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Abstract
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What is the value of academic publications? How are they valued? What affects the processes of
valuation? These are the central questions dealt with in this dissertation. By studying academic
infrastructure, consisting of university libraries, academic journals and academic publishers,
this thesis aims to explore and understand what creates value in an international market for
academic journals and publications. I argue that in this market, value is affirmed through
different measures of academic diffusion or dissemination. These measures work in a self-
reinforcing manner: measures of diffusion create value that, in turn, leads to further diffusion,
which generates more value.

By studying library acquisitions in Sweden, and the reasoning behind these decisions since
the beginnings of the e-journal in the 1990s, I show that bundles of academic journals, created by
international publishers, have been, and are still, in high demand during the 21st century, despite
ever-growing costs. The value of these bundles is measured and affirmed through different forms
of user statistics.

Additionally, I study the economy of two specific academic journals and what they require
to function. I argue that all journals must either be viable as a market product or be subsidized
by external funds. Both of these dependencies pose challenges to the journal.

Between the libraries and the journals stand the academic publishers and their business model
of bundled journals, which causes the libraries to subscribe to certain journals over a long period
of time. I argue that this, in turn, causes these journals to become more diffused in order to
acquire a solid source of income. A journal that does not fit the publisher’s business models
cannot reap the same benefits.

I further argue that since libraries ascribe great value to user statistics, international publishers
will increase the value of their bundle by including journals that are likely to boost these statistics
in many libraries. Hence, this measure of diffusion, through the actions of libraries, causes
further dispersion among the journals that the publishers select. International dissemination of
academic publications is also something that affects all evaluations that build upon citation
analysis, another measure of academic diffusion.
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Förord 

Då var det väl klart då.  
Jag vill börja med att tacka min huvudhandledare Ylva Hasselberg för att 

hennes dörr alltid har varit öppen och för att hon alltid har varit snabb och 
angelägen om att diskutera och hjälpa mig med både det ena och det andra. 
Hon har dessutom låtit mig utforma mitt arbete helt efter eget huvud och 
ständigt uppmuntrat mig att vandra de nya vägar som arbetet har lett mig in 
på. Arbetet började som en studie av en tidskrift, kanske hade det stannat där 
med en sämre handledare. Jag vill även tacka min biträdande handledare 
Johan Svedjedal för hans läsning, litteraturuppslag och många goda råd. 

Tack till Handelsbankens forskningsstiftelse som trodde på och har finan-
sierat projektet Marknader för vetenskaplig publicering: en ekonomisk histo-
ria, i vilket denna avhandling är en del. Tack även till bibliotekspersonalen 
vid Uppsala och Göteborgs universitetsbibliotek, utan vars stora hjälp jag 
aldrig hade kunnat undersöka bibliotekens ekonomi. Tack också Faith Short 
och Mats Persson på Scandinavian Journal of Economics och tack Nils Fabi-
ansson och Jonas Nording som båda har hjälpt mig under arbetet med Histo-
risk tidskrift. 

Jag vill tacka hela institutionen för ekonomisk historia vid Uppsala uni-
versitet för att den som intellektuell miljö har två utmärkta kvaliteter. Den 
tillåter för det första sina doktorander intressera sig för och skriva om det 
som de själva vill och kommer i regel inte med pekpinnar om vad som pas-
sar in. Den andra kvaliteten är att trots denna öppenhet så är intresset för vad 
andra forskar om så pass stort att kritik och noggrann granskning inte uteblir. 
I detta sammanhang vill jag framförallt lyfta institutionens rakryggade, väl-
menande men samtidigt ständigt skeptiske prefekt, Fredrik Sandgren. Du är 
den organiserade skepticismen personifierad. 

Jag vill även tacka Gustaf Nelhans och Janken Myrdal som läste, kom-
menterade och bidrog till arbetet i samband med mitt mellanseminarium 
respektive slutseminarium. Tack för era tips och kloka råd! Orsi Husz och 
Mats Morell läste och granskade mitt manus under arbetets slutskede. Ett 
stort tack till er för ert hårda och noggranna arbete! Utan er hade avhand-
lingen varit betydligt grumligare. 

Jag vill rikta ett synnerligen stort tack till min på universitet äldsta vän, 
Viktor Persarvet, som utöver allt annat såg till att mina grafer blev presen-
tabla. Jag vill tacka alla er som hjälpte mig att korrekturläsa på slutet: Olle 
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Jansson, Måns Jansson, Jonas Söderqvist, Maja Lundqvist och Sarah Linden 
Pasay. 

Jag vill rikta ett stort tack till medlemmarna vid institutionens STS-
seminarium och då särskilt Ingemar Pettersson, Daniel Normark och Alex-
andra Waluszewski, som alltid visat ett stort intresse för mitt arbete. Jag vill 
även tacka Jenny Beckman som lärt mig mycket om akademiska tidskrifter 
och dessas historia. 

När jag snart ska försöka ta vårt utbildningssystems högsta examen vill 
jag passa på att tacka några av de lärare som har betytt särskilt mycket för 
min utbildning och utveckling. Tack till Ingemar Albinsson, Mats Persson, 
Dan Bäcklund och Göran Rydén. 

Jag vill tacka Johan Ericsson, Henrik Ericson och Martin Söderhäll för 
alla mycket nördiga filosofiska, politiska, ekonomiska och akademiska sam-
tal. Utan er hade tiden vid universitetet varit betydligt tråkigare och mindre 
lärorik. Tack även Jakob Molinder, Jaser Abbas, Hedvig Widmalm och Si-
mon Hallberg för diverse. 

Jag vill också tacka de av mina vänner som saknat och fortfarande totalt 
saknar intresse för min avhandling: Almir Listo, Allen Listo, Kristoffer 
Svensson, Jocke Andersson, Viktoria Klingefors, Conny Engelbrekts och 
Pierre Ledaren Strandh. Tack för att ni under åren hjälpt mig att koppla bort 
allt som är jobbigt och tråkigt! 

Slutligen vill jag tacka hela min familj och då särskilt min farfar, Ingemar 
Dellstig, som tidigt fick mig att intressera mig för historia. Jag vill rikta ett 
speciellt tack till min fru Sabina som förutom att ha stått ut med alla mina 
långa och tjatiga utlägg om hur citeringar och biblioteksekonomi hänger 
ihop har hjälpt mig oerhört mycket med arbetet de sista veckorna.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Svartbäcken, november, 2020 
David Ingemar Johannes Dellstig  
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1. Inledning 

Hur ska man värdera vetenskapliga resultat och publikationer? Frågan är 
central för det akademiska arbetet. Den har också blivit allt mer komplex i 
takt med en till synes ständig tillväxt av den högre utbildningen. Akademin 
har också i mångt och mycket internationaliserats och forskare i olika länder 
tar i allt högre utsträckning del av varandras resultat och skriver för en allt 
större och mer geografiskt diversifierad publik. Nya forskningsfält, discipli-
ner och tvärvetenskapliga miljöer växer dessutom stadigt fram inom ramarna 
för akademin. Detta är en gammal observation. Derek de Solla Price gjorde 
den år 1963 och konstaterade även hur denna tillväxt av akademin genere-
rade fler vetenskapliga tidskrifter. Han hävdade dessutom att problemet re-
dan då var gammalt.1 Större resurser har finansierat allt fler forskare som i 
sin tur har genererat allt fler vetenskapliga resultat. Detta har lett till ett be-
hov av fler vetenskapliga kanaler för forskare att kommunicera sina resultat 
i. Forskning har visat att det åtminstone inom vissa vetenskaper finns ett 
mycket starkt statistiskt samband mellan ökade forskningsresurser och ett 
växande antal tidskrifter.2 Denna relation är ett föga förvånande resultat då 
en numerär ökning av antalet forskare kan förväntas hänga samman med 
ökade anslag. Utöver denna ökning förväntas samtliga forskare idag vara 
produktiva i den bemärkelsen att de publicerar mycket. 

Värderingsfrågan har förändrats och på många sätt hanterats med nya me-
toder under de senaste decennierna. Detta beror i hög utsträckning på att 
universiteten i västvärlden genomgått en förändring i riktning mot mer före-
tagsliknande organisationsformer, tätare samverkan med privat sektor, större 
fokus på äganderättsliga frågor och nya utvärderingsregimer som kan kopp-
las till New Public Management som styrideologi i offentlig sektor. Jag 
kommer att utveckla resonemanget nedan. Universitetet idag utvärderas ofta 
som en producent av varor och tjänster för en i många fall styrd eller plane-
rad marknad. Detta påverkar värderingen av vetenskapliga resultat i den 
meningen att efterfrågan på särskilda resultat, publikationer och mätbara 
nyckeltal har fått en allt mer framträdande roll. Det har också påverkat den 
vetenskapliga artikeln och gjort den mer lik en vara i ett produktionssystem. 
Vad som händer när nya produktions-, distributions- och värderingsvillkor 

                               
1de Solla Price (1963) s. 9, 62–63. 
2 Mabe & Amin (2001) har visat på sambandet inom kemin. 
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krockar med vetenskapens existerande institutioner är denna avhandlings 
centrala problemområde. 

Carol Tenopir & Donald King har studerat utvecklingen av marknaden 
för vetenskapliga tidskrifter. De menar att det är svårt att veta precis hur 
många forskare som aktivt brukar vetenskapliga tidskrifter. De använder sig 
av en skattning som genomförts av de Solla Price, som hävdar att det i värl-
den fanns tusen vetenskapsmän år 1800, tio tusen år 1850, hundra tusen år 
1900 och en miljon 1950. Med hjälp av data från National Science Foundat-
ion (NSF) skattar Tenopir och King att antalet användare i USA mellan 1965 
och 1975 steg från 1,87 miljoner till 2,64. 1995 var siffran 5,74 miljoner och 
2000 uppgick den 6,8 miljoner.3 I den offentliga utredningen En strategisk 
agenda för internationalisering hävdas att globaliseringen har ändrat förut-
sättningarna för forskare och strukturerna för forskning. 2013 ska det ha 
funnits 7,8 miljoner forskare i världen som kostat 1500 miljarder ameri-
kanska dollar. I Elseviers bibliometriska plattform, Scopus ska det år 2016 
ha publicerats 2,9 miljoner nya publikationer.4 Även om siffrorna är insam-
lade och konstruerade på olika vis så är den allmänna utvecklingen entydig. 
Det har blivit fler forskare, fler forskningsresultat och mer pengar investe-
rade i det akademiska arbetet. 

För forskaren innebär denna stora produktion av vetenskap att man re-
gelmässigt och i allt högre utsträckning måste begränsa vad man läser. Hur 
detta val ser ut varierar tveklöst mellan forskare och miljöer men att ett om-
fattande avkall måste ske är alldeles uppenbart. Vad som påverkar sådana 
urval är något som hittills diskuterats alldeles för lite! Att hålla sig à jour 
med det forskningsläge som sysslar med samma frågor som forskaren själv 
är ett vedertaget akademiskt krav. Detta krav motverkar oavsiktliga plagiat 
och återupptäckandet av något som redan är känt. Det är även och kanske 
framförallt en metod som hjälper forskaren i sitt uppdrag att finna ny kun-
skap. Vilka forskningslägen som i den internationaliserade vetenskapen är 
viktiga angående diverse förkunskaper, teoretiska ramverk eller metodolo-
giska överväganden är emellertid praktiskt omöjligt för en forskare att för-
hålla sig till på ett i allas ögon tillfredsställande vis. Vilka eller vilken fråga 
som forskaren bör intressera sig för lyder, även det, under samma problema-
tiska förutsättningar.  

Denna bild av den moderna forskarens dilemma leder oss fram till av-
handlingens centrala problem, nämligen värdering av den producerade ve-

                               
3 Tenopir, och King (2001) s. 18–19. Siffrorna kan ställas mot utvecklingen av tidskrifter som 
trycktes i USA och som år 1969 uppgick till strax under 4000 titlar respektive 7000 titlar år 
1989. Se Tenopir & King (2001) s. 50. Vetenskapliga publikationer är idag många till antalet, 
år 2010 menade Larsen och von Ins att det i världen fanns runt 24 000 vetenskapliga tidskrif-
ter som var referee-granskade. Se Larsen och von Ins (2010). Diskussionen om exakt hur 
många tidskrifter som finns är i sig inte särskilt intressant, det litteraturen sammantaget visar 
är dock att tillväxten alltjämt är ett faktum. Se. även Mabe (2003). 
4 SOU 2018:3, s. 85. 
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tenskapen. I denna avhandling vill jag bidra till förståelsen av hur olika vär-
deringsprinciper och metoder påverkar och interagerar med olika delar av 
den akademiska vetenskapen. Det mer operationella syftet kommer att preci-
seras nedan. 

