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Vart är open access-rörelsen 
på väg? Fyra tendenser i 
svenska och brittiska open 
access-nätverk

Abstract:  Emanating in a Swedish and British  context,  this
article  discusses  four contemporary tendencies  in  the  two
countries’  open  access  networks.  An  analysis  of  research
funders’  policy documents  is  done through actor-network-
theory.  The  study  finds  that  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  Swedish
network is of a more peripheral sort while the British consists
of  sprawling nodes.  Within Health  Science,  both countries
have ties to infrastructures for data deposition. Deposition of
monographs are central in networks regarding Social Science
and the Humanities. It is proposed that funders, libraries and
other professionals active within the open access movements
considers these tendencies in the forming of activities and
mandates.  It  is  also  emphasized  that  further  studies  are
needed to map open access-networks.
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Inledning
Open access – fri och öppen tillgång till forskningsresultat –
är en modell för vetenskaplig kommunikation som bygger
på demokratiska principer om global åtkomst till kunskap,
utbildning och forskning. Trots att detta är något som i en
internationell  kontext  har eftersträvats  sedan 2003 (Max-
Planck Gesellschaft 2003)  så finns  det  fortfarande många
skillnader mellan hur rörelsen ser ut 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 Stockholms
universitets rektor Astrid Söderbergh Widding – att  open
access-fältet fortfarande är i behov av samordning och ge-
mensamma visioner. 

Ett sätt att närma sig en sådan samordning är att jämfö-
ra det nuvarande open access-läget i olika länder. Vad kan
likheter och skillnader mellan länder säga om samtida ten-
denser i  verksamheten för öppen tillgång till  vetenskaplig
information? Vad kan dessa tendenser säga om vart rörelsen
är på väg? Detta har jag i den här studien sökt fastställa när
jag har jämfört  den svenska kontexten med den brittiska.
Studien har genomförts genom att studera de aktörer och
nätverk som förekommer i nio forskningsfinansiärers poli-
cydokument  för öppen tillgång till  vetenskaplig informa-
tion. Fem av dessa är svenska medan fyra är brittiska. De
brittiska  forskningsfinansiärerna  är  framträdande  inom
open access-rörelsen – vilket de studerade policydokumen-
ten visar – och utgör därför en rimlig jämförelsepunkt för
en studie av den här typen. 

Forskning  kring  open  access-rörelsen  görs  frekvent,
även i ett svenskt avseende. Rörande open access-ideologin
bör Jutta Haider (2008) särskilt nämnas. Frågor beträffande
publicering och open access studeras bland annat av Helena
Francke  (2013).  Forskning  om open  access-tidskrifter har
tidigare gjorts av Jonas Nordin (2008). Jag vill med den här
studien  bidra till  en  aktör-nätverk-teoretisk  förståelse  för
den svenska och brittiska open access-rörelsen. Det är min
mening  att  en  genomgående  jämförelse  mellan
avsiktsförklaringar  rörande  open  access  är  viktig  för  att
förstå rådande modeller, nätverk och incitament i en såväl
nationell som internationell kontext.
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Teori och metod
Till den här studien har jag analyserat tillblivandeprocesser
inom open access-nätverk med hjälp av aktör-nätverk-teo-
rins  begreppsapparat.  Studien är en bearbetad version av
min masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap,
framlagd 2017 och genomförd mellan 2016 och 2017 (Ek-
ström 2017).  Med en aktör-nätverk-teoretisk utgångspunkt
har jag sökt beskriva vad likheter och skillnader mellan läget
i Storbritannien och Sverige kan säga om samtida tendenser
i verksamheten för öppen tillgång till vetenskaplig informa-
tion.  Den  aktör-nätverk-teoretiska  begreppsapparaten  be-
skrivs nedan.

AKTÖR-NÄTVERK-TEORETISK BEGREPPSAPPARAT

Aktör-nätverk-teori är enligt Bruno Latour (1990, 9) ett ve-
tenskapligt ramverk som inte endast bör förstås som en teo-
ribas.  Snarare är det en teoretisk metod. Inom aktör-nät-
verk-teoretiska studier är det aktörerna och deras koppling-
ar till varandra som är betydelsefulla att förklara. Man in-
tresserar sig för hur kopplingarna uppkommer i kluster och
tillsammans och hur de var för sig ger upphov till materiell
och semiotisk mening (Latour 1990). Det är detta perspektiv
som jag anammar för att  möjliggöra en analys av aktörer
och  nätverk  bland  forskningsfinansiärers  policydokument
för  öppen  tillgång  till  vetenskaplig  information.  Till  min
hjälp har jag utformat en aktör-nätverk-teoretisk begrepps-
apparat som utgår ifrån Latours (1990) och Michel Callons
(1991)  aktör-nätverk-teoretiska terminologi.  Apparaten be-
står av begreppen aktörer, intermediärer, medlare, nätverk och
översättning och kommer att beskrivas mer utförligt nedan.

För att möjliggöra studier av kopplingar inom open ac-
cess-relaterade processer är det betydelsefullt att behandla
de dynamiska och ontologiska principer som utgör nätver-
kens varande. Detta görs inledningsvis genom att beskriva
aktörer som  innefattar  dem.  En  aktör  ska  enligt  Latour
(1990)  betraktas  som en enhet  med en viss  typ av agens,
dess förmåga att agera i en specifik miljö. Agenser kan i sin
tur karaktärisera aktörerna som intermediärer (intermediaries)
eller  medlare (mediators). Latour (2005, 39) definierar inter-
mediärer som aktörer som förflyttar mening utan att för-
ändra den. En medlare är en aktör där meningen förändras
i förflyttningen och output skiljer sig ifrån input.
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Latour (1990) illustrerar aktör-nätverk-teorins tolkning
av tillblivande inom nätverk med hur aktörerna  ”gun” och
”man” ger upphov till aktören ”gunman”, som i sig utgör en
ny  aktör  med  nya  performativa  förmågor.  Callon  (1991)
framhåller i denna process termen översättning som en för-
utsättning för nätverkens själva bildande. Översättningspro-
cessen görs i  ett triangulärt förhållande: det involverar en
översättare,  något  som översätts  och  ett  medium i  vilket
själva översättningen transkriberas. Det är denna teoretiska
förståelse av relationstillblivanden som jag har utgått ifrån
när jag har sökt analysera aktörernas respektive kopplings-
mässiga  funktioner  inom  nätverken.  Översättningen  kan
beskrivas  som en övergripande teoretisk förståelse för att
betrakta,  få kunskap om och analysera kopplingar mellan
aktörer i ett nätverk.

Begreppsapparaten har applicerats på källmaterialet för
att  indela  policydokumentens  benämnda organisationer i
aktörer med specifika agenser och som aktörstyper. Denna
process  och  det  analytiska  tillvägagångssättet  presenteras
nedan.

KÄLLMATERIAL OCH ANALYTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Studiens primära källmaterial består av digitala representa-
tioner av svenska och brittiska forskningsfinansiärers styr-
dokument för open access-publicering av vetenskapliga re-
sultat.  Totalt  nio dokument har analyserats,  där fem här-
stammar från Sverige och fyra från Storbritannien.