Det finns en uppsjö av forskning som handlar om hur forskarvärlden vär-
derar och mäter vetenskapligt värde, diskussioner som jag kommer att åter-
komma till. Den här avhandlingen handlar även den om hur vetenskapliga 
värderingsprocesser påverkar vetenskapen men kommer i stället för att utgå 
från forskarens och akademikerns perspektiv att studera den infrastruktur 
som hanterar spridningen av vetenskap. Närmare bestämt är det förlags- 
tidskrifts- och biblioteksverksamheter som kommer att utgöra studieobjek-
ten.  De tre verksamheterna kommer att studeras framför allt utifrån hur de 
agerat för att bemöta ekonomiska problematiker och möjligheter som kan 
kopplas till en växande massa av akademiska publikationer samt vilka mark-
nadsmässiga förutsättningar digitaliseringen och internationaliseringen har 
bidragit till att skapa. 

Syfte 
Avhandlingen undersöker hur vetenskapliga resultat värderas och traderas av 
aktörer i den akademiska infrastrukturen. Empiriskt ska avhandlingen stu-
dera hur akademiska tidskrifters och universitetsbibliotekens ekonomiska 
handlande förändrats i samband med digitaliseringen, internationaliseringen, 
den tillsynes ständiga expansionen av högskolesektorn och den utvärde-
ringspraktik som har sitt ursprung i 2000-talets New Public Management. 
Att förstå hur denna förändringsprocess historiskt påverkat och än idag på-
verkar värderingen av vetenskap är denna avhandlings syfte. 

Kollegial bedömning 
Att studera värderingen av forskning inom en akademisk infrastruktur är ett 
val som grundar sig i hypotesen om att vetenskap kan värderas på olika sätt 
av olika aktörer inom ett vidare akademiskt system. 

Den traditionella utgångspunkten för akademisk värdering av vetenskapen 
är den kollegiala granskningen, som går ut på att en expert först bildar sig en 
uppfattning och sedan yttrar sig om hur väl en annan expert har genomfört 
sin forskning. Denna process utgör kärnan i all inom-akademisk värdering av 
de nya resultaten. Historikern Mario Biagiolo har diskuterat rötterna till den 
kollegiala granskningen och spårat den till tidigmodern tid och framför allt 
Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Han menar att den akademiska 
granskningen har sitt ursprung i de tidigmoderna nationernas intresse av att 
kontrollera vilken typ av texter som blev tillgängliga för allmänheten. Sy-



 14

stemet handlade alltså om att säkra styrande makters position genom att be-
gränsa informationsflödet i form av text. Den censur som det rörde sig om 
skedde till stor del genom de kungliga akademierna som startade egna tid-
skrifter. Den idag kanske mest omskrivna tidskriften Philosophical Trans-
actions som startades på 1660-talet i anslutning The Royal Society i England 
var enligt Biagioli ett organ underställt kronan som agerade i kronans in-
tresse såtillvida att den avgjorde vad som var lämpligt att publicera och vad 
som var farligt. Medlemskapet i akademin gjorde det möjligt att publicera 
texter och medlemmarna i akademin ville publicera olika typer av texter, 
men varje publikation medförde en risk att akademin misskötte sitt uppdrag 
som garant för att innehållet var lämpligt. Publikationerna granskades i syfte 
att bevara akademins gunst hos kronan. Medlemmarnas status och erkända 
positioner var starkt kopplade till ett då känt sällskap och sällskapets infly-
tande var i sin tur beroende av kronans godkännande. Det fanns sålunda 
tydliga gemensamma intressen som medlemmarna arbetade för att befrämja. 
Det var även tydligt för den som fick sin text godkänd för publikation av 
akademin att det innebar att man fått texten erkänd av ett litet antal namn-
kunniga akademiker, vars position kunde ifrågasättas om godkännandet inte 
gillades. 5 

Biagiolo ställer det ursprungliga system som han tycker sig se under ti-
digmodern tid mot ett samtida system för värdering och konstaterar att aka-
demin numera oftast saknar samma begripliga och fysiska existens. Forska-
ren som vill ha sin text publicerad appellerar nu i stället till ett till synes 
osynligt akademiskt samfund. Mer konkret till en tidskrift som ofta inte är 
kopplad till ett vetenskapligt sällskap. De tidigare kända akademikerna vars 
erkännande man eftersträvade är nu osynliga och de okända granskare som 
tidskriften vänder sig till för godkännande av den vetenskapliga texten ter sig 
lika abstrakta. Deras intressen antas vara vetenskapliga eftersom det är deras 
roll i systemet. Biagiolo menar vidare att idag har den vetenskapliga tidskrif-
ten inte längre som yttersta syfte att bevara det bakomliggande sällskapets 
rykte eller kronans gunst. I stället följer de vetenskapliga tidskrifterna en 
logik som handlar om att maximera sitt eget symboliska kapital, ett kapital 
som kan bytas mot en högre impact factor, fler prenumeranter och större 
intäkter.6 Den bild som av Biagioli målas upp av det moderna gransknings-
systemet är dyster och inte helt okontroversiell. Den sätter emellertid fingret 
på ett antal av dagens olika samexisterande incitamentstrukturer. En tid-
skrifts anseende bedöms på olika sätt av en mängd olika aktörer. Det finns 
också en ekonomisk verksamhet som är kopplad till detta anseende och ett 
antagande om en relation mellan olika värderingsprinciper förefaller sålunda 
fruktbar att undersöka. 

                               
5 Biagiolo (2002). 
6 Biagiolo (2002). 
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Det kollegiala granskningssystemets historia är komplext och har även dis-
kuterats vetenskapssociologiskt. Det förmodligen mest inflytelserika bidra-
gen på detta område står Robert Merton för. Genom att följa historiska ve-
tenskapliga dispyter konstruerade han sina så kallade CUDOS-normer som 
hade för avsikt att illustrera hur den fria akademins värdegrund är betingad. 
CUDOS är en akronym som inhyser en uppsättning av vetenskapliga nor-
mer, som Merton pekat ut som centrala för akademikerns vetenskapliga för-
hållningssätt. C står för Communism och syftar till vetenskapens avståndsta-
gande från äganderätten (endast gällande de egna resultaten). Normen hand-
lar om att det resultat som en forskare kommit fram till tillhör alla inom ve-
tenskapen till skillnad från exempelvis ett patent, där en viss typ av kunskap 
ska skyddas. U står för Universalism som handlar om att det som vetenskap-
en kommer fram till inte ska vara beroende av personliga preferenser och 
värderingar utan vara något som måste accepteras. D står för Disinterested-
ness som signalerar forskarens oberoende från utomvetenskapliga önskemål 
av exempelvis politisk eller ekonomisk karaktär. OS står då för Organized 
Scepticism som slutligen handlar om vetenskapsmannens ständiga ifrågasät-
tande av påståenden, oavsett varifrån dessa kommer. Till de Mertonska nor-
merna räknas idag även Originality, som handlar om att forskaren strävar 
efter nya resultat som bryter med det gamla. Originalitetsnormen innebär 
även att hedra den som är första att hävda något nytt.7 

Mertons normer har enligt honom själv uppkommit av ett antal olika skäl. 
Ett av dessa skäl handlar dock och kunna garantera vetenskapens riktighet 
och pålitlighet. Denna logik kan återkopplas till den sista normen, den orga-
niserade skepticismen. För att granskningen av vetenskapen ska kunna fun-
gera kan man inte låsa in den med äganderättsliga argument. För att kunna 
försäkra sig om dess riktighet räcker det inte med att ett antal sympatiserar 
med den, den måste erhålla en allmängiltig riktighet. För att undvika att den 
som skriver gör någon bakomliggande aktörs uppdrag ska vetenskapen fri-
kopplas från politiska och ekonomiska beroendeförhållanden. 

Det vetenskapliga normsystemet har beskrivits av John Ziman som bestå-
ende av två motstridiga krafter: ”If originality is the motor of scientific pro-
gress, scepticism is its brake. This norm triggers many academic practices, 
such as public debate and peer review”8. 

God vetenskap 
Hur fungerar då den vetenskapliga granskningen och dess värderingsproces-
ser i praktiken? Det finns så klart många svar men i centrum står åtminstone 
en idé om ett vetenskapligt samtal vars tydligaste uttryck består av experters 

                               
7 Merton (1942) s. 268–277; Ziman (2002) s. 40. 
8 Ziman (2002) s. 42. 
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dispyter och överläggningar, ett förehavande som tar sig tydligt uttryck i det 
akademiska seminarierummet. På institutionen för ekonomisk historia vid 
Uppsala universitet går det idag (2020) tre seminarieserier med sammantaget 
1–2 seminarier i veckan. Det typiska seminariet befolkas av en skara med 
brokiga kompetenser och intresseområden. När en ny text presenteras intas 
rummet som regel av forskare som är mer intresserade och forskare som är 
mindre intresserade. Det rymmer forskare som är extra kritiska och forskare 
som är uppmuntrande. Det rymmer forskare som är kompetenta vad det gäl-
ler kontext och forskare som är kompetenta vad det gäller teori och metod. 
En stor variation av intressen existerar trots att de allra flesta kallar sig för 
ekonomihistoriker. 

Ekonomisk historia, liksom många samhällsvetenskaper och humanistiska 
discipliner är idag metodologiskt tvärvetenskaplig. Vi lånar teorier från nat-
ionalekonomin, demografin, sociologin, antropologin, företagsekonomin, 
statsvetenskapen, kulturgeografin med mera. Vi är dessutom intresserade av 
olika tidsperioder, olika geografiska platser, olika grupper och olika organi-
sationer etc. Som kollektiv kan vi med andra ord betraktas som tämligen 
heterogent, men inte helt och hållet. De flesta har vid åtskilliga tillfällen stött 
på liknande teorier och sett dem appliceras både framgångsrikt och miss-
lyckat. Samtliga har allra minst en viss förförståelse för den svenska ekono-
miska historien och allt som oftast så delas en forskares mer nischade in-
tresse av minst en liten grupp andra forskare som vill och förmår att tränga 
djupare in i potentiella problem och förtjänster än vad övriga deltagare gör. 
På seminariet skaffar sig de deltagare som är intresserade en uppfattning om 
huruvida den forskning som presenteras är intressant, väl genomförd samt 
hur motståndskraftig respondenten är mot angrepp och ifrågasättanden av 
olika slag. Seminariedeltagarnas kommentarer värderas inte helt lika av nå-
gon! Det finns bra kommentarer och det finns mindre bra kommentarer. 
Varken ris eller ros kan förstås i sig självt utan endast i ljuset av den argu-
mentation som förs. En dålig kommentar som berömmer eller kritiserar arbe-
tet på bristande grunder tillför ingenting för den intresserades och initierades 
uppfattning av texten. Samtidigt kan en bra kommentar oavsett om den 
kommer från en professor eller en doktorand påverka övriga seminariedelta-
gares uppfattning. Seminariets samlade insats bedöms av deltagarna och 
uppfattningar om vilka diskussioner och problem som drogs för långt eller 
nystades i för lite bildas hos de närvarande. Olika seminarier kan därmed 
vara, eller uppfattas vara olika bra eller hålla olika hög nivå. 

I sammanhang där längre texter presenteras (oftast doktoranders) väljs 
även på förhand en opponent ut. Opponenten fungerar som en seminariedel-
tagare som ges extra mycket utrymme. Detta på basis av att det ofta är en 
person som kan mer än övriga om just detta område men även för att oppo-
nenten är skyldig att lägga ner god tid på att granska det aktuella arbetet och 
göra så i högre utsträckning än övriga deltagare. Det finns bättre och sämre 
opponenter både vad det gäller expertis, intellekt, ambition och noggrannhet. 
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Även om opponenten ofta väljs utifrån sina tidigare erfarenheter och meriter 
vilar uppfattningar om dennes synpunkter ofta på vad som sägs, snarare än 
vem personen är. En opponent blir bedömd av de intresserade seminariedel-
tagarna. Alltså betyder återigen opponentens status av expert mindre än hur 
opponenten faktiskt argumenterar. Opponentens kompetens och bakgrund är 
även det något som kan analyseras av seminariet. Många vet vem opponen-
ten är, vad han eller hon har publicerat, vilka metoder den föredrar och be-
härskar etc. Rollen som expert förstås i seminariesammanhanget alltså inte 
som något binärt utan som någon komplext. Seminariedeltagarna får dessu-
tom chans att komplettera med det som de anser att opponenten har missat. 

Seminariediskussionen är den process som ligger allra närmast det be-
grepp som brukar kallas kollegial granskning, ett begrepp som kommit att 
omhuldas och i vissa fall utan eftertanke behandlas som något med en enkel 
betydelse, nämligen att en expert granskats av andra experter. Processen har 
kommit att i många fall bli synonym med vetenskap. Något som har genom-
gått en vetenskaplig granskning och gillats blir vetenskap. Den kollegiala 
granskningen slutar emellertid inte på seminariet. Den kan fortsätta i exem-
pelvis informella diskussioner, vid kurstillfällen eller i regelrätta recensioner 
av arbetet. Den kollegiala granskningen av ett vetenskapligt arbete är egent-
ligen något som i teorin aldrig upphör. Nästa gång någon ska skriva något 
angränsande och följaktligen läser arbetet så sker en ny bedömning, som 
sedan kanske ifrågasätts av de som kommenterar nästa arbete. 

Denna avhandling tar avstamp i en så enkel fråga som: Vad bedöms vara 
god vetenskapskap i olika sammanhang? Ovanstående diskussion är ett för-
sök att visa på den stora komplexitet som döljer sig bakom den till synes 
enkla frågan. Om ett seminarium har 30 deltagare så kommer det att bildas 
30 olika uppfattningar om exakt hur bra eller dålig den avhandlade forsk-
ningen var. Även opponentens och övriga seminariedeltagares granskande 
prestationer vägs in i detta omdöme. Detta innebär absolut inte att seminari-
edeltagare inte kan enas om att något är bra eller dåligt men uppfattningar av 
exakt hur bra eller hur dåligt och på vilka premisser, är något som kan vari-
era mycket och detta endast inom ramarna för en institution inom en disci-
plin. Skulle man plocka in våra systerinstitutioner i Sverige i jämförelsen 
kan man mycket väl tänka sig att värderingsprocessen skulle kompliceras 
ytterligare. Lägger man därtill internationella ekonomihistoriker och andra 
discipliners värderingar så hoppas jag att läsaren inser problematiken med att 
anta ett enkelt och entydigt värde av vetenskapen. 

För mig är ett värdefullt forskningsbidrag något som jag har nytta av. Nå-
got som lär mig något om något som jag tycker är intressant eller är använd-
bart för något som jag tycker är intressant, och en förutsättning för detta är 
att det är trovärdigt. Jag inser också att något som för mig är helt ointressant 
och inte ger mig någonting kan vara bra och viktigt för något annan, i vilket 
fall jag kan erkänna det som värdefull vetenskap om än i någon mån i se-
kundär bemärkelse, och med insikten att jag förmodligen inte är den bästa 
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personen att göra en sådan bedömning. Utgångspunkten i den här avhand-
lingen kan tyckas banal för vissa men måste ändå explicitgöras. – Värdet på 
vetenskap måste på något sätt förankras i nyttan för specifika subjekt! Där 
nytta förvisso kan men inte nödvändigtvis behöver begränsas till ekonomisk 
nytta eller direkt applicerbar nytta i form av någon teknisk innovation eller 
omedelbar lösning för något samhälleligt problem. Ett vetenskapligt bidrag 
kan vara nyttigt då det sår ett frö till en tanke som på sikt kan leda till något 
större. 

Nyttan med forskning måste alltså alltid ställas i relation till den eller de 
som har nytta av den. Något är nyttigt för någon, eller för förståelsen av nå-
got som i sin tur blir nyttigt för någon. Denna förståelse är central eftersom 
den erbjuder en god förklaring till varför många av vetenskapens giganter 
också är omhuldade av stora grupper och korresponderar väl med kvantita-
tiva skattningar på kvalitet. Insikten leder också till möjligheten att förstå att 
något kan vara mycket bra och viktigt för en mindre grupp subjekt samtidigt 
som det i rent kvantitativa termer framstår som obetydligt. Det är samtidigt 
av yttersta vikt att man inte reducerar granskningen av resultat till olika sub-
jekts tyckande och smak, ett ingrepp som ingen hederlig akademiker skulle 
gå med på. Det finns stora och uppenbara risker med detta. Personer kan ha 
egen personlig nytta av resultat som är dåligt underbyggda då det ligger i 
linje med deras egen forskning. Utanför akademin är det här naturligtvis 
också helt centralt. Forskningsresultat som används i politiska, ekonomiska 
eller andra potentiellt infekterade områden måste kunna separeras från all-
mänt tyckande av potentiellt tendensiösa akademiker. Vänligare utlåtanden 
om vänner eller meningsfränder vis a vis ovänner och meningsmotståndare 
är även det faktorer som kan problematisera den kollegiala bedömningens 
legitimitet. Härvid uppstår vad jag uppfattar som den vetenskapliga värde-
ringsfrågans största och inneboende problematik. En problematik som tycks 
ha lett utvecklingen i en riktning där många aktörer har gjort sitt yttersta för 
att sortera bort det subjektiva, till förmån för en förment objektivitet som i 
sin tur försöker frikoppla nyttan från subjekten. Ett ingrepp som i sig givet-
vis inte är möjligt utan i stället löses genom en omdefinition av de värde-
rande subjekten från att som Biagiolo menade, ha varit en skara av kända 
personer till att bli en anonym grupp. 9 Problemet med detta är att den ano-
nyma massan varken har samma kompetenser, eller värderar samma typ av 
vetenskapliga problem. 

Den kollegiala granskningen skiljer sig från den snävare peer-
reviewprocessen, även om de båda ibland förstås som en och samma sak. 
Den senare åsyftar i regel ett mer specifikt förfarande. En process som har 
sina rötter i granskningen av den naturvetenskapliga tidskriftsartikeln.10 Den 
kan se något olika ut men i grova drag går den ut på att en redaktör på en 

                               
9 Biagiolo (2002). 
10 Fyfe m.fl. (2017). 
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tidskrift väljer ut ett inskickat alster som den tycker passar i tidskriften och 
som dessutom verkar bra nog. Artikeln skickas efter detta till utvalda exper-
ter (s.k. peers) som lämnar ett utlåtande om huruvida artikeln är tillräckligt 
bra för att publiceras, om den behöver kompletteras eller om den ska refuse-
ras helt och hållet. 

Konkurrens och jämförbarhet 
Ny forskning, nya resultat och värdet på akademikers professionella prestat-
ioner kan inte förstås utifrån endast en värdering av vilka nya rön de faktiskt 
har lyckats frambringa. Forskning och utbildning vid lärosäten hänger ihop, 
och för att kunna förstå varför vissa typer av värderingsprocesser har växt 
fram behöver man ha en förståelse för den högre utbildningen i bredare me-
ning. Utvecklingen inom den högre utbildningen har inom vetenskapssocio-
logisk forskning ansetts bero på utvecklingen av den globala ekonomin efter 
1970-talets oljekris samt den offentliga sektorns kris och 1980-talet har ofta 
pekats ut som centralt för omdaningen av framförallt det amerikanska ut-
bildningssystemet. Det amerikanska utbildningssystemet har sedan andra 
världskriget haft en särskild plats som förebild för andra länder. Det är alltså 
och har länge varit en vedertagen sanning att USA huserar många av de mest 
prestigefyllda lärosätena i världen och forskare därifrån har bidragit enormt 
till vetenskapens utveckling och blivit uppmärksammade därefter. Att värl-
den intresserat sig för utvecklingen inom vad som länge framstått som värl-
dens mest framgångsrika utbildningssystem är därför knappast något som 
borde förbrylla någon. Den amerikanska sociologen Sheila Slaughter har 
sedan 1990-talet försökt att fånga och beskriva den utveckling som ägt rum 
först i USA men sedan även i andra anglo-saxiska länder och slutligen EU. 
Slaughter beskriver utvecklingen genom framväxten av det hon kallar Aka-
demisk kapitalism, ett begrepp som konceptuellt situerar utvecklingen av 
universiteten inom utvecklingen av den globala ekonomin. Slaughter & Le-
slie visar i sin bok från 1999 hur konkurrenstanken har kommit att etablera 
sig på ett högst påtagligt sätt bland lärosäten i USA, Australien, Kanada och 
Storbritannien. Som följd av de minskade statliga anslagen, behövde många 
lärosäten tävla om betalande studenter och externa forskningsanslag för att 
deras verksamhet skulle kunna fungera.11 Externa anslag och tävlan om stu-
denter har inneburit att universiteten måste vara attraktiva, dels för potenti-
ella samarbeten med industrin men också för de studenter vars spridda ar-
betsmarknader har särskilda önskemål, och eller krav. I en uppföljande bok 
från 2004 vidareutvecklar Slaughter & Rhoades begreppet till att omfatta fler 

                               
11 Slaughter & Leslie (1999) passim. 
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aspekter av den högre utbildningen i USA.12 En stor del av den akademiska 
kapitalismen kan kopplas till ny teknisk och medicinsk forskning, vars resul-
tat kan omsättas i pengar i form av nya patent och innovationer.  Den har 
resulterat i en ökad företagslogik inom den högre utbildningen. Idén om att 
universiteten kunde nå en högre grad av självförsörjning genom att forskare 
skulle fungera mer som entreprenörer fick ett visst genomslag under 1990-
talet. Det kanske viktigaste exemplet på denna idé återfanns i boken Univer-
sities and the global knowledge economy: a triple helix of university-
industry-government relations av Henry Etzkowitz och Löet Leydesdorff. 
Författarna förespråkade idén om ett entreprenöriellt universitet som skulle 
fungera i ett samarbete mellan stat, industri och lärosäte.13 Det entreprenöri-
ella universitetets framgång i USA kopplar Etzkowitz till Bayh-Dole Act, en 
förändring i den amerikanska patentlagstiftningen som möjliggjorde för uni-
versitet och institutioner att bli ägare av de patent som kom ut ur federalt 
finansierad forskning. Till följd av lagändringen etablerade flera ameri-
kanska lärosäten nya avdelningar, vars primära syfte var sköta frågor om 
upphovsrätten till nya forskningsresultat.14 Denna möjlighet gjorde samar-
beten mellan lärosäten och industri allt mer attraktiva för båda parter. Kopp-
lingen mellan akademi och industri var emellertid inte något nytt för 1980-
talets USA. Det som var nytt var ett stort fokus på frågor rörande upphovs-
rätt, patent och verkshöjd eller intellectual property. Med andra ord att in-
hägna och etablera ägandemässiga barriärer runt akademins produktion för 
att på detta sätt möjliggöra en för akademin själv lönsam produktion. 
   Det faktum att akademin alltid har haft en relation till industrin och att dess 
nytta många gånger har kapitaliserats av densamma har föranlett invänd-
ningar mot att beskriva utvecklingen efter 1980-talet som akademisk kapital-
ism. Vikten av att peka ut centrala, och för perioden unika karaktäristika har 
fått den amerikanska nationalekonomen Philip Mirowski att historiskt stu-
dera hur relationen mellan akademi och industri har sett ut i USA sedan slu-
tet på 1800-talet. Mirowski delar in denna historiska relation i tre regimer. 
En första från 1890-andra världskriget (Captains of Erudition regime), en 
andra från andra världskriget till 1980 (Cold War regime) och slutligen den 
han menar pågår idag och som inleddes under 1980-talet (Globalized pri-
vatization regime). Mirowskis regimer lyfter på ett tydligt sätt fram hur den 
amerikanska ekonomins viktiga företag och politiska mål hänger ihop med 
vilka discipliner som får en framträdande roll i den högre utbildningen, och 

                               
12 Utöver patent och direkta industrisamarbeten har upphovsrätten till undervisningsmaterial 
blivit en större fråga för utbildningsinstitutioner. Författarna ställer inlåsning av information 
och akademiskt framställt material i allmänhet mot en mertonsk bild av universiteten som 
producenter av fri kunskap för att belysa diskrepansen och problematisera allmännyttan. Se 
Slaughter & Rhoades (2004) s. 131–155. 
13 Etzkowitz & Leydesdorff (1997) passim. 
14 Etzkowitz (2002) s. 113–126. 
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hur man från statligt håll förhåller sig till akademin.15 I den första regimen 
pekar författaren ut forskning rörande elektricitet och kemi ut som särskilt 
framträdande vetenskaper, något som också rimmade väl med utbyggnaden 
av det amerikanska elnätet och Thomas Edisons General Electrics, och 
framväxten av flera amerikanska företag som kunde dra nytta av ny forsk-
ning inom kemi.16 Patent var mycket viktiga för de kommersialiserbara 
forskningsresultaten, eftersom de var det enda medel som stod till buds för 
företagen. Mycket forskning skedde inom ramarna för företaget självt ef-
tersom kontrollen av patenten med det industriinspirerade laboratoriet under 
perioden fick en viktig plats inom ramarna för amerikanska universitet. Un-
der nästföljande regim stod den kyliga relationen till Sovjet i fokus. Från 
statligt håll satsades mycket pengar på forskning inom Eisenhowers militär-
industriella komplex. Kopplingen mellan militär och företagsamhet stärktes 
och forskning som var till användning för detta samarbete kom i tydligt fo-
kus under kalla kriget. Mirowski pekar ut forskning inom fysik, formell lo-
gik och operationsanalys som de viktigaste vetenskapsområdena för USA 
under kalla kriget, samtliga med en tydlig nyttokoppling till den amerikanska 
armens behov. Mycket forskning var hemlig och upplåst i det militärindust-
riella komplexet, vilket till skillnad från kopplingen till industrin kunde mo-
tiveras med att det var för alla invånares bästa. Under den regim som inleds 
under 1980 och tillika mot kalla krigets slut blir det ett ökat fokus på nya 
typer av samarbeten mellan industri och lärosäten. Mirowski kallar regimen 
för den globaliserade privatiseringsregimen. I denna regim är discipliner som 
biomecidin, datorvetenskap, genetik och ekonomi framträdande. I produkt-
ionen av vetenskap på nämnda områden har bland annat The Bayh-Dole act 
möjliggjort för universiteten att bli en del i den kommersiella produktionen 
av nya produkter som låses in bakom patent. Många forskningstunga ameri-
kanska företag har minskat sina egna forskningssatsningar till förmån för 
samarbeten med lärosäten för att låta den dyra och för dem ekonomiskt nyt-
tiga forskningsverksamheten skötas inom ramarna för universiteten i stället.17 
Utvecklingen efter 1980 har skapat en viss disdonans hos idén om att den 
kunskap som frambringas inom ramarna för den högre utbildningen ska vara 
till allas eller åtminstone landets invånares gagn. 