I mitt urval har jag utgått ifrån databasen SHERPA/JU-
LIET (2016), som utgör en översikt av forskningsfinansiärer
med open access-policyer och tillhandahålls av University
of  Nottingham.  Genom  att  filtrera  sökningen  efter  poli-
cydokument indelat efter land har jag kunnat hitta de doku-
ment  som  gäller  för  Sverige  respektive  Storbritannien.2

Dessa är:

2 När studien genomfördes användes data ifrån en filtrering gjord enligt följande länk: 
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?
la=en&mode=advanced&search=search&la=en&sortby=country. Sedan november 2017 har
Sherpa Juliet en ny webbsida. Se 
http://v2.sherpa.ac.uk/view/funder_list/1.country.html#group_gb för brittiska finansiärer 
och http://v2.sherpa.ac.uk/view/funder_list/1.country.html#group_se för svenska. Det ska 
också nämnas att det finns flertalet andra forskningsfinansiärer både i Storbritannien och 
Sverige. Dessa har dock utelämnats ur studien då de inte uttryckligen har krav eller yrkan 
på öppen publicering av vetenskaplig information.
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 European PubMed Central Groups (2016) Funders.
 Formas (2015)  Formas handbok 2015 – för sökande och

granskare.
 Fortes (2015) Fortes policy för open access.
 Higher  Education  Funding  Councils  for  Englands

(2016)  Policy  for  open  access  in  Research  Excellence
Framework 2021.

 Knut och Alice Wallenbergs stiftelses (2016)  Anslags-
policy.

 Riksbankens jubileumsfonds (2017) Open Access.
 Research Council  UK:s  (2013)  RCUK Policy  on Open

Access and Supporting Guidance.
 Vetenskapsrådets (2015) Förslag till nationella riktlinjer

för öppen tillgång till vetenskaplig information.
 Flertalet  webbdokument  belägna  under  Wellcome

Trusts (2016a) Open access guidance.

Analysen  har  genomförts  genom  en  läsning  av  de
dokument  som  urvalet  utgör.  Därigenom  har jag  kunnat
framhålla  enskilda  textuella  och  ämnesmässiga  tematiska
kännetecken, likheter och skillnader mellan dokumenten i
fråga.  På  så  sätt  har  jag  i  enlighet  med  aktör-nätverk-
teoretikern  John  Law (2007,  2)  grundat  själva  det  aktör-
nätverk-teoretiska  perspektivet  i  en  empirisk  fallstudie.
Aktörer och  deras  kopplingar har indelats  i  intermediärer,
medlare och  intermediärer/medlare enligt  de funktioner och
roller  de  har  i  dokumenten  i  fråga,  vilket  tydliggörs  i
analysen.  Själva  indelningen  har  gjorts  i  enlighet  med
aktörernas  kontextuella  inverkan  på  de  policyer  som
granskats.  Som  tidigare  nämnt  definieras  en  intermediär
som  en  aktör  som  inte  förändrar  meningen  vid  en
förflyttning –  koppling.  En medlare  bidrar istället  till  en
sådan meningsförflyttning och förändrar  output från  input.
Vissa aktörer bär intermediära drag, andra medlarmässiga.
Somliga aktörer har egenskaper som kan härledas till båda
slagen, varför de i förhållande till vissa forskningsfinansiärer
har  tilldelats  beteckningen  intermediärer/medlare.  Detta
beror på hur de förändrar och påverkar de nätverk och de
flöden  som  övriga  aktörer  utgör  i  sagda  nätverk,  vilket
vidare redogörs för i analysen.

Utfallet har sammanställts i tabeller och i rena textfiler
med hjälp av Microsoft Excel och Sublime Text. Dessa data har
sedan förts in i nätverksvisualiseringsprogrammet Cytoscape
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(Paul Shannon et al 2003) för att åstadkomma en nätverks-
karta över kopplingar mellan de aktörer som har identifie-
rats  genom  läsningen  av  policydokumenten  (se  Figur  1).
Detta  presenteras  med  beskrivningar  i  tabellform  nedan.
Utifrån  sammanställningarna  har  sedan  slutsatser  dragits
kring fyra tendenser, en per huvudsaklig disciplinär inrikt-
ning, i svenska och brittiska nätverk för öppen tillgång till
vetenskaplig kommunikation. Tendenserna har klarlagts ge-
nom att studera agenserna aktörerna emellan och de kopp-
lingar till andra aktörer som kan urskiljas i nätverkskartan.
Hänsyn har tagits till de aktörer som kopplas till  enskilda
forskningsfinansiärer och vilka översättningsrelaterade – in-
termediära, medlarmässiga eller intermediära/medlarmäs-
siga – agenser de har genom kopplingar till finansiärerna.
Datasetet är öppet tillgängligt för reproducering och valide-
ring (Ekström 2017). En tvättad, mer läsbar, version av data-
setet publiceras i och med den här artikeln.

Presentation av aktörer
I följande avsnitt kommer jag kort att belysa var och en av
forskningsfinansiärernas policydokument. Därefter presen-
teras tabeller över de aktörer som nämns i respektive doku-
ment, vilken typ av agens de i latoursk (Latour 1990) me-
ning har och vilken typ av nätverkskoppling de i callonsk
(Callon 1991) betydelse förfogar över. Detta görs för att lägga
en grund för de fyra tendenser som berörs i nästa avsnitt.
Först diskuteras de fem svenska dokumenten och sedan de
fyra brittiska.

FORMAS

Forskningsrådet Formas är en statlig organisation som på
uppdrag från  regeringen syftar till  att  ”främja och  stödja
grundforskning och behovsmotiverad forskning inom om-
rådena miljö, areella näringar och samhällsbyggande” (For-
mas  2016).  Formas  verkar  på  uppdrag  av regeringen  för
främjandet av forskning på grundnivå och av behovsmoti-
verad karaktär. Detta enligt fastlagda principer om offentligt
tillgängliggörande inom sex månader från den initiala pu-
bliceringen. Formas verkar som en aktör mellan universitet
och  forskare,  vilket  innebär  att  själva  forskningsfinansie-
ringen ger upphov till en intermediär (Latour 2005) effekt.

10



ARTIKEL/ARTICLE
Tidskrift för ABM | Vol. 2. No. 2, 2017, s 5-35 | Institutionen för ABM, 
Uppsala universitet

Aktör Agens Koppling

Environment 
Climate Data 
Sweden

Förorda administration av
repositorier och databaser
genom deponering av 
forskningsdata

Medlare

Svensk nationell 
datatjänst

- Medlare

SweCRIS
Överföra information rö-
rande bidragsbeviljad 
forskning

Intermediär

Vetenskapsrådet - Intermediär

Tabell 1. Aktörer, agenser och kopplingar i Formas policydokument för 
öppen tillgång till vetenskaplig information.