Utvecklingen mot akademisk kapitalism inom det amerikanska utbild-
ningsväsendet kan inte jämställas med utvecklingen i Sverige. Svenska uni-
versitet är myndigheter, till skillnad från amerikanska. I Sverige gäller ex-
empelvis fortfarande lärarundantaget och möjligheten för ett universitet själv 
att äga eller sälja resultat av svenska forskares arbeten existerar sålunda inte 
här. Idéerna om det konkurrenskraftiga entreprenöriella universitetet har 
emellertid fått stor spridning till andra länder och Sverige är på intet sätt 

                               
15 Mirowski (2011) s. 94–95. 
16 Chandler (2004) s. 68–69. 
17 Mirowski (2011) s. 98–105, 120–122. 
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något undantag. Diskussionerna rörande universitetetens frihet och deras 
ekonomiska nytta har i Sverige varit högst påtagliga sedan 1990-talet och 
genererat ett antal stora förändringar inom den högre utbildningen. 

Att summera och beräkna intäkterna från betalande studenter, eller intäk-
terna från sålda patent i relation till omkostnader kan förstås som en inte allt 
för komplicerad procedur. Värderingen av det akademiska arbetet har emel-
lertid utvecklats till att innefatta skattningar och värderingar av verksamheter 
som är betydligt svårare att monetärisera och därmed också att enkelt utvär-
dera kvantitativt. Den tydliga ekonomiska nyttan med universiteten fick 
bland annat genom OECDs omhuldanande av innovationspolitik ett genom-
slag i Sverige i samband med att Verket för innovationssystem bildades efter 
flera överläggningar om forskningens frihet respektive koppling till indu-
strin.18 De svenska lärosätenas intresse för att kunna visa upp sin nytta har 
sedan 1990-talet fått en allt starkare koppling till olika typer av planerings- 
och utvärderingsberäkningar. 

New Public Management inom den högre utbildningen 
På högsta abstraktionsnivå är den bredaste nyttodefinitionen avseende god 
vetenskap oifrågasättbar, det vill säga att kunskap genererar någon form av 
nytta för någon form av subjekt. En sådan definition är emellertid inte i nå-
got praktiskt avseende särskilt användbar då den i teorin kan täcka in i prin-
cip allt som någonsin skrivits eller hävdats. Trots det så är den långt ifrån 
trivial. Som utgångspunkt för att förstå hur olika aktörer tolkar god veten-
skap är den snarast central. Den blir central då olika metoder för att diskutera 
vetenskapens värde fordrar olika processer. Dessa processer har ofta kommit 
att konstruera instrumentella mål i relation i vetenskapens värde. Om proces-
serna ska generera fruktbara resultat måste rimligen de instrumentella målen 
förhålla sig koherent till vetenskapens slutgiltiga eller finala mål d.v.s. den 
vetenskapliga nyttan. Om kopplingen mellan de finala och de instrumentella 
målen börjar glida följer att de instrumentella målen riskerar att förskjuta 
värderingsprocessen bort från nyttan till instrumentellt fabricerade värde-
ringar med potentiellt skadliga följder. Den beskrivna mekanismen kan fun-
gera som en summering av en allmänt omfattad kritik av det fenomen som 
brukar kallas New Public Management (NPM). Fenomenet uppmärksamma-
des och beskrevs först av den brittiske statsvetaren Christopher Hood och 
bör främst förstås som ett sätt att från statlig förvaltnings sida försöka effek-
tivisera och skapa besparingar inom en statligt finansierad verksamhet. Mot 
bakgrund av 1970-talskrisen, den skakiga ekonomin och den dyra offentliga 
sektor som växt fram under efterkrigstiden kunde under det sena 1970-talet 
och 1980-talet nya idéer och trender inom den offentliga förvaltningen ob-
                               
18 Eklund (2007) passim. 
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serveras. Hood beskriver det nya sättet att hantera offentlig förvaltning med 
hjälp av ett antal doktriner där några av nyckeldragen är korporativ upp-
styckning av den offentliga verksamheten, baserat på vilken typ av produkt 
eller tjänst som ska levereras; sparsamhet med offentliga resurser som tar sig 
uttryck i nyttoanalyser av verksamheten; en mer företagsliknande förvaltning 
där en enhets specifika output blir det centrala och mätbara målet samt stan-
dardisering av mått som kan användas för att utvärdera verksamheters pre-
stationer.19 Begreppet NPM är idag vida omskrivet och kritiserat. I breda 
drag handlar det om att införa företagslogik i offentliga och icke-
vinstdrivande verksamheter där en ekonomisk incitamentstruktur för ökade 
prestationer många gånger ansetts ha saknats. NPM är en spretig företeelse 
som uppträtt, och observerats på många olika sätt och i många olika sam-
manhang. En vitt diskuterad del av NPM är emellertid konstruktionen av en 
så kallad kvasi-marknad. Konstruktionen av en kvasi-marknad har beskrivits 
som en metod för att råda bot just på en bristande incitamentstruktur. En 
metod som konstrueras av en ledning för att försäkra sig om att de anställda 
sköter sig och presterar. Kvasi-marknadens uppgift är att fördela resurser 
utifrån instrumentella och tydligt mätbara prestationer snarare än utifrån de 
ofta mer svårmätta, abstrakta och finala målsättningarna. De anställda får 
sålunda konkurera om resurserna genom att samla poäng i ett för syftet kon-
struerat system baserat på instrumentella mål.20 För att poäng ska kunna 
samlas måste emellertid ett antal nyckeltal eller värdeindikatorer identifieras. 
Att generera goda nyckeltal har i flera fall visat sig bli de anställdas nya mål-
sättning, en utveckling som kan generera oönskade bieffekter för en verk-
samhets egentliga kärna, syfte och nytta.21 

NPM inom svensk högre utbildning blev påtaglig under 1990-talet genom 
sin koppling till besparingar, världsekonomin och akademins roll som pro-
ducent av konkurrenskraftig kunskap och humankapital för den svenska 
arbetsmarknadens behov. 

Det statliga systemet för styrning av högre utbildning reformerades 1993. 
Man hade under föregående år beslutat att den högre utbildningen skulle 
expandera ytterligare och samtidigt som det skulle ske så kom landet att 
genomleva den så kallade 1990-talskrisen. De båda samtida händelserna 
gjorde kostnads- och effektiviseringsfrågor alltmer påtagliga för hanteringen 
av offentliga medel. I det tidigare styrsystemet som gällt sedan 1977 hade 
man från statligt håll beslutat om resurstilldelningen till de svenska lärosä-
tena, baserat på tilltänkt efterfrågan på utbildade inom olika områden och 
statlig planering var ledande. Från och med det som kommit att kallas för 
genomströmningsreformen 1993 valde man i stället att koppla resurstilldel-
ningen till antal registrerade studenter och deras studieresultat. Följden av 

                               
19 Hood (1995). 
20 Ewan m.fl. (1996). 
21 För exempel inom sjukvård, socialt arbete och högre utbildning. Se Lindgren (2006).  
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detta beslut blev att svenska lärosäten kom att i viss mån bli varandras kon-
kurrenter om finansierade utbildningsplatser och uppdrag.22  Frågan om 
lämpligheten i att koppla resursfördelning till avslutade kurser, betyg och 
examina är något som har kommit att diskuteras och kritiseras med tiden.23 
Kritiken mot att koppla finansiering till resultat i form av studenters genom-
strömningsgrad ligger i linje med en typisk kritik av NPM. Måluppfyllelsen, 
som är att skapa en viss kunskapsnivå för ett visst antal studenter, förväntas 
kunna mätas genom i hur hög grad universiteten kan godkänna dem. Samti-
digt har det blivit tydligt att måttet på genomströmning kan påverkas inte 
bara av kunskapsnivå, utan även av vilka krav man ställer på studenterna. 
Därmed har incitamentsstrukturen kritiserats som vansklig och potentiellt 
destruktiv, eftersom det instrumentella målet är viktigare för resurserna än 
vad det finala är. Förskjutningen i målsättning kopplad till en incitament-
struktur har i Storbritannien kommit att kallas Goodhart’s law efter den brit-
tiska ekonomen Charles Goodhart: ”When a measure becomes a target, it 
ceases to be good measure”24 Undersökningar rörande målförskjutningar 
kopplade till specifika incitament kommer att diskuteras vidare nedan. 

Utvärdering och planering är något som både historiskt och teoretiskt har 
en tydlig koppling. När ett nationellt system för utbildning ska utformas, och 
är tänkt att resultera i uttalade mål, behövs mätningar och skattningar för att 
de som är beslutsföra ska kunna skaffa sig en uppfattning om var resurser 
ska läggas. När beslut om vad som är värt att prioritera ska fattas av personer 
som inte är direkt insatta i varken forskningen eller utbildningen krävs det 
någon form av mått eller värdering som de kan tolka. Så var fallet i samband 
med genomströmningsreformen när svenska lärosäten på ett högst reellt sätt 
blev tvungna att ta hänsyn till offentliga mätningar och så har senare även 
kommit att bli fallet med fler delar av den högre utbildningens verksamhet. 

Inom den högre utbildningen har NPM eller det närbesläktade Manageri-
alism ofta diskuterats i termer av en offentlig övervakning och utvärdering 
av forskare, lärare, utbildningar och lärosäten.25 Vid svenska lärosäten har 
NPM fått ökad betydelse bland annat i relation till den så kallade autonomi-
reformen som genomfördes 2011. Statvetarna Shirin Ahlbäck Öberg och 
Elin Sundberg har skrivit om hur autonomireformen, vars uttalade syfte var 
att öka den vetenskapliga friheten gentemot staten, i praktiken kom att 
minska det inflytande som akademiker hade över utformandet av det akade-

                               
22 Högskoleverket, Fritzell (1998). 
23 Detta är ett problem som i Sverige ofta kopplats till gymnasiefriskolornas så kallade gläd-
jebetyg men som även diskuterats i samband med universitet och högskolor. Se Sundqvist 
(2010) s.163–165. Se även exempelvis (Harrison Dick, Högre utbildning är ett haveri, 
Svenska dagbladet, 2016-01-25 och Arrius Göran, Om inget görs riskerar vi Pisahaveri i 
högskolan, Svenska dagbladet, 2016-01-27). 
24 Strathem (1997) s. 308. 
25 Se exempelvis Powers (1997); Trow (1994); Wright (2009); Lindgren (2006); Nilsson 
(2010). 
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miska arbetet. Författarna lyfter att grundtanken med den kollegiala styr-
ningen av lärosätena är att beslut gällande vetenskaplig kvalitet ska fattas på 
vetenskapliga grunder och därmed av forskare och lärare som besitter den 
professionella kompetensen. De båda statsvetarna hävdar att det inom lärosä-
tesorganisationen finns två olika styrningsprinciper, det kollegiala styret och 
linjestyret. Det kollegiala styret definieras av en maktbas som utgår från 
akademikerna, där forskare och lärare har inflytande över såväl utbildning 
som värdering av forskningsverksamhet. Linjestyrningen handlar då i stället 
om en motsatt hierarki där universitetsledning och chefer på olika nivåer får 
bestämma över det underordnade lärar- och forskarkollegiets ekonomi, an-
ställningar och den utbildning som ska ges. Ahlbäck Öberg och Sundberg 
visar att beslut rörande ekonomi, utformning, inrättande och avveckling av 
olika typer av utbildningar och program förvisso har sett olika ut vid svenska 
lärosäten efter autonomireformen men den övergripande bilden pekar mot ett 
ökat inflytande för det linjestyrda.26. Övergången från en mer kollegialt styrd 
organisation till en mer linjestyrd organisation medför en separation mellan 
experternas åsikter och besluten. Detta innebär med nödvändighet att beslut 
hamnar hos människor som inte är direkt insatta i verksamheten, något som i 
sin tur leder till en efterfrågan på en ny typ av beslutsunderlag. 

Reformerna under det sena 1900- och det tidiga 2000-talet har ökat vikten 
av för lärosätena att kunna visa upp goda resultat från olika typer av utvärde-
ringar, ofta handlar det om självutvärderingar där lärosätet alltså utvärderar 
sin egen verksamhet.27 Från och med år 2007 och framåt har det vid större 
svenska lärosäten börjat genomföras en ny typ av utvärderingar av den egna 
verksamheten. 

Aant Elzinga, professor i vetenskapsteori beskrev redan på 1980-talet ett 
speciellt fenomen inom akademin, han kallade det för Epistemic Drift. Be-
greppet var ämnat att fånga glidningar i de krav som akademiker ställde på 
den forskning som framställs. Elzinga menade att det var orimligt att fri-
koppla dessa krav från den ekonomiska och sociala kontext, vari forskare 
agerade.28 Universitetens utveckling, finansiering och utvärderingar blir mot 
bakgrund av detta viktiga att förstå. 