FORTE

Forskningsrådet  Forte  är  ett  statligt  råd  som  finansierar
forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte
är en myndighet som administreras av Socialdepartementet
och verkar för att utvärdera forskningens effekter och hur
resultaten  kan  omsättas  i  praktiken  (Forte  2015).  I
policydokumentet  Fortes policy för open access går att läsa att
Forte  följer  Kungliga  bibliotekets  nationella  open  access-
program  OpenAccess.se. Vidare  tydliggör Forte  (2015,  1)  att
alla  ”sakkunnigbedömda konferens-  och  tidskriftspublika-
tioner som resulterar från forskning som helt eller delvis fi-
nansierats av Forte ska publiceras som open access”.

Aktör Agens Koppling
Kungliga 
biblioteket

Inflytande kring interna 
diskussioner rörande kva-
litetskrav och kostnads-
fördelningar samt genom 
programmet 
OpenAccess.se

Medlare

Sveriges 
universitets- och hög-
skoleförbund

Inflytande kring interna 
diskussioner rörande kva-
litetskrav och kostnads-
fördelningar

Medlare

Tabell 2. Aktörer, agenser och kopplingar i Fortes policydokument för 
öppen tillgång till vetenskaplig information.

KNUT & ALICE WALLENBERGS STIFTELSE

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är Sveriges största pri-
vata forskningsfinansiär med finansiering för forskningsfält
så som medicin, teknik och naturvetenskap. Stiftelsens än-
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damål är att ”främja vetenskaplig forskning och undervis-
ning  eller  studieverksamhet  av  landsgagnelig  innebörd”
(Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2016). Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse som aktör betraktad utgör i nätverket
såväl en intermediär som medlarmässig aktör genom sin in-
verkan i de nämnda forskningsområdena.

Aktör Agens Koppling
Knut och Alice 
Wallenbergs 
stiftelses styrelse

Inverka på verksamheten 
genom utarbetande av 
själva anslagspolicyn

Medlare

Sveriges lärosäten för 
högre utbildning

Inverka på tilldelning av 
forskningsanslag genom 
prioritering vid anslags-
ansökan 

Intermediär

Wallenberg 
Academy Fellows

Genom programverksam-
het ge individuellt stöd till
enskilda forskare inom gi-
vet forskningsfält

Medlare

Wallenberg 
Clinical Scholars

- Medlare

Wallenberg Scholars - Medlare

Tabell 3. Aktörer, agenser och kopplingar i Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelses policydokument för öppen tillgång till vetenskaplig informa-
tion.

RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND

Riksbankens  jubileumsfond är en  fristående stiftelse  som
verkar för att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig
svensk forskning. Organisationen företräder forskningsom-
råden som inte tillgodoses på annat sätt än genom stöd till
stora och långsiktiga forskningsprojekt, vilket ger en tydlig
medlarmässig  (Latour  2005)  inverkan  på  berörda  forsk-
ningsfält.  Intermediärt  (Latour  2005)  stöd  ges  också  till
tvärvetenskapliga program, projekt och internationell sam-
verkan (Riksbankens jubileumsfond 2017).
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Aktör Agens Koppling
Directory of Open Ac-
cess Books

Agera förstärkande resurs 
rörande samverkan för 
open access

Intermediär

Directory of Open Ac-
cess Journals

- Intermediär

Kriterium - Intermediär
Kungliga biblioteket Fungera riktlinjemässigt 

beträffande modeller för 
tilläggsavtal vid publice-
ring

Medlare

Lund 
University Press

Agera förstärkande resurs 
rörande samverkan för 
open access

Intermediär

Open Library 
of Humanities

- Intermediär

SHERPA/ROMEO - Intermediär
Stockholm 
University Press

- Intermediär

SwePub Tillgängliggöra de publi-
kationer som registreras 
och deponeras i lärosäte-
nas öppna arkiv

Intermediär

Ubiquity Press Agera förstärkande resurs 
rörande samverkan för 
open access

Intermediär

Vetenskapsrådet - Intermediär
Ubiquity Press Agera förstärkande resurs 

rörande samverkan för 
open access

Intermediär

Vetenskapsrådet - Intermediär

Tabell 4. Aktörer, agenser och kopplingar i Riksbankens jubileumsfonds 
policydokument för öppen tillgång till vetenskaplig information.

VETENSKAPSRÅDET

Vetenskapsrådet  är  en  statlig  myndighet  som  utvecklar
svensk vetenskaplig forskning dels genom forskningsfinan-
siering, dels genom rådgivning till regeringen i forsknings-
relaterade  frågor.  Detta görs  genom att  tillsammans med
andra forskningsfinansiärer identifiera forskningsområden
för strategiska satsningar,  utvärdera och  analysera sådana
strategiska frågor, främja vetenskaplig kommunikation, ver-
ka för jämställdhet i forskarsamhället och bidra till en ökad
förståelse  av  forskningens  samhälleliga  betydelse  (Veten-
skapsrådet 2016). 
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Aktör Agens Koppling
ArXiv Drivande rörande öppen 

tillgång till vetenskapliga 
publikationer och konst-
närliga verk

Intermediär/
medlare

Bibliotekschefer för 
forsknings-bibliotek

Verka i dialogmöten be-
träffande nationella riktlin-
jer för öppen tillgång till 
vetenskapliga 
publikationer

Medlare

BILC Verka i dialogmöten be-
träffande nationella riktlin-
jer för öppen tillgång till 
forskningsdata

Medlare

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

Intermediär

Environment 
Climate Data Sweden

Verka i dialogmöten be-
träffande nationella riktlin-
jer för öppen tillgång till 
forskningsdata

Medlare

EU-kommissionen Inflytande kring rekom-
mendationer för EU:s med-
lemsstaters tillgängliggö-
rande och bevarande av ve-
tenskaplig information

Medlare

Formas Som del av forskningsfi-
nansiärernas nätverka i dia-
logmöten samt delta i 
workshop beträffande na-
tionella riktlinjer för öppen 
tillgång till vetenskapliga 
publikationer och forsk-
ningsdata

Medlare

Forte - Medlare
Huvudmannarådet Verka i dialogmöten be-

träffande nationella riktlin-
jer för öppen tillgång till 
vetenskapliga publikationer
och forskningsdata

Medlare

Kungliga biblioteket Drivande rörande öppen 
tillgång till vetenskapliga 
publikationer och konst-
närliga verk. Framskrivan-
de av Vetenskapsrådets po-
licydokument. Verka i dia-
logmöten samt delta i 
workshop beträffande na-
tionella riktlinjer för öppen 
tillgång till vetenskapliga 
publikationer

Medlare
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Max-Planck 
Gesellschaft

Drivande rörande öppen 
tillgång till vetenskapliga 
publikationer och konst-
närliga verk

Intermediär/
medlare

Mötesplats 
Open Access

Verka i dialogmöten be-
träffande nationella riktlin-
jer för öppen tillgång till 
vetenskapliga publikationer

Medlare

National 
Institutes 
of Health

Drivande rörande öppen 
tillgång till vetenskapliga 
publikationer och konst-
närliga verk

Intermediär/
medlare

Nätverket för fors-
kande myndigheter

Verka i dialogmöten be-
träffande nationella riktlin-
jer för öppen tillgång till 
vetenskapliga publikationer
och forskningsdata

Medlare

ORDER-nätverket - Medlare

Referensgrupp med 
ledamöter 
ur ämnesråd

- Medlare

Riksbankens 
jubileumsfond

Som del av forskningsfi-
nansiärernas nätverk delta i
dialogmöten samt delta i 
workshop beträffande na-
tionella riktlinjer för öppen 
tillgång till vetenskapliga 
publikationer och forsk-
ningsdata

Medlare

Stiftelsen för
strategisk forskning

- Medlare

Svensk 
biblioteksförening

Verka i dialogmöten be-
träffande nationella riktlin-
jer för öppen tillgång till 
vetenskapliga publikationer

Medlare

Svensk nationell 
datatjänst

- Medlare

Sveriges lärosäten för
högre utbildning

Arbeta med frågor om arki-
vering och långsiktigt beva-
rande av forskningsdata

Medlare

Sveriges regering Göra ett politiskt ställnings-
tagande till förmån för öp-
pen tillgång till forsknings-
data

Medlare

Sveriges universitets-
och högskoleförbund

Verka i dialogmöten be-
träffande nationella riktlin-
jer för öppen tillgång till 
forskningsdata

Medlare

Vetenskapsrådets 
ämnesråd och 
kommittéer

Verka i dialogmöten samt 
delta i möte beträffande na-
tionella riktlinjer för öppen 
tillgång till vetenskapliga 

Medlare
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publikationer

Vinnova Som del av forskningsfi-
nansiärernas nätverk delta i
dialogmöten samt delta i 
workshop beträffande na-
tionella riktlinjer för öppen 
tillgång till vetenskapliga 
publikationer och forsk-
ningsdata

Medlare

Wellcome Trust Drivande rörande öppen 
tillgång till vetenskapliga 
publikationer och konst-
närliga verk

Intermediär/
Medlare

Östersjöstiftelsen Som del av forskningsfi-
nansiärernas nätverk delta i
dialogmöten samt delta i 
workshop beträffande na-
tionella riktlinjer för öppen 
tillgång till vetenskapliga 
publikationer och forsk-
ningsdata

Medlare

Tabell 5. Aktörer, agenser och kopplingar i Vetenskapsrådets policydo-
kument för öppen tillgång till vetenskaplig information.

EUROPEAN PUBMED CENTRAL GROUP

European PubMed Central Group (EPMC) är en internatio-
nell grupp som verkar för tillgängliggörande av forsknings-
resultat i form av artiklar, monografier, patent och kliniska
riktlinjer (European PubMed Central Group 2016a). EPMC
består av 28 forskningsfinansiärer, både stiftelser och statliga
organisationer, med biovetenskaplig och biomedicinsk in-
riktning varav följande är brittiska.
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Aktör Agens Koppling

Action on 
Hearing Loss

Medlem i EPMC. Sam-
stämma med policydoku-
mentets riktlinjer samt ut-
arbeta egna sådana utefter 
domänanknutna behov

Intermediär/
medlare

Alzheimer’s Society -
Intermediär/
medlare

Arthritis 
Research UK

-
Intermediär/
medlare

Biotechnology and 
Biological Sciences 
Research Council

-
Intermediär/
medlare

Bloodwise -
Intermediär/
medlare

Breast Cancer Now - Intermediär/
medlare

British Heart 
Foundation

- Intermediär/
medlare

Cancer Research UK - Intermediär/
medlare

Chief 
Scientist Office

- Intermediär/
medlare

Department of 
Health

- Intermediär/
medlare

Diabetes UK - Intermediär/
medlare

Dunhill 
Medical Trust

- Intermediär/
medlare

Marie Curie - Intermediär/
medlare

Medical 
Research Council

- Intermediär/
medlare

Motor Neuron 
Disease Association

- Intermediär/
medlare

Multiple 
Sclerosis Society

- Intermediär/
medlare

Myrovlytis Trust - Intermediär/
medlare

National Centre for 
the Replacement, 
Refinement and Re-
duction of Animals 
in Research

- Intermediär/
medlare

Parkinson’s UK - Intermediär/
medlare

Prostate Cancer UK - Intermediär/
medlare

PubMed Central Tillgängliggöra deponera-
de publikationer och 
forskningsdata

Intermediär
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The Academy of 
Medical Sciences

Medlem i EPMC. Sam-
stämma med policydoku-
mentets riktlinjer samt ut-
arbeta egna sådana utefter 
domänanknutna behov

Intermediär/
medlare

Tabell 6. Aktörer, agenser och kopplingar i European PubMed Central 
Groups policydokument för öppen tillgång till vetenskaplig informa-
tion.

HIGHER EDUCATION FUNDING COUNCILS FOR ENGLAND

Higher Education Funding Council for England (HEFCE) är
en offentlig men icke-statlig organisation som verkar för att
ge finansiering till och riktlinjer för högre utbildning i Eng-
land. Syftet är att försäkra proportionerligt ansvar för finan-
siering 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  Funding  Council  for
England 2016).

Aktör Agens Koppling
Brittisk biblioteks- 
och informations-ad-
ministration

Efterleva riktlinjer för öp-
pen tillgång till veten-
skaplig information och 
bidra till ett öppet forsk-
ningsklimat

Intermediär

Creative Commons Möjliggöra licensmodeller
för öppen tillgång av ve-
tenskapliga framsteg och 
konstnärliga verk 

Intermediär

Department for Em-
ployment and 
Learning

Deltagande i författandet 
av HEFCE:s policydoku-
ment

Medlare

Enheter för brittisk 
forsknings-
administration

Efterleva riktlinjer för öp-
pen tillgång till veten-
skaplig information och 
bidra till ett öppet forsk-
ningsklimat

Intermediär

Higher Education 
Funding Council for 
Wales

Deltagande i författandet 
av HEFCE:s policydoku-
ment

Medlare

RCUK Verka i samråd med HEF-
CE:s policydokument be-
träffande undantag till 
specifika riktlinjer

Intermediär
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Scottish 
Funding Council

Deltagande i författandet 
av HEFCE:s policydoku-
ment

Medlare

Överhuvuden för 
engelska högre utbild-
ningsinstitutioner

Efterleva riktlinjer för öp-
pen tillgång till veten-
skaplig information och 
bidra till ett öppet forsk-
ningsklimat

Intermediär

Överhuvuden för 
nordirländska 
universitet

- Intermediär

Överhuvuden för 
skotska högre utbild-
ningsinstitutioner

- Intermediär

Överhuvuden för wa-
lesiska högre utbild-
ningsinstitutioner

- Intermediär

Tabell 7. Aktörer, agenser och kopplingar i Higher Education Funding 
Council Englands policydokument för öppen tillgång till vetenskaplig 
information.

RESEARCH COUNCILS UK
Research  Councils  UK (RCUK)  är  en  icke-statlig  samling
forskningsråd – vars ambition är att säkerställa Storbritan-
nien som världens främsta plats för forskning, innovation
och  affärsutveckling  (RCUK 2013),  vilket  får  sägas  ha  en
medlarmässig  (Latour  2005)  inverkan  på  brittiska  forsk-
ningsfält.  Forskningsråden inom gruppen är totalt sju och
innefattar  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 2013).