För utvärdering av lärosätesverksamheten har instrumentella mål konstru-
erats i syfte att få de anställda att följa en utstakad väg. När det kommer till 
forskning handlar dessa nyckeltal idag framför allt om publikationer och 
citeringar. Det första är ett mått som är tänkt att visa på någon form av pro-
duktivitet från forskarens sida medan det senare handlar om en publikations 
spridning genom användning i en annan akademisk text.  Kring den senare 
finns dessutom en teoribildning som vill översätta spridningen till vetenskap-
lig kvalitet eller vetenskapliga prestationer. När det gäller produktivitetsmåt-

                               
26 Ahlbäck Öberg & Sundberg (2016); Sundberg (2013). 
27 Hedmo (2017) s. 38–61. 
28 Elzinga (1997). 
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tets inverkan på forskares beteendemönster har man kunnat observera att 
forskare svarat på incitament ökade publikationer. I exempelvis Australien 
infördes en incitamentstruktur som fokuserade på produktionen av veten-
skapliga publikationer, mätt som antal publicerade artiklar. I en idag omdis-
kuterad studie visar Linda Butler hur de australiensiska forskarnas publikat-
ioner till antal ökade men ökning sammanföll med att forskarna publicerade 
sig i tidskrifter med lägre citeringsgrad.29 Det är ur studien rimligt att dra 
slutsatsen att de nya incitamenten i det fallet ledde till ökad produktion av 
mätbara artiklar. Att svara på frågan huruvida kvaliteten blev sämre kräver 
emellertid en viss förståelse av vad man kan mäta med hjälp av citeringar. 
Ett problem med citeringsanalysen som kvalitetsmått är att det inte finns 
några robusta redskap för att ta reda på huruvida ökade citeringar och ökade 
publikationer i särskilda tidskrifter faktiskt genererar högre kvalitet och vice 
versa. Det går inte att på ett meningsfullt sätt kvantitativt mäta kopplingen 
mellan citeringar och kvalitet då det enda sättet en sådan undersökning blir 
systematiskt och robust är genom olika mätningar av citeringar, vilket läm-
nar validiteten av en sådan undersökning i ett teoretiskt cirkelresonemang. 
Huruvida citeringen bör anses som ett valitt mått på kvalitet bör i stället för-
stås utifrån dess teoretiska förutsättningar. Det går förstås att jämföra resultat 
med en skara utvalda experters utlåtanden men sådana undersökningar kan 
givetvis kritiseras på samma sätt som andra individuella utlåtanden om kva-
litet och måste dessutom anses vara potentiellt tids- och kontextbundna. Re-
sonemanget om citeringen som mått på vetenskaplig kvalitet kommer att 
utvecklas nedan. 

Konkurrenskraftig forskning 
Under 00-talet började kvantitativa skattningar av svensk forskning spela en 
allt större och viktigare roll. I sin bok från 2008 radar Mats Benner bland 
annat upp ett antal utvärderingar av svensk samhällsvetenskap och huma-
niora. Utvärderingarna var ämnade att svara på frågan om hur väl forskning 
presterar. För den svenska statsvetenskapen blev den stora så kallade Hix-
rapporten från 2004 ett stort fiasko. Institutionen i Uppsala rankades som 
den bästa i Sverige och kom på plats 149*. Av de 50 bästa lärosätena i värl-
den var 36 stycken amerikanska, tio var brittiska och övriga fyra utgjordes 
av University of Geneva, European University Institute, Australian National 
University of Dublin. En liknande om än för svensk del bättre bild målades 
upp av den nationalekonomiska disciplinen i (Coupé 2003).30 I likhet med 
                               
29 Butler (2002). 
30 Benner (2008) s. 233–235. Resonemanget i Benner rörande Coupé-rapporten är något 
förvirrat. Stockholms universitet var rankat 75 vid mätning av publikationer och rankat 61 när 
man mätte relativa citeringar. Se Coupé (2003) s. 1317, 1327. I Hix-rapporten kan också 
klarläggas att Uppsala var rankat på plats 148. Se Hix (2004) s. 308. Där var Stockholms 
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undervisningsuppdraget kom även den svenska forskningen så småningom 
att diskuteras utifrån prestationsmått. 

Under regeringen Persson fick statsvetaren Dan Brändström 2006 i upp-
drag att utreda möjligheterna av införandet av en fördelningsmodell för stat-
liga forskningsmedel som skulle baseras delvis på forskningsprestationer. 
Tanken med de prestationsbaserade medlen var att de skulle hjälpa svensk 
forskning att uppnå hög kvalitet och kunna konkurrera internationellt. Hur 
detta system skulle se ut blev orsak till många diskussioner och invändningar 
om tolkningar av citeringsfrekvenser, publikationstakt och incitamentstruk-
turers inverkan på forskares beteende. På hösten 2008 presenterades slutlig-
en en modell där 10 procent av lärosätenas basanslag skulle konkurrensutsät-
tas. Medlen skulle fördelas baserat på två kriterier: erhållna externa forsk-
ningsanslag samt publikations- och citeringsfrekvens och de bibliometriska 
måtten skulle viktas utifrån fakultetstillhörighet. De bibliometriska måtten i 
den prestationsbaserade modellen skapade ett antal problem. Den humanve-
tenskapliga forskaren, meriterade sig inte främst genom publikationer i in-
ternationella tidskrifter, utan genom författandet av monografier, och ofta på 
svenska. Diskussionerna kring det nya resursfördelningssystemet var många 
och den andel basanslag som kom att omfördelas i systemet understeg 2010 
de 10 procent som från början var tilltänkta.31 De prestationsbaserade medlen 
kom att fördelas bland annat med hjälp den så kallade norska listan.  Den 
norska listan är en sammanställning och rangordning av akademiska tidskrif-
ter. Rangordningen utgörs av ett enkelt poängsystem, där publikationer i 
olika kanaler renderar olika mycket poäng. Vid konstruktionen av denna lista 
konsulterades citeringsstatistik för att etablera den hierarkiska ordningen.32 

För den enskilde forskarens karriär är en av de absolut viktigaste värde-
ringsinstanserna tjänstetillsättningen. Vid en tjänstetillsättning utses en 
grupp sakkunniga att värdera kandidaternas vetenskapliga gärning gentemot 
de andra sökande. Idéhistorikern Rangnar Nilsson har studerat hur innehållet 
i sakkunnigutlåtandet vid tjänstetillsättningar inom fysiken, litteraturveten-
skapen och statskunskapen har förändrats mellan 1960 och 1990. Hon visar 
hur det personliga utförliga sakkunnigutlåtandet i varierande men ändå i allt 
högre utsträckning har fått ge vika för kortfattade utlåtandet som ofta hänvi-
sar till internationell relevans genom hänvisning till internationella publikat-
ionskanaler eller kvantitativa utvärderingar av publikationer. Utvecklingen 
är särskilt stark inom fysiken. Den kan kopplas till akademins expansion och 

                                                                                                                             
universitet som bästa i Sverige rankat på plats 75. Undersökningarna var en sammanvägning 
av publiceringar, citeringar och storlek på lärarstaben. 
31 För en utförlig genomgång av hur denna infekterade fråga behandlades i Sverige, se Nel-
hans (2013) s. 259–299. Det bibliometriska måttet Journal Impact Factor användes som 
utgångspunkt vid framtagningen av den så kallade Norska listan som i tur kom att nyttjas för 
att fördela resursern. Se Nelhans. (2013) s. 255–259. Både den norska listan och Journal 
Impact Factor att diskuteras vidare längre fram. 
32 Utöver Nelhans (2013). finns denna process diskuterad i Vekt på forskning (2004) s. 37–40. 
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de diversifierade intressen som uppstått i och med denna process. Expans-
ionen medförde nya specialiseringar och en ökad bredd något som i sin tur 
ledde till mer heterogena grupper forskare. Samtidigt har en international-
isering och en ökad integrering i det internationella forskarsamfundet pågått 
och kopplingen till det internationella forskarsamfundet kom i högre ut-
sträckning att värderas då det ansågs att deras intresse var en garant för 
forskningens värde. Sakkunnigutlåtanden har med tiden blivit kortare då de 
tidigare utförliga diskussionerna om kvaliteten kan ersättas av ett antal inter-
nationella standarder och kvalitetsindikatorer.33 Nilssons avhandling kopplar 
en av de viktigaste värderingsprocesserna för en forskares karriär till syste-
matiska värderingar av vetenskapen. Kopplingen är förvisso heterogen och 
olika discipliner har sin egen specifika utveckling.  

   Ekonomihistorikern Ylva Hasselberg har i en studie av två anonymise-
rade naturvetenskapliga institutioner visat hur både forskningsmöjligheterna 
och karriärsmöjligheterna är tätt sammankopplade med en publikation i rätt 
tidskrift. Förhållandet beskrivs som ett antal cykler som är beroende av 
varandra.  

 
• Forskningscykeln: idé-experiment-resultat-publikation-nya idéer. 
• Penningcykeln: forskningsmedel-arbetskraft-publikation-status-

forskningsmedel. 
• Karriärscykeln: doktorand-postdoc-senior forskare med arbetsgivaran-

svar och intellektuellt ansvar för doktorander.34 
 
Det faktum att en publikation i rätt tidskrift möjliggör allt det andra är här 
det mest intressanta i Hasselbergs beskrivning. Den som lyckas publicera sig 
i rätt tidskrift får möjlighet att arbeta med fler av sina idéer. Den får också 
möjlighet att utbilda nästa generations forskare. I exemplet blir det tydligt 
hur den vetenskapliga reproduktionen i detta fall är beroende av att man 
lyckas publicera sig i en bra tidskrift.  Detta föranleder ett intresse av vad 
”rätt” tidskrift är, och varför. 

Rankinglistorna och förändringar i tjänstetillsättning är givetvis inte något 
som i Sverige har ägt rum i ett vakuum. Mot slutet av 2010-talet började 
flera stora svenska lärosäten genomföra egna internutvärderingar av sin egen 
forskningsverksamhet. Den första omfattande utvärderingen ägde rum 2007 
vid Uppsala universitet och hette KoF07, under följande år genomfördes en 
liknande vid namn RQ08 vid Lunds universitet och de följande åren kom allt 
fler lärosäten att ta efter denna nya praktik. Det är ett faktum att internutvär-
deringarna rent kronologiskt hänger samman med planeringen av det nya 
prestationsbaserade fördelningssystemet. Kof07 kom till och med att hänvi-
sas till i utredningen om det nya resursfördelningssystemet. Niklas Bomark, 

                               
33 Nilsson (2009) passim. 
34 Hasselberg (2012) s. 148–149. 
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som studerat internutvärderingarna av svenska lärosäten 2008–2013 menar 
att de bör förstås som en proaktiv åtgärd från lärosätenas sida. Utvärdering-
arna kunde användas för att visa upp för omvärlden att lärosätena tog ansvar 
och var aktiva i processen att försöka förbättra sin egen forskningsverksam-
het. En viktig aspekt av internutredningarna var den jämförande aspekten 
med forskning vid andra lärosäten. Det internationella perspektivet och läro-
sätets olika forskningsmiljöers position gentemot andra var ett centralt in-
slag.35 Utredningarna och resursfördelningssystem, som båda nyttjar biblio-
metriska mått kommer att diskuteras vidare nedan. 

Citeringsanalysens historia och teori 
Artikeln i den akademiska tidskriften har i samband med framväxten av 
olika prestationsmått kommit att bli den klart viktigaste publiceringsformen 
för många forskare. Det förefaller givet att påstå att samtliga aktiva forskare 
idag har stött på citeringsanalysen, om än i möjligen i mer specifika former 
så som impact factor, h-index, g-index, kronindikatorn, google-
scholarciteringar m.m.  Gemensamt för nämnda mått är att i centrum står 
den vetenskapliga citeringen: ett mått på spridning av det akademiskt förfat-
tade arbetet. Det förmodligen kändaste måttet är den ovan nämnda JIF:en, 
Journal Impact Factor. Det är ett mått vars syfte är att sätta en kvalitets-
stämpel på en tidskrift.36 Den beräknas på följande vis: 

 
 
(Antal citeringar år 1 + antal citeringar år 2) / (antal publikationer 
år 1 + antal publikationer år 2)  
 

Vad som mäts är alltså den genomsnittsliga artikelns citeringsgrad i en given 
tidskrift under de senaste två åren. JIF:en har fått utstå mycket kritik och 
varianter på den har utvecklats. Exempelvis är en vanlig sådan att man an-
vänder en 5-årsperiod med argumentet att det kan ta tid innan citeringar till 
yngre artiklar dyker upp i nya publikationer. En annan kritik som uppmärk-
sammats är att vissa tidskrifter tenderar att främst citera artiklar från den 
egna tidskriften. Detta problem kan motverkas genom att räkna bort citering-
ar till den egna tidskriften i den egna tidskriften.37 Olika problematiker rö-
rande måttens reliabilitet har lett till att nya lösningar utvecklats. Men trots 
att det gjorts framsteg rörande reliabiliteten så är de teoretiska förutsättning-

                               
35 Bomark (2017). 
36 Garfield (1972). 
37 Se. Kalaitzidakis m.fl. (2003). Denna typ av forskning i sig kan hävdas utgöra ett eget fält, 
där uppdateringar och alltmer sofistikerade metoder för att försöka utesluta specifika mätpro-
blem står i fokus. Se exempelvis: Kalaitzidakis m.fl. (2011); Laband & Piette (1994); Ritz-
berger (2008); Di Vaio m.fl. (2012).  
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arna och sålunda det som brukar kallas för validitet fortfarande ett problem. 
Citeringsanalyser kan genomföras med hjälp av artiklar som indexerats i 
databaser som Google Scholar och Elsevier Scopus. Det historiskt viktigaste 
verktyget för konstruktionen av olika kvantitativa kvalitetsanalyser eller 
prestationsanalyser är emellertid Web of Science, en databas som indexerar 
ett utvalt antal vetenskapliga tidskrifter som bedömts hålla nivå. Web of Sci-
ence ägdes tills nyligen av Thomson & Reuters’ Intellectual Property & 
Science Business men köptes år 2016 för drygt 3,5 miljarder dollar av Onex 
Corporation och Baring Private Equity Asia, som bildade det nya bolaget 
Clarivate Analytics.38 Web of Science drevs från början av Institute for Sci-
entific Information, ett företag som startades av Eugene Garfield på 1960-
talet. 

Bibliometrikern, scientometrikern och vetenskapsteoretikern Gustaf Nel-
hans har i sin avhandling gett sig i kast med såväl citeringsanalysens historia 
som dess validitet. I sin avhandlings första del beskriver han hur citeringsa-
nalysens praktiska och teoretiska förutsättningar växte fram genom idéutby-
ten mellan Robert K. Merton, Eugene Garfield och Derek de Solla Price. 

För att citeringsanalysen över huvud taget skulle vara möjlig behövdes ett 
verktyg i form av en databas. Idén till en sådan kom 1955 från Garfield som 
från början kallade det för ett index som visade på kopplingen mellan olika 
idéer. Det var emellertid inte förrän 1962 som den första versionen av in-
dexet stod klar. Om Garfield stod för själva verktyget bidrog Merton med ett 
grundläggande tankegods om vad publiceringen betydde, nämligen att något 
av vetenskapen ansetts giltigt och användbart efter att det granskats och vär-
derats utifrån CUDOS-normerna. Det var slutligen de Solla Price som full-
bordade teoribygget genom att hävda att det var genom användandet av det 
vetenskapliga resultatet som kvalitet bäst kunde mätas. Användandet av ve-
tenskapliga resultat var före citeringsindexet problematiskt att mäta. Försök 
med lånestatistik av tidskrifter tillämpades men detta klumpade ihop de olika 
artiklarna i en tidskrift. Med citeringsindexet kunde man enligt de Solla 
Price räkna ut hur ofta en enskild artikel citerades och sålunda yttra sig om 
den enskilda artikelns kvalitet. Nelhans avslutar sin historiska framställning 
med att klarlägga att Mertons tankegods var tänkt att göra citeringen till ett 
mått på idéspridning, något som komplicerades av den vetenskapliga cite-
ringspraktiken. Det är nämligen inte idéer som återfinns i referenslistorna 
utan forskare. Sålunda kom citeringen att anta en form av kapital för forska-
ren, snarare än för idén i sig.39 Till detta kan tilläggas att samma sak gäller 
för tidskriften. 

                               
38 Pressmeddelande: Baring Asia And Onex Complete Acquisition Of Thomson Reuters’ Intel-
lectual Property & Science Business For $3.55 Billion, Baring Private Equity Asia: 
https://www.bpeasia.com/news/161003-thomson-reuters/ (4 maj 2018) 
39 Nelhans (2013) s. 26–61; jmf. Cziszar (2018) s. 9–13. 
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Det finns goda skäl att uppehålla sig något längre vid denna historia. De 
teoretiska och metodologiska fundament som bland annat utarbetades av 
dessa tre teoretiker bör nämligen för samtliga forskare vara av ett visst in-
tresse. I centrum står en statistiker och kemist, (Garfield), en fysiker och 
vetenskapshistoriker (de Solla Price), samt ytterligare en vetenskapshistori-
ker och sociolog, (Merton) som byggde sin vetenskapssociologi i hög ut-
sträckning på sina studier av naturvetenskapliga beteendemönster. Att Garfi-
elds databas kunde använda de Solla Prices beräkningar förutsatte som sagt 
att de variabler som beräknades fick mening, betydelse och egenskaper, nå-
got som skedde genom att tillämpa det teoretiska tankegods som återfanns i 
Mertons CUDOS-normer. 

En rimlighetsbedömning av alla typer av matematiska beräkningar som 
leder till värderingar och beslutsunderlag grundar sig sällan i att ifrågasätta 
de matematiska fundamenten, och detta med rätta. Problemet med beräk-
ningar av ett empiriskt material handlar i stället om att beräkningen i sig inte 
säger något om variabelidentifikation och därmed de egenskaper som kan 
tillskrivas siffrornas förändring. Applicerade beräkningar står och faller 
sålunda med rimligheten i ett antagande om konstanta egenskaper. 

 
4.127. Satsvariabeln betecknar det formella begreppet, och dess värden 

betecknar det objekt som faller under detta begrepp. 
4.1271. Varje variabel är tecknet för ett formellt begrepp. 
Varje variabel framställer nämligen en konstant form som alla dess värden 

besitter, och den kan uppfattas som en formell egenskap hos dessa värden.40     
  

Vad den tidige Wittgenstein i ovanstående citat beskriver är de logiska förut-
sättningar som behövs för att beräkna en satsvariabel, på ett logiskt koherent 
sätt. När en variabel tilldelas en egenskap måste denna egenskap vara kon-
stant för att kunna beräknas korrekt. Om inte detta antagande kan göras rim-
ligt går det nämligen inte att avgöra huruvida det är siffran eller egenskapen 
som varierar vid en observerad förändring. Det är ett problem som resulterar 
i att tolkningar av en numerär förändring i bästa fall blir vanskliga och i 
värsta fall omöjliga. Frågorna som kvarstår blir då – vilka egenskaper besit-
ter citeringen och kan dessa antas vara någorlunda konstanta? 

Konstruktionen av Mertons normer sker genom hans studier av veten-
skapsmän genom historien, där han tycker sig se att det finns beteenden hos 
akademikerna som står sig över tid. Senare har antaganden om vad som för-
klarar varför en forskare citerar något kommit att bli föremål för en lång och 
långt ifrån oproblematisk vetenskaplig diskussion.41 
                               
40 Wittgenstein (1921: 2014) s. 69. 
41 Denna tolkning av Mertons vetenskapssociologi kräver att hans klassiska artikel, Merton 
(1942) läses med insikten av att ingen egentlig empiri återfinns där. Sociologin som Merton 
bygger på och som används för att senare illustrera CUDOS är etablerad genom många övriga 
studier av vetenskapsmän. Se. Merton (1938: 1970) passim; Merton (1938); Merton (1957); 
Merton (1969). 
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Citeringens explanans, de akademiska resultatens 
spridning och den akademiska kvaliteten 
Scientometrin är ett fält som har växt fram för att förstå hur bibliometri fun-
gerar och hur det kan användas, vad olika tolkningar betyder och hur man 
rimligtvis kan använda den typ av kvantitativa data som genereras genom 
bibliometriska undersökningar. Scientometrin handlar i hög utsträckning om 
tolkningar och teoretiska diskussioner om bibliometrins tillämpning. Pro-
blemet med validitet och vad som förklarar citeringen är ett område som har 
diskuterats mycket sedan denna började användas för att mäta forskares be-
teenden. Uttrycket citeringens explanans använder jag i avhandlingen för att 
tala just om vad som förklarar citeringens tillblivande och frekvens. 

Garfield och de Solla Price har kommit att kallas den första generationens 
bibliometriker i kontrast till den andra generation som skulle följa under 
1970- och 1980-talet. I USA stod den andra generationen av bibliometriker 
och scientometriker inför den svåra uppgiften att övertyga världen om att 
deras data var relevanta som policy-underlag. Denna uppgift var behäftad 
med ett antal problem, där det viktigaste var att hitta belägg för att citerings-
analysen kunde fungera som ett legitimt verktyg för icke-experter att utvär-
dera det akademiska arbetet med. En central aspekt av denna fråga är 
huruvida en citering eller flera citeringar kan tolkas som att en eller flera 
forskare värderat eller haft nytta av ett akademiskt bidrag.42 En tidig och 
omskriven kritiker av detta antagande var Susan Cozzens. I sin idag klas-
siska artikel från 1989 What do Citations count ? The Rhetoric-first Model, 
presenterar hon starka invändningar mot en sådan tolkning, och hennes mo-
dell har på många sätt bäring på scientometrin än idag.  

Cozzens noterade mot slutet av 1980-talet hur man i USA i allt högre ut-
sträckning hade kommit att konsultera citeringsstatistik vid utvärderingar av 
forskningsprestationer. Hon menar att citeringens tillblivande är beroende av 
att den samtidigt tillhör två olika tankesystem; ett meritokratiskt som handlar 
som handlar om att peka ut viktiga forskare genom intellektuell skuld men 
även ett retoriskt, som handlar om användbarhet, trovärdighet och att över-
tyga sina läsare. Denna dubbla tillhörighet gör det mycket svårt att helt reda 
ut vad som har föranlett att en viss text har citerats i stället för en annan. Den 
medför även en ambivalens i språkbruket hos bibliometriker och utvärderare. 
Cozzens menar att ord som forskningskvalitet och vikt tillhör den meritokra-
tiska logiken medan ord som relevans, nytta och inflytande tillhör den reto-
riska. För att inte utesluta den ena logiken eller låta den ta övertag har istället 
ord som impact eller synlighet blivit vanliga.43 De vagare begreppen faller 
inte naturligt inom någon av logikerna, och än viktigare, så tar de inte heller 
lika tydligt ställning för den ena, så de kan inte lika lätt kritiseras för att vara 

                               
42 Chubin (1987). 
43 Cozzens (1989). 
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felaktiga. Performance eller forskningsprestation inom utvärdering är ord 
som idag bör tolkas på samma sätt, de förhåller sig på ett liknande sätt till 
utfallet, nämligen genom att förhålla sig oprecist eller ambivalent till premis-
sen för tolkning av detsamma. Citeringen kan på så vis hävdas vara en indi-
kator på exempelvis kvalitet, något som placerar den empiriska undersök-
ningen, rent kognitivt, närmare ett indicium än ett bevis. 

Diskussionen om citeringens explanans är idag långt ifrån avslutad. Ett 
stort antal faktorer som påverkar citeringsfrekvens har diskuterats sedan 
1970-talet. Frekvenser varierar mellan olika fält och discipliner inom aka-
demin, det har visat sig att det i hög utsträckning är beroende av nätverk och 
personliga relationer mellan forskare. Valet av språk och huruvida en artikel 
primärt inriktar sig på teori eller empiri är några faktorer som uppmärksam-
mats som viktiga prediktiva faktorer för citeringsfrekvens. Citeringens ex-
planans kvarstår emellertid som något högst svårfångat. Lutz Bornman har 
tillsammans med Hans-Dieter Daniel respektive Iman Tahamtan gjort två 
omfattande litteraturstudier om vad scientometriker och bibliometriker har 
kommit fram till angående vad som förklarar varför en forskare citerar nå-
got. Det finns två skolor inom fältet. Den ena kallas för den normativa sko-
lan och kan något förenklat sägas förhålla sig jakande till att citeringen kan 
användas som verktyg för att utvärdera forskningsprestationer, den bygger 
på mertonska antaganden om hur forskare beter sig. Den andra skolan kallas 
för den socialkonstruktivistiska skolan och vänder sig då mot påståenden om 
att det går att värdera forskningsprestation utifrån citeringen. Skiljelinjen 
handlar om att den socialkonstruktivistiska skolan inte köper de mertonska 
antagandena, utan i stället pekar på att det finns många skäl till att citera 
något och olika skäl inte nödvändigtvis behöver betyda att det citerade arbe-
tet är särskilt viktigt, inflytelserikt eller bra. I kontrast till den normativa 
citeringen lyfter socialkonstruktivisterna fram förekomsten av negativa cite-
ringar, onödiga citeringar, citeringar av nätverkade forskare och citeringar 
som används för att understryka eller stärka en vetenskaplig position. För att 
hitta empiriskt stöd för de olika skolorna har flera studier av forskar- och 
publikationspopulationer undersökts genom att man har försökt kategorisera 
citeringar utifrån vilka funktioner de fyller, de olika funktionerna har sedan 
räknats och empiriska grundade stöd för båda skolorna har på så sätt presen-
terats inom scientometrin. Många av studierna som genomfördes under 
1980- och 1990-talen hade emellertid olika sätt att kategorisera och under-
söka, och de studerade dessutom olika typer av forskare och forskning, något 
som ledde till kritik angående vad studierna tillsammans faktiskt kunde lära 
oss om relationen mellan ett citerat arbete och själva citeringen. Under 2000-
talet har många nya studier av hur citeringen används av forskare publice-
rats. Textigenkänningsprogram och nya databaser har möjliggjort snabbare 
och mer omfattande studier av citeringsfunktioner i akademiska texter. 
Undersökningar av meningar och ord som var kopplade till citeringen kunde 
även genomföras med nyare programvara. Också resultaten från nyare 
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undersökningar lyckas som bäst teckna en mångfacetterad bild av hur cite-
ringar används. Ett undantag från de varierande resultaten som torde vara 
föga förvånande är att metodologiska bidrag, åtminstone inom vissa fält, 
även idag citeras i mycket högre utsträckning andra typer av bidrag. 