19



ARTIKEL/ARTICLE
Tidskrift för ABM | Vol. 2. No. 2, 2017, s 5-35 | Institutionen för ABM, 
Uppsala universitet

Aktör Agens Koppling

Arts and Humanities 
Research Council

Medlem i RCUK. Verka 
för forskningsfinansiering
inom konstnärlig och hu-
manistisk forskning

Intermediär/
medlare

Biotechnology and 
Biological Sciences 
Research Council

-
Intermediär/
medlare

Creative Commons Möjliggöra licensmodeller
för öppen tillgång av ve-
tenskapliga framsteg och 
konstnärliga verk 

Intermediär

Economic and Social 
Research Council

Medlem i RCUK. Verka 
för forskningsfinansiering
inom konstnärlig och hu-
manistisk forskning

Intermediär/
medlare

Engineering and 
Physical Sciences Re-
search Council

Medlem i RCUK. Verka 
för forskningsfinansiering
inom teknisk och natur-
vetenskaplig forskning

Intermediär/
medlare

JISC Collections Inflytande på tillgänglig-
görandeprocesser genom 
förhandlingsprocesser av 
publiceringsavgifter 

Medlare

JISC Repository Inte-
roperability

Samfälld verkan för brit-
tisk metadatastandard för 
att förenkla sökning och 
aggregering av forsk-
ningsdata

Medlare

Medical 
Research Council

Medlem i RCUK. Verka 
för forskningsfinansiering
inom klinisk medicinsk 
forskning

Intermediär/
medlare

Natural 
Environment 
Research Council

Medlem i RCUK. Verka 
för forskningsfinansiering
inom miljövetenskaplig 
forskning

Intermediär/
medlare

Research Libraries UK Inflytande på tillgänglig-
görandeprocesser genom 
förhandlingsprocesser av 
publiceringsavgifter

Medlare

Science and 
Technology 
Research Council

Medlem i RCUK. Verka 
för forskningsfinansiering
inom teknisk och natur-
vetenskaplig forskning

Intermediär/
medlare

The Finch Group Inverkan på policyer be-
träffande institutionella 
publiceringsmedel för be-
kostande av publicerings-
avgifter

Intermediär

The Society of Col-
lege, National and 
University Libraries

Inflytande på tillgänglig-
görandeprocesser genom 
förhandlingsprocesser av 

Medlare
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publiceringsavgifter

Vocabularies For 
Open Access

Samfälld verkan för brit-
tisk metadatastandard för 
att förenkla sökning och 
aggregering av forsk-
ningsdata

Medlare

Tabell 8. Aktörer, agenser och kopplingar i Research Council UK:s poli-
cydokument för öppen tillgång till vetenskaplig information.

WELLCOME TRUST

Wellcome Trust är en global välgörenhetsstiftelse med säte i
Storbritannien för forskningsfinansiering inom naturveten-
skap, hälsovetenskap, medicinsk innovation, humaniora 
och samhällsvetenskap (Wellcome Trust 2016c). Det veten-
skapliga resultatet förväntas vidare publiceras i form av ve-
tenskapliga artiklar, monografier och bokkapitel (Wellcome 
Trust 2016b). Wellcome Trust syftar sålunda tydligt till att 
stödja obegränsad tillgång till vetenskapliga resultat som en 
del av sina välgörenhetsmässiga och samhällsnyttiga upp-
drag.
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Aktör Agens Koppling
Arthritis 
Research UK

Medlem i Charity Open Access 
Fund

Medlare

Bloodwise - Medlare

British Heart 
Foundation

- Medlare

Cancer 
Research UK

- Medlare

Charity Open

Access Fund

Syfta till att stödja bekostandet 
av publiceringsavgifter för gold 
open access

Medlare

Creative 
Commons

Möjliggöra licensmodeller för 
öppen tillgång av vetenskapliga
framsteg och konstnärliga verk 

Intermediär

EPMC Samstämma egna policyrikt-
linjer och –dokument med 
EPMC:s övergripande sådana

Medlare

Open Access 
Publishing in
European 
Networks

Tillgängliggöra deponerade 
monografier

Intermediär

Parkinson’s 
UK

Medlem i Charity Open Access 
Fund

Medlare

PMC Books-
helf

Tillgängliggöra deponerade 
monografier

Intermediär

PubMed 
Central

Tillgängliggöra deponerade 
publikationer och forsknings-
data

Intermediär

Tabell 9. Aktörer, agenser och kopplingar i Wellcome Trusts policydo-
kument för öppen tillgång till vetenskaplig information.
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Figur 1. Modell över svenska och brittiska forskningsfinansiärers nätverk
för öppen tillgång till vetenskaplig information.
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Analys
Nedan utgår jag ifrån forskningsfinansiärernas kopplingar
och  aktörstyper  i  den  schematiska  nätverkskarta  som
presenteras i Figur 1.3 Sedan diskuterar jag dessa kopplingar
med hänsyn till agenser och betraktandet av  samtida ten-
denser i svensk och brittisk verksamhet för öppen tillgång
till vetenskaplig information.

TENDENS 1: SPINDEL I NÄTET/FRAGMENTARISKT NÄTVERK: 
VETENSKAPSRÅDET, HEFCE OCH RCUK

När det gäller det svenska och de två brittiska vetenskapsrå-
den så har dessa olika agenser i sina delnätverk. Vetenskaps-
rådet är i  en svensk kontext  den forskningsfinansiär med
flest antal översättningsmässiga (Callon 1991) kopplingar till
aktörer. Mycket på grund av sin funktion i att framhålla na-
tionella open access-riktlinjer. Därmed får Vetenskapsrådet
sägas utgöra en spindel i det svenska open access-nätverket.
Medlarmässiga kopplingar i  latoursk (2005)  mening finns
till såväl Formas och Forte som till Riksbankens jubileums-
fond, liksom till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och till
Formas (Vetenskapsrådet 2015). Därutöver också till Svensk
nationell datatjänst och European Climate Data Sweden, vil-
ket innebär att det finns regelbundna riktlinjer beträffande
deponering  av forskningsdata  mellan  Formas  och  Veten-
skapsrådet. Kopplingarna  är  medlarmässiga  då  samtliga
parter påverkas av Vetenskapsrådets policydokument.

Vetenskapsrådet  har en  i  svensk mening myndighets-
mässig funktion över flertalet spatiala, skalmässiga och geo-
grafiska gränsdragningar,  vilket  ligger i  linje  med Latours
(2005)  tankar kring  hur nätverk  formas.  Inte  minst  visas
detta genom i latoursk (2005) mening medlarmässiga kopp-
lingar till Sveriges regering, Nätverket för forskande myn-
digheter, Sveriges lärosäten för högre utbildning, Sveriges
universitets- och högskoleförbund, Kungliga biblioteket och
Huvudmannarådet (Vetenskapsrådet 2015). Dessa blir med-

3 Blå noder är svenska forskningsfinansiärer. Gröna noder är brittiska forskningsfinansiärer.
Gula noder är aktörer. 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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larmässiga just eftersom de har gjort politiska ställningsta-
ganden  till  förmån  för  öppen  tillgång  till  forskningsdata
(Sveriges regering); deltagit i framskrivandet av Vetenskaps-
rådets policydokument (Kungliga biblioteket); verkat i dia-
logmöten beträffande nationella riktlinjer för öppen tillgång
till vetenskapliga publikationer och forskningsdata (Kungli-
ga biblioteket, Nätverket för forskande myndigheter, SUHF,
Huvudmannarådet); arbetat med frågor om arkivering och
långsiktigt bevarande av forskningsdata (Sveriges lärosäten
för högre utbildning). På så sätt har aktörerna genom olika
agenser haft inverkan på såväl policydokumentet i sig som
det nätverk som det ger upphov till.