Bornmanns genomgång av studier om hur och varför citeringar används 
pekar knappast på något entydigt svar. Disciplin, kontext, akademisk tillhö-
righet m.m. verkar leda till olika beteenden och användning av citeringen.44 
Hur rimligt är det då att tänka sig att citeringen är ett bra mått på vetenskap-
ligt värde för olika fält, vid olika akademier i olika länder? Faktum är att 
stöd för ett så pass allmänt påstående saknas. Det finns trender och tendenser 
som varierar mycket mellan de olika studier som genomförts, och den enda 
rationella tolkningen av den existerande empirin är att måttets explanans 
varierar och sålunda hamnar man i Wittgensteins beräkningsproblematik. 
Om satsvariabelns egenskaper inte kan hållas konstanta så är det vanskligt 
tala om vad den numerära variationen beror på. 

Scientometrikernas kontroverser ovan består alltså främst av tolkningar av 
olika bibliometriska mått. Frågan blir viktig i fall när bibliometriska mått 
används för att utvärdera forsknings. År 2016 publicerades en undersökning 
av svenska lärosätens implementering av bibliometriska mått för resursför-
delning. Man fann att vid 24 av 26 undersökta lärosäten (vid samtliga uni-
versitet och större högskolor) användes bibliometriska mått för att fördela 
resurser. Måtten som nyttjades var att räkna citeringar och publikationer. 
Många lärosäten använde sig av olika mått beroende på område eller fakul-
tet. Författarna visar hur så kallade prestationsbaserade medel fördelas på 
många olika nivåer av våra lärosäten. Av de 24 lärosätena fördelade 16 
stycken medel till institutioner baserat på bibliometriska indikatorer, 10 
stycken fördelade till fakulteter och 6 stycken till individer baserat på dito. 
Författarna drar slutsatsen att systematiska bibliometriska mätningar har 
blivit vardag vid svenska lärosäten. Författarna lyfter även problemet med att 
de nya utvärderingssystemen inte verkar granskas. Risker med systemen 
menar forskarna är att de kan leda till så kallad gaming av systemet eller att 
organisationerna kommer att omstöpas efter normen om det finns incitament 
för detta, så kallad Isomorphism.45 

Farhågorna rörande institutionell förändring i relation till de nya utvärde-
ringssystemen bör inte tolkas som löst grundade i hypoteser eller teorier. I 
fallet England är anpassning efter utvärderingar vida omskrivet. I sin klas-
siska bok The Audit Society: Rituals of Verifications beskriver Micheal Po-
wers just denna typ av anpassning hos engelska lärosäten i samband med 

                               
44 Moravcsik & Murugesan (1975); Bornmann & Daniel (2008); Bornmann & Tahamtan 
(2019); Liu (1993); Small (2018); Zhu m.fl. (2018).  
45 Hammarfelt m. fl. (2016); Isomorphism är ett begrepp från organisationsstudier som hand-
lar om att organisationer tenderar att omformas givet olika incitament eller kulturella föränd-
ringar. Se. Dimaggio & Powell (1983). 
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1980-talets nya utvärderingar.46 Idéhistorikern Peter Josephson har skrivit 
om hur nya krav på meritering genom publicering kom att förändra beteen-
det hos universitetslärare vid de tyska universiteten från och med andra hal-
van av 1700-talet.47 

I sin avhandling från 2012 problematiserar bibliometrikern och sciento-
metrikern Björn Hammarfelt lämpligheten i att utvärdera litteraturvetenskap-
en med hjälp av citeringar av tidskrifter som finns indexerade i Web of Sci-
ence. Han visar på en tydlig skillnad mellan vad litteraturvetare skriver om, 
hur de publicerar och på vilket språk och det som finns indexerat.48 Littera-
turvetenskapen är inte den enda vetenskap som passa dåligt in i mätsyste-
men. Hammarfelt har tillsammans med Sarah de Rijcke gjort en studie av 
förändringar i publiceringsbeteende vid historisk-filosofiska fakulteten i 
Uppsala. Studien börjar år 2006, då man införde ett prestationsbaserat utvär-
deringssystem och pågår fram till år 2013. Författarna visar bland annat hur 
tidskriftspublikationer i engelskspråkiga tidskrifter ökar under perioden, 
vilket ligger i linje med utvärderingssystemets incitament, som bygger på 
den ovan nämnda norska listan. Publikationer som var indexerade som, peer-
reviewed dubblades dessutom nästan under samma period. Även detta ett 
resultat som låg i linje med incitamenten.49 

Vilka följder nya incitamentstrukturer har på sikt är en empirisk fråga. 
Vad som värderas av ett system och hur dessa värderingar interagerar med 
den kontext som ska utvärderas är utgångspunkterna för att kunna förstå 
vilka följder nya incitamentsystem skapar.50 Detta gäller även för andra delar 
av det akademiska systemet. Om värdet på en viss typ av litteratur för aka-
demiker förändras i samband med nya incitamentstrukturer påverkas sanno-
likt även det ekonomiska värdet på litteraturen.          

Värdet på akademisk litteratur 
Skönlitteratur och vetenskaplig litteratur eller facklitteratur är förvisso två 
olika saker men vid värderingen av de båda finns ändå ett antal intressanta 
paralleller. Både skönlitteraturen och vetenskapen kan värderas av en elit 
vars tycke läggs till grund för hur bra något anses vara. Båda kan dessutom 
utvärderas på en marknad där försäljningsstatistiken blir måttstock för hur 
bra produkten är. Inom litteratursociologin finns det exempel på hur kom-
plexiteten vid produktionen av litteratur inverkar på en litterärar produkt på 
många olika vis. För en förståelse av hur litteraturproduktionen går till har 

                               
46 Powers (1997) s. 98–104; Se även Shore & Wright (2000) s. 57–85. 
47 Josephson (2014). 
48 Hammarfelt (2012) s. 135–163. 
49 Hammarfelt & de Rijcke (2015); För en sammanställning av litteraturen kring ytterligare 
tendenser som uppmärksammats se de Rijcke m.fl. (2016). 
50 Dahler-Larsen (2014). 
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man ofta utgått från en typ av ideal-bilder av specifika aktörer, där särskilda 
aktörer antas fylla särskilda stabila funktioner. Litteraturvetaren Johan Sved-
jedal har problematiserat en tolkning av att en aktör endast ägnar sig åt en 
funktion vid produktionen av litteratur. Han visar i stället att flera aktörer 
kan fylla flera funktioner inom ramarna för ett litterärt produktionssystem. 
Många av dessa funktioner är rena värderingsfunktioner hela vägen från idé 
och omstöpning av densamma till beslut om bevarande av verket.51 Samma 
multipla funktioner fyller rimligtvis flera av de aktörer som är involverade i 
spridningen av akademiska texter och resultat. En forskare är både författare 
och konsument av akademiska texter. Dennes val av vad den citerar och 
uppmärksammar i olika sammanhang spelar roll för vad som sprids. Vad 
våra högskolebibliotek väljer att köpa in spelar roll för vad som finns till-
gängligt för våra forskare, lärare och studenter. Vad biblioteken är villiga att 
köpa in spelar också roll för vad de vetenskapliga förlagen kan tjäna pengar 
på. Det som de vetenskapliga förlagen kan tjäna pengar, ägnar rimligtvis de 
här företagen en viktig del av sin verksamhet åt att sprida. Utifrån antagandet 
att aktörer som ägnar sig åt produktion av vetenskapliga alster kan ha en 
inverkan på vad som sprids finns det goda skäl att intressera sig för de mek-
anismer som existerar inom den infrastruktur som hanterar spridningen av 
akademiska texter på samma sätt som litteratursociologer har intresserat sig 
för vad som säljs, värderas samt hur det värderas på bokmarknaden. 

Då olika mått på vetenskapens spridning används för att värdera veten-
skap är förutsättningarna för spridning av densamma en viktig aspekt för den 
vill som förstå hur vetenskap värderas inom det akademiska systemet. Has-
selberg har beskrivit det system som idag existerar kring värderingen av den 
vetenskapliga publikationen. Detta system innehåller enligt Hasselberg föl-
jande komponenter: 

 
1. Bibliometri 
2. Publikationer vars värde mäts  
3. En marknad för vetenskapliga tidskrifter  
4. Organisationer som värderar med hjälp av bibliometriska 
verktyg  
5. Aktörer som producerar och konsumerar i systemet.52 
 

I värderingssystemet för vetenskapliga publikationer kan man omedelbart 
identifiera åtminstone tre viktiga men olika värderingsprinciper. En kollegi-
al, som den som forskar utför efter eget professionellt omdöme och intresse, 
minst en bibliometrisk samt en ekonomisk. Att de olika värderingsprinciper-
na i någon grad måste vara relaterade till och därmed influera varandra är en 
hypotes som är ledande för denna avhandling. Om det finns ekonomiska 

                               
51 Svedjedal (2002) s. 114–132. 
52 Hasselberg (2012a) s. 33. 
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aktörer som vill tjäna pengar på att sälja akademisk litteratur måste de för-
hålla sig till den efterfrågan på akademisk litteratur som existerar. Om det 
finns forskare med specifika intressen och kunskaper så formas dessa delvis 
genom den litteratur som finns tillgänglig på marknaden för akademiska 
publikationer. Om det finns organisationer och institutioner som förser fors-
kare med facklitteratur i en värld där utbudet är stort måste en avvägning 
mellan ett pris på marknaden och ett akademiskt värde äga rum. 

Historikern Rolf Torstendahl har förklarat bedömningen av historisk 
forskning med hjälp av begreppsparet minimikrav och optimumnormer.53 
Med minimikrav avses en förutsättning för att en viss utbildningstradition 
ska kunna godkänna något som vetenskapligt och optimumnormer handlar 
om vad som anses som god vetenskap, något som ofta kan vara individuellt. 
Det är i regel lättare för forskare att komma överens om minikrav än opti-
mumnormer. Optimumnormerna är alltså mer subjektivt betingade när vär-
deringen genomförs av forskaren. Använder man sig av Torstendahls be-
greppspar för att uttrycka de olika värderingssystem som existerar inom det 
akademiska systemet ser det ut på följande vis: 

Tabell 1  
Värderingssystem Minimikrav Optimumnorn 

Kollegialt 
Disciplinära 
normer 

Intresse och indivi-
duell nytta 

Bibliometriskt 

Publicerad i en 
databas-
indexerad tid-
skrift Hög citeringsgrad 

Ekonomiskt Distribuera 
utan förlust 
(lång- eller 
kortsiktigt) 

Så stor vinst som 
möjligt 

 
Det blir efter denna uppställning rimligt att reflektera över förhållandet mel-
lan de olika värderingsprinciperna. Det jag här framförallt tar fasta på är den 
bibliometriska och den ekonomiska optimumnormen i relation till den kolle-
giala. Till skillnad från den senare förenas de tidigare i en kvantitativt maxi-
merande ambition, nämligen att nå eller sälja till så många som möjligt. Has-
selberg har även hävdat att citeringsindexen fungerar som en form av mark-
nadsundersökningar. Genom att sortera forskningen utifrån hur mycket den 
citerats så konstruerar den i efterhand ett mått på vilken efterfrågan som 
fanns på forskningen.54 Förstår man citeringsanalysen som en form av efter-
frågeanalys blir släktskapet till det ekonomiska värderingssystemet än mer 
tydligt. Den vara som efterfrågas av många är sannolikt en vara som det går 

                               
53 Torstendahl & Nybom (1988) s. 72–94. 
54 Hasselberg (2012b) s. 102. 
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att sälja mycket av. Sålunda borde den som arbetar med att tjäna pengar på 
att sälja vetenskap vara högst intresserad av vilken vetenskap som i hög grad 
citeras. Detsamma borde gälla även åt motsatt håll. Den som vill citeras 
mycket borde ha ett intresse av att bli såld till så många som möjligt. 

Frågan är då hur NPM inom akademin historiskt har påverkat förhållandet 
mellan olika värderingsprinciper? Min hypotes är att bibliometrisk och eko-
nomisk utvärdering vunnit mark på den kollegiala utvärderingens bekostnad 
och att detta påverkar alla delar av systemet. Värderingsprinciper har en 
komplex koppling till ekonomi inom akademin: påverkan är dubbelriktad. 
Ett annat sätt att formulera hypotesen är att incitamentsstrukturer som påver-
kar aktörer i längden också påverkar ekonomi och ekonomiska strukturer, 
vilket sedan skapar nya förutsättningar för aktörernas handlande och värde-
ring. I ett längre tidsperspektiv kan detta förväntas generera institutionell 
förändring av värdet på akademiska alster. 

I denna avhandling undersöker jag alltså hur olika aktörer förhåller sig till 
det som säljs mycket, det som citeras mycket och det som får mycket sprid-
ning. Olika mått på spridning som används som instrument för att värdera 
akademiska alster benämner jag diffusionsmått. Det mest uppmärksammade 
diffusionsmåttet för värdering av vetenskap är idag citeringen. 

Värdelogiker: diffusionsmått och motiverad nytta 
Inom nationalekonomi förstås värdet på en vara av hur mycket marknaden är 
villig att betala för den. Individen, alltså aktören på marknaden, antas göra 
en egen bedömning av vad den kan tänka sig att betala utifrån sin egen upp-
fattning av nytta. Vad som i sin tur utgör nytta för individen är något som 
vanligen lämnas därhän. I den klassiska ekonomiska skolan utgick man i 
stället från att värdet på en produkt eller en vara skulle förstås utifrån två 
separata men relaterade parametrar. 

    
The word value, it is to be observed, has two different meanings, and some-
times expresses the utility of some particular object, and sometimes the pow-
er of purchasing other goods which the possession of that object conveys. 
The one may be called ‘value in use’; the other, ‘value in exchange’.55 

 
När Adam Smith diskuterade värdet på olika varor gjorde han en uppdelning 
av värde i två kategorier, som kunde diskuteras både separat och i relation 
till varandra. Bytesvärdet är den kategori som fortfarande diskuteras inom 
ramarna för den neoklassiska skolan. Bruksvärdet eller nyttovärdet, om man 
så vill, är den kategori som handlar om användandet och den individuella 
nyttan av en vara. När det kommer till värdet på vetenskapliga publikationer 

                               
55 Smith (1776: 2012) s. 32. 
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kan den klassiska uppdelningen i bruksvärde och bytesvärde användas för att 
fånga och belysa olika värden och olika funktioner som en publikation kan 
fylla. Den nytta en viss typ av forskning kan ge en annan forskare kallar jag 
för ett akademiskt bruksvärde. Vilken citeringsgrad verket får kan sedan 
förstås som ett akademiskt bytesvärde. Detta bytesvärde får vingar när cite-
ringsmått används för att utvärdera lärosäten, institutioner eller forskare. 
Relationen mellan det akademiska bruksvärdet och det akademiska bytes-
värdet vilar på antagandet att ett högt bytesvärde bygger på ett i kvantitativa 
termer mätt högt bruksvärde d.v.s. att bruksvärdet fastställs genom en cite-
ring och ju fler citeringar desto högre bruksvärde. Detta förhållningssätt 
skapar emellertid en så kallad centrum-periferiproblematik.56 Problematiken 
uppstår när centrum, förstått som något som många forskare är intresserade 
av blir mer värt än periferin, förstått som något som färre forskare är intres-
serade av. På detta följer alltså ett utilitaristiskt-, eller nyttomaximeringspro-
blem där det större antalets intresse trumfar det mindre antalets, endast på 
basis av det kvantitativa förhållandet. Den bibliometriska och den ekono-
miska optimumnormen utgår båda från ett akademiskt bytesvärde för att 
göra värderingar av forskning. Citeringsstatistik för den föregående och för-
säljningsstatistiken för den senare är de diffusionsmått som rent praktiskt 
används vid respektive värderingsprocess. 

Vad är saker värda och på vilka grunder är olika saker värda olika myck-
et? Detta är frågor som inte längre är intressanta inom ekonomisk teori. De 
klassiska ekonomernas uppdelning i bruksvärde och bytesvärde samt teorier 
om vad som konstituerade just värde ansågs ha blivit en överflödig diskuss-
ion inom nationalekonomin mot slutet 1800-talet, när teorin om marginalnyt-
tan etablerades och resulterade i den så kallade marginalistiska revolutionen. 
Marginalismen gjorde gällande att priset på en vara avgjordes med hjälp av 
en kalkyl om varans avtagande nytta i samband med att en konsument beta-
lade för den. Teorin säger att varje vara som en kund betalar för utgör någon 
form av nytta för denna individ, denna nytta blir lägre ju fler exemplar av 
samma vara som kunden köpt. Värdet av en vara på en marknad avgörs en-
ligt teorin genom ett aggregat av den samlade marginalnyttan från samtliga 
potentiella kunder. Det viktiga med marginalismens framgång i det här 
sammanhanget är att det räckte med kännedom om priset för att kunna dra 
slutsatser om vilken nytta en viss vara utgjorde.57 Konsekvenserna av margi-
nalismen blev alltså att man inom nationalekonomin slutade intressera sig 
vad nyttan berodde på och nöjde sig med att anta att priset gav tillräckligt 
med information om hur stor nyttan var. Detta tankesätt har en given roll för 
ekonomisk verksamhet i stort och i detta fall är det viktigt för de vetenskap-
liga förlagens ekonomiska verksamhet. De primärt vinstdrivande förlagen är 
inte i första hand intresserade av varför deras litteratur säljer, utan kunskap 

                               
56 Hopkins & Wallerstein (1982) s. 41–53. 
57 Hasselberg (2021) s. 133–149. 
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om vad som säljer utgör från deras perspektiv den viktigaste kunskapen. 
Detsamma gäller faktiskt vid nyttjandet av citeringsanalysen för utlåtande 
om en viss forsknings värde. Man frågar sig i sådana fall inte varför något 
har citerats, utan antagandet, som bygger på de mertonska normerna postule-
rar att en hög citeringsgrad måste motsvaras av en hög akademisk nytta. 

Tabell 1 visar på existensen av olika värderingspraktiker inom det akade-
miska systemet. Att olika sätt att värdera, legitimera val och etablera skillna-
der kan samexistera och krocka är något som sociologerna Luc Boltanski 
och Laurent Thevenot har diskuterat. I sin bok från 2006 (originalutgåvan, 
på franska 1991) presenterar de sex värderingsordningar, eller logiker, med 
hjälp av vilka människor legitimerar beslut, handlande och val. Författarnas 
värdelogiker utgår från deras uppfattning om en uppsättning grundläggande 
och universella kunskaper om vad människor värderar.58 Med hjälp av en 
värdelogik kan man hierarkiskt ordna, strukturera och ge en gemensam för-
ståelse för relativa värden men ordningen kan bara upprätthållas eller enas 
om så länge samma skala eller logik används. Värdelogikens hörnsten består 
alltså av det faktum att en bedömning kan etableras på ett sätt som gör att 
den framstår som legitim och rättvis. Genom att hänvisa till en gemensam 
logik kan man alltså legitimera beslut och hierarkiska ordningar. 

I den här avhandlingen är Boltanski och Thevenots idéer om olika värde-
logiker intressanta då de kan användas för att diskutera fundamentala skill-
nader mellan olika aktörers sätt att värdera akademiska alster. Författarna har 
själva identifierat en uppsättning av sex, senare sju, olika värdelogiker, som 
de menar förekommer i samhället. 59 I stället för att nyttja dem tänker jag i 
den här avhandlingen använda mig av två egna begrepp som baseras på det 
vi vet om hur akademisk värdering går till. 

För ett vinstdrivande förlag handlar en marknadens värdelogik om att 
kunna tjäna pengar på en viss typ av publikation, varför efterfrågan på och 
produktionskostnader för en särskild vara kan antas vara av stort intresse. 
För en forskare, en institution, ett lärosäte eller en tidskrift som utvärderas 
med hjälp av bibliometriska mått kan man även anta att de är intresserade av 
vilken efterfrågan som finns på deras publikationer. Denna typ av värdelogik 
kallar jag för diffusionsmåttens logik, då försäljningsstatistik och citerings-
frekvens båda är mått på i vilken mån eller med vilken frekvens något sprids, 
vare sig denna spridning mäts genom antal köp eller antal citeringar. Diffus-
ionens värdelogik går ut på att det som når mer spridning är värt mer än det 
som når mindre spridning.60 Det kan vara en ekonomiskt rationell logik från 
förlagens sida och detsamma kan faktiskt hävdas från forskarens, tidskriftens 
eller institutionens sida försåvitt forskarens karriär, tidskriftens rykte eller 

                               
58 Boltanski & Thevenot (1991: 2006) s. 83–123. 
59 Boltanski & Chiapello (2005) . 
60 Detta fungerar som en typ av formalisering av värderingen av vetenskap i allmänhet. Se. 
Karpik (2011) angående Formal judgement devices. 
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institutionens finansiering påverkas av utvärderingar baserade på diffus-
ionsmått. 

Hos den enskilde akademikern eller experten finns det en egen värde-
ringsprocess, som bygger på akademikerns egen nytta av en viss publikation. 
Jag kallar detta för den motiverade nyttan, detta då den subjektiva och diver-
sifierade karaktären på värdet som genereras med hjälp av denna värdering 
gör att det behöver förklaras och motiveras för att det ska kunna erkännas 
som legitimt.   

Inom ramarna för den motiverade nyttan kan olika typer av argument och 
olika typer av subjekts nytta förekomma och den fungerar till skillnad från 
diffusionsmåttens logik inte systematiskt. Detta innebär att den är fundamen-
talt komplex och sålunda kan uppfattas som orättvis och rättsosäker. Katego-
rin är som vetenskapligt begrepp trubbig och dess existens motiveras här av 
det faktum att det kan användas som en motpol mot diffusionsmåttens sys-
tematiska logik. Den fångar även existensen av olika konkreta värderingar 
som kan grunda sig på andra värdelogiker eller specifika värden. 

Med hjälp av begreppen motiverad nytta och diffusionslogik har jag i fi-
gur 2 illustrerat relationen mellan olika typer av värderingsprocesser. 

Tabell 2: Värderingsformer för akademiska texter 
 Värderingspraktik Legitimering 
Den motiverade 
nyttans värde 

Seminariet, konfer-
rensen, symposiet, 
den vetenskapliga 
recensionen 

Kollegial argumenta-
tion 

Diffusionslogikens 
värde 

Jämförande mätning-
ar på spridning, ex-
empelvis försäljning-
statistik, citeringsfre-
kvens 

Stor spridning=högt 
värde 

Marknader för singulariteter: vetenskapliga tidskrifter 
Liksom framväxten av lärosätesutvärderingarna i Sverige utvecklade man 
nya systematiska utvärderingspraktiker i Frankrike under 2000-talet. En del 
av detta arbete gick ut på att rangordna olika tidskrifter efter prestige, så att 
man därigenom kunde mäta forskares prestationer utifrån var de blev publi-
cerade. Man skapade motsvarigheter till den norska listan där publikations-
kanaler kom att hierarkiskt ordnas för att forskarnas publiceringar däri skulle 
kunna värderas.  Den franske sociologen Lucien Karpik talar om framväxten 
av en ny typ av konkurrens som kom att få en allt mer betydande roll i sam-
band med den utveckling han observerat i Frankrike och övriga världen. 
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Karpik menar att vetenskapliga alster, som produkter är speciella och på-
minner om konstverk, musikstycken, filmer eller skönlitteratur. Den här 
typen av produkt är unik, och dess värde är omöjligt att avgöra före ”kon-
sumtion” av sagda produkt. Han kallar dessa varor för singulariteteter och 
argumenterar för att det finns en egen typ av ekonomi som kan kopplas till 
dessa. På grund av svårigheten med att värdera singulariteter på en marknad 
blir en vanlig form av konkurrens mellan singulariteter svår att diskutera61. 
På grund av denna svårighet utvecklas ofta något som Karpik kallar för 
neocompetition, men då det faktiskt inte rör sig om något nytt så översätter 
jag detta begrepp till kvasikonkurrens. Karpik menar att det är genom kvasi-
konkurrens som hierarkisk ordning etableras inom forskarvärlden. Han me-
nar att den traditionella formen av kvasikonkurrens inom forskarvärlden har 
kommit att åsidosättas till fördel för en ny form av sådan. Den nya kvasi-
konkurrensen karaktäriseras enligt Karpik av ett ökat fokus på de resultat 
som formaliserade mätverktyg kan generera. I ett forskningssystem där den 
nya typen av konkurrens blir den viktiga värderskaparen blir instrumenten 
för detta system centrala. Vilka tidskrifter som av olika skäl rankas högt blir 
avgörande för vilka typer av resultat eller artiklar som är intressanta. Detta är 
intressant då de systematiska utvärderingarnas nya incitament kan antas på-
verka de enskilda forskarnas beteenden. Liksom i fallet med den norska lis-
tan identifierar Karpik en koppling mellan en citeringsvärdering och hierar-
kin i de franska listorna.62 Förstår man akademiska alster som singulariteter 
möjliggör detta en förståelse av värderingsproblematiken som den ständigt 
växande vetenskapen måste handskas med. En singularitet som endast kan 
utvärderas efter konsumtion kräver att den konsumeras för att värdet ska 
kunna fastställas. När antalet akademiska alster blir stort nog blir denna pro-
cess svår eller omöjlig och metoder eller sätt att försöka komma runt denna 
problematik kan förväntas uppstå. Det är inte bara