I ett brittiskt sammanhang ser fördelningen av agenser
för vetenskapsråden annorlunda ut, mycket på grund av att
det brittiska nätverket är större och därtill mer fragmente-
rat.  I  fallet  med  HEFCE:s  policydokument  visar  det  på
kopplingar och översättningar i callonsk mening till flertalet
aktörer (HEFCE 2016).  Medarbetande aktörer i  Skottland,
Wales och Nordirland benämns inte uttryckligen funktions-
mässigt på samma vis som motsvarande aktörer i Sverige.
Däremot så specificeras riktlinjer kring deponeringsprakti-
ker och tillgänglighetsaspekter mycket uttryckligt  (HEFCE
2016). 

En huvudsaklig skillnad mot 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  veten-
skaplig information och dess samlade aktörer är påtagligt
större. Sålunda finns det i en latoursk betraktelse av veten-
skapsråden här fler aktörer med fler agenser som bör tas i
anspråk.  Research  Councils  UK  intar  en  annan  ställning
inom nätverket,  med en mer direkt inverkan på specifika
forskningsråd  än  HEFCE.  Här  finns  flera  kopplingar  till
forskningsråd som företräder flera olika forskningsdiscipli-
ner. Kopplingar finns till de råd som utgör RCUK som hel-
het, så som Arts and Humanities Research Councils, Engi-
neering and Physical Science Research Council och Medical
Research  Council  (RCUK 2013).  Dessutom  finns  riktlinjer
beträffande deponering av forskningsdata i och med kopp-
lingar till JISC Repository Interoperability och Vocabularies
For Open Access. RCUK tar därmed på sig administrationen
för andra delar av open access-nätverket än HEFCE. Detta
tydliggör hur det brittiska vetenskapsråds direkta nätverk är
mer fragmentariskt än det svenska.
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En aktör jag vill beskriva som gemensam mellan länder-
na är Creative Commons. 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 sam-
röre med andra forskningsfinansiärer och 2) gemensamt an-
vända tredje part för att möjliggöra licensmodeller för öp-
pen  tillgång  av  vetenskapliga  framsteg  och  konstnärliga
verk. 

TENDENS 2: PERIFERI OCH SPRETANDE NODER: 
KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE OCH EPMC

Härnäst kommer jag att  diskutera ytterligare en dikotomi
kopplad till forskningsfinansiärer för biovetenskap, biome-
dicin och teknik, nämligen Knut och Alice Wallenbergs stif-
telse och European PubMed Central Group (EPMC). Medan
Knut och Alice Wallenbergs stiftelses närmaste nätverk får
sägas vara det som i helhetsbilden är det mest perifera så
har  EPMC  en  mer  central  roll  för  spretande
intermediära/medlarmässiga kopplingar.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (2016)  har en ge-
mensam nod med Vetenskapsrådet i form av Sveriges läro-
säten för högre utbildning. I ett aktör-nätverk-mässigt per-
spektiv innebär detta  inte  att  kopplingar inte  finns  ändå,
även om det bör fastslås att dessa inte görs i ett direktan-
knutet avseende. I huvudsak är det interna aktörer som i det
här fallet får sägas ha en medlarmässig (Latour 1990; Latour
2005)  inverkan  på  själva  utarbetandet  av  anslagspolicyn
som sådan eller som direkt ger stöd till forskare som bevil-
jats nämnda anslag. Dessa nämns i dokumenten och påver-
kar agensen i  sina respektive  forskningsfält.  På så  sätt  är
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse den främst autonoma
finansiären, åtminstone i relation till de aktörer som nämns
och framhålls i policydokumentet i fråga. 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utgör en perifer del
av det svenska nätverket för öppen vetenskaplig informa-
tion. De interna funktioner som utgör Wallenberg Scholars,
Wallenberg Clinical Scholars och Wallenberg Academy Fel-
lows fungerar vidare stödjande för den egna verksamheten
och det är anmärkningsvärt att dessa noder upprättats för
att verka inom just dessa forskningsfält (Knut och Alice Wal-
lenbergs stiftelse 2016). Här går det att se tendenser till in-
terna funktioner för open access-verksamhet, som håller sig
till nationella riktlinjer men på samma gång verkar inomor-
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ganisatoriskt för att stödja den specifika disciplinära inrikt-
ningen. Rent aktörsmässigt (Latour 1990) kan dessa uppdel-
ningar jämföras med  RCUK:s organisatoriska uppdelning i
forskningsråd efter disciplinär tillhörighet.

Nätverkets utformning och kopplingar skiljer sig åt mar-
kant i fallet med EPMC, som får sägas motsvara den stora
och spretande noden för forskningsfinansiering inom bio-
vetenskap och biomedicin i Storbritannien. Här återfinns i
huvudsak  enbart  intermediära/medlarmässiga  kopplingar.
Samtidigt fogar dessa noder och aktörer in sig under det ge-
mensamma paraply som utgör PubMed Central, vilket ock-
så får sägas ha en intermediär (Latour 2005) inverkan på
hur själva forskningsframstegen publiceras och tillgänglig-
görs.  Här  återfinns  sålunda  en  betydlig  skillnad  mot  det
svenska sammanhanget,  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 beskrivas som en
övergripande helhet som verkar för att  tydligt  stärka den
öppna  tillgången  till  vetenskaplig  information  för  i  såväl
Storbritannien  som i  en  större  europeisk  kontext  (EPMC
2016).

TENDENS 3: HÄLSOVETENSKAPLIGA INFRASTRUKTURER: 
FORMAS OCH WELLCOME TRUST

När det kommer till Formas och Wellcome Trust – som kan
beskrivas som forskningsfinansiärer för hälsovetenskap och
miljövetenskap – framgår likheter i nätverken genom kopp-
lingar till befästandet av infrastrukturer för repositorier. Så-
väl  datanoder  som  SweCRIS,  Svensk  nationell  datatjänst,
European Climate Data Sweden, PubMed Central som Cha-
rity Open Access Fund framhålls som skapare av dessa in-
frastrukturer.

I fallet Formas tydliggör nätverksmodellen såväl inter-
mediära som medlarmässiga (Latour 2005)  kopplingar av
aktörer så  som  Svensk nationell  datatjänst  och  European
Climate Data Sweden liksom en intermediär koppling från
Vetenskapsrådet. Påtagligt är här att Formas (2015) genom
sin policy för öppen tillgång till  vetenskaplig information
utmärker sig genom att hänvisa till organisationer och aktö-
rer av teknologisk karaktär (enligt den teoretiska metodolo-
gin som Latour 1990 och Callon 1991 framför). Såväl Svensk
nationell datatjänst som European Climate Data Sweden är
aktörer som verkar för tillgängliggörandet och bevarandet
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av forskningsdata och metadata. Kopplingen till Vetenskaps-
rådet innefattar relationen till SweCRIS men visar också hur
Vetenskapsrådet  i  ett  svenskt  avseende  fungerar  som  en
central nod med både koppling till och från Formas. Både i
fallen med gold och green open access4 är det därför tydligt att
man från svenskt forskningsfinansiärt håll beträffande häl-
sovetenskap  och  miljövetenskap  lägger stor betydelse  vid
uppbyggnad av infrastrukturer för lagring och tillgängliggö-
rande av forskningsdata. Detta ger en inverkan på Formas
agens som i sin tur ger en medlarmässig koppling.

I en brittisk kontext är det forskningsfinansiären Well-
come Trust som, bortsett från enskilda andra forskningsråd,
i  huvudsak  verkar  inom  naturvetenskap,  hälsovetenskap
och  medicinsk  innovation  (Wellcome Trust  2016a).  Well-
come Trusts nätverk ser dock lite annorlunda ut än Formas
nätverk. Liksom Formas verkar man i samröre med en an-
nan part, en aktör, för att tillgängliggöra själva forskningsre-
sultaten.  I  Wellcome  Trusts  fall  utgörs  denna  aktör  av
EPMC:s PubMed Central, vilket både den intermediära (La-
tour 2005) kopplingen till PubMed Central och den inter-
mediära/medlarmässiga (Latour 2005) sådana till EPMC vi-
sar.  Dessutom  distribueras  forskningsresultaten  genom
PubMed Central  av Open Access  Publishing In  European
Networks. Även här tydliggörs att forskningsfinansiärer som
verkar inom en naturvetenskaplig forskningsdisciplin i sina
policydokument uttryckligen nämner aktörer (i latoursk be-
tydelse)  som  tillhandahåller  datatjänster  som  nödvändiga
för framväxten av i synnerhet green open access. Infrastruktu-
rerna för forskningsdata är därför betydelsefulla och infly-
telserika både i ett svenskt och brittiskt sammanhang och
visar på medlarmässiga egenskaper.

I likhet med de forskningsfinansiärt uppdelade nätver-
ken  föreligger  det  mellan  brittiska  forskningsfinansiärer
nätverk mellan nätverken, vilket i Wellcome Trusts fall kan
illustreras genom kopplingarna till och från Charity Open
Access Fund. Charity Open Access Fund fungerar som en
stärkande aktör mellan Wellcome Trust och EPMC i sitt ar-
bete med att stödja finansiering av publiceringsavgifter för
gold open access. Detta innebär att det både beträffande gold 

4 Gold open access avser öppen publicering av vetenskapliga artiklar och konferensbidrag i 
vetenskapliga tidskrifter. Green open access avser självarkivering av vetenskapliga artiklar, 
konferensbidrag och/eller forskningsdata och metadata i öppna databaser.
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och green open access finns samstämmigheter mellan aktörer-
na  inom  det  brittiska  nätverket  som  ger  upphov  till  ett
stärkt nätverk för open access-rörelsens progression.

TENDENS 4: MONOGRAFIFÖRVALTNING: 
RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND, FORTE OCH WELLCOME TRUST

Riksbankens jubileumsfond fungerar som en nod med fler-
talet intermediära (Latour 2005) kopplingar till svenska och
internationella aktörer (Latour 1990), däribland Directory of
Open  Access  Journals,  Directory  of  Open  Access  Books,
Ubiquity  Press,  Open  Library  of  Humanities,  Stockholm
University  Press,  Lund  University  Press,  Kriterium  och
SwePub (Riksbankens jubileumsfond 2017). Här finns alltså
internationella kopplingar. Riksbankens jubileumsfond age-
rar huvudsaklig  forskningsfinansiär för samhällsvetenskap
och humaniora, vilket tydliggörs av kopplingarna till de di-
gitala repositorierna för monografier och vetenskaplig kom-
munikation av längre textmängd. Detta visar att forsknings-
finansiärer inom dessa fält  i  sina  policydokument  skapar
nätverk med aktörer som fastställer riktlinjer för depone-
ring och finansiering för monografier och bokkapitel. Dessa
aktörer har i sig ingen direkt inverkan på den forskning som
finansieras  med  anslag  ifrån  Riksbankens  jubileumsfond.
Istället agerar de distributörer och vägledare för tillgänglig-
görandet 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 kopplingen (Latour 2005)
till Vetenskapsrådet (Riksbankens jubileumsfond 2017). 

En intressant nod är Kungliga biblioteket som har med-
larmässiga kopplingar till  både  Vetenskapsrådet,  Riksban-
kens jubileumsfond och Forte. Detta genom att de genom
sitt program OpenAccess.se samordnar open access-verksam-
heten i Sverige, och uppkommer som benämnd aktör i de
respektive policydokumenten. Genom att Kungliga biblio-
teket bistår med riktlinjer till modeller för tilläggsavtal vid
publicering finns här en relation som knyter samman Kung-
liga biblioteket  med de  tre  forskningsfinansiärerna.  Detta
gör att Kungliga biblioteket i ett svenskt nätverk får anses ha
en betydande inverkan på tillblivandeprocesser i  ett open
access-kontinuum.

Vad  Forte  beträffar så  visar analysen  att  detta  är den
forskningsfinansiär som har minst antal kopplingar till and-
ra aktörer. Anmärkningsvärt är dock att alla dessa koppling-
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ar är medlarmässiga och det är tydligt att det inom forsk-
ningsfinansiering av fälten hälsa, arbetsliv och välfärd ifrån
myndighetsbaserade organisationer finns en aktörrelaterad
inverkan  på  open  access-nätverkets  kopplingar.  I  det  här
fallet ger detta sig till känna genom SUHF:s krav på kvalitet
och kostnadsfördelningar (Forte 2015). Genom sitt nationel-
la program  OpenAccess.se utövar Kungliga biblioteket infly-
tande från bibliotekshåll och värnar om öppen tillgång till
vetenskapligt resultat (Forte 2015).

Fortes motsvarighet i det brittiska open access-nätverket
för forskningsfinansiärer rörande  hälsovetenskap  är Well-
come Trust. Därför passar det sig att kontrastera Fortes nät-
verk med just Wellcome Trusts. Bortsett från de aktörer (La-
tour 1990)  som i  huvudsak ägnar sig  åt  medicinsk forsk-
ningsfinansiering  kan  urskiljas  PMC  Bookshelf,  Creative
Commons, PubMed Central och diverse förlag för publice-
ring  av  vetenskaplig  information  kopplade  till  Wellcome
Trusts (2016b) nätverk. Fortes nätverk utgörs alltså till stor
del av aktörer som i hög utsträckning ägnar sig åt riktlinjer
och tekniska lösningar för deponering och tillgängliggöran-
de av vetenskaplig information. Detta kan i en intermediär
(Latour 2005) aspekt  också urskiljas  i  Riksbankens jubile-
umsfonds  policydokument  genom  kopplingar  till  bland
andra  Lund  University  Press,  Directory  of  Open  Access
Journals och Kriterium. Tydligt är hur den längre textmas-
san  som  vetenskapligt  resultat  betraktat  är  framträdande
inom samhällsvetenskapliga och humanistiska open access-
aktörer.

Diskussion
Frågan om vart open access-rörelsen är på väg återstår då
att diskutera mer utförligt. De fyra tendenser som jag nått
fram till i den här studien – spindel i nätet/fragmentariskt
nätverk,  periferi  och  spretande  noder,  hälsovetenskapliga
infrastrukturer samt monografiförvaltning – bör betraktas
som en redogörelse för nuvarande riktningar i det fortskri-
dande arbetet med öppen tillgång till vetenskaplig informa-
tion. Det är min förhoppning att dessa kan vara behjälpliga
för att  förstå open access-rörelsens spridning och utveck-
ling. Tendenserna talar lika mycket om hur själva de organi-
satoriska, institutionella och aktörmässiga nätverken ser ut
för forskningsfinansiering, som vilka riktningar som dessa
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tycks ta i diskussionen om öppen tillgång till vetenskaplig
information.

I ljuset av dessa tendenser är det tydligt att det är önsk-
värt med en vidare samstämmighet bland open access-rö-
relsens  många aktörer och  nätverk.  Stevan Harnad (2015,
138) framhåller hur man bör fordra mandat för open access-
publicering för att  vidareutveckla open access  i  en global
kontext. Detta är nu i sitt skeende. Såväl Sveriges som Stor-
britanniens regering har de senaste åren verkat till ett skifte
mot att publicera vetenskapliga resultat open access (Wor-
king  Group  on  Expanding  Access  to  Published  Research
Findings  2012;  Prop  2016/17:50).  För  Storbritannien  kan
detta återses i  RCUK:s (2013)  policydokument.  Därtill  har
Kungliga biblioteket (2017) fått ett samordningsuppdrag för
öppen  tillgång  till  vetenskapliga  publikationer.  Samtidigt
återfinns ett behov av teknisk infrastruktur. SND (2017) har
tilldelats fortsatt bidrag från Vetenskapsrådet för att ge upp-
hov till forskningsdatastöd. Detta är i sig betydelsefullt men
vidare klarlägganden i utredningar och utveckling av bas-
strukturer behövs. 

Det  är  min  förhoppning  att  ett  åskådliggörande  av
disciplinära  skillnader  ska  kunna  bidra  till  en  ökad
förståelse  för i  synnerhet det  svenska sammanhanget och
dess riktning mot en internationell företrädare. För att ta ett
exempel:  Om det  humanistiska nätverket  och dess  forsk-
ningsfinansiära kopplingar till stor del bygger på förvaltning
av monografier och  längre  publicerade  textavsnitt  så  bör
också eventuella mandat anpassas efter nätverkens rådande
läge. Framskridandet av ett tvärvetenskapligt fält så som di-
gital humaniora visar emellertid att dessa disciplinära grän-
ser suddas ut något,  och att det är betydelsefullt att dess-
utom  lyfta  blicken  mot  kommande  nätverkstillblivanden
och behov av datalagring.

Som spindeln i nätet för svensk öppen tillgång till ve-
tenskaplig  information  har  Vetenskapsrådet  en  funktion
som övergripande nod för det svenska vetenskapliga nät-
verket.  Någon  liknande  funktion  finns  inte  i  ett  brittiskt
sammanhang då HEFCE och RCUK ingår i mer fragmenta-
riska nätverk. Detta är intressant utifrån ett aktör-nätverk-
mässigt perspektiv där Vetenskapsrådet får sägas ha starkare
agenser än andra forskningsfinansiärer. För britterna med-
för fragmentiseringen att nätverket som helhet blir större
och  mer  spretande.  Knut  och  Alice  Wallenbergs  stiftelse
motsvarar vidare  en annan form av centraliserad,  perifer
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nod inom sitt givna område. På makroskopisk nivå innebär
detta att stiftelsen på sitt givna vis kan förhålla sig till över-
gripande riktlinjer för EU:s open access-diskussion.

De  hälsovetenskapligt  inriktade  infrastrukturella  ten-
denserna kan beskrivas som typiska för forskningsfält som
till stor del inriktar sig mot datadeponering av vetenskapliga
resultat. Av den anledningen bör dessa infrastrukturer be-
skrivas som betydelsefulla i samspel med forskningsfinansi-
ärerna, men också i relation till enskilda forskare liksom till
andra typer av deponeringsmässiga organisationer och ak-
törer. En rörelse som syftar till fri tillgång och öppna resul-
tat bör i sig själv verka för informativa skeenden kring hur
data deponeras och vilka krav som ställs på de inblandade
parterna. Detsamma bör sägas om de organisationer som i
enlighet med forskningsfinansiärer verkar för att ge upphov
till förvaltning av monografier och längre textmassor; som i
fallet med Riksbankens jubileumsfond, Forte och Wellcome
Trust. Sålunda bör också forskningsfinansiärerna ge utförli-
ga, konkreta instruktioner kring open access-publicering till
de forskare som tilldelas finansiering, dock utan att inverka
på själva forskningen.

Fler liknande studier kan göras med hänvisning till and-
ra länders policydokument. En annan möjlighet till vidare
forskning på området vore att djupdyka i aktör-nätverk-teo-
retiska  studier  av  enskilda  aktörer,  eller  kopplingar  dem
emellan (exempelvis till Karen Barads (2003) forskning rö-
randes performativitet). Genom att vidare inbegripa Callons
(1991)  teoretiska  ramverk  om  tekno-ekonomiska  nätverk
skulle det gå att närmare belysa uppkomst och förekomst av
agenser och funktioner mellan rent teknologiska aktörer så
som  repositorier  och  dataadministrativa  system.  Därige-
nom skulle det gå att vidare bidra till bättre förståelse kring
de riktningar som den svenska och brittiska open access-rö-
relsen för närvarande befinner sig i.
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Figurer och tabeller
Figur 1: Modell över svenska och brittiska forskningsfinansiärers nätverk
för öppen tillgång till vetenskaplig information.

Tabell 1: Aktörer, agenser och kopplingar i Formas policydokument för 
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tion.

Tabell 4: Aktörer, agenser och kopplingar i Riksbankens jubileumsfonds 
policydokument för öppen tillgång till vetenskaplig information.

Tabell 5: Aktörer, agenser och kopplingar i Vetenskapsrådets policydo-
kument för öppen tillgång till vetenskaplig information.

Tabell 6: Aktörer, agenser och kopplingar i European PubMed Central 
Groups policydokument för öppen tillgång till vetenskaplig informa-
tion.

Tabell 7: Aktörer, agenser och kopplingar i Higher Education Funding 
Councils for Englands policydokument för öppen tillgång till veten-
skaplig information.

Tabell 8: Aktörer, agenser och kopplingar i Research Councils UK:s poli-
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Tabell 9: Aktörer, agenser och kopplingar i Wellcome Trusts policydo-
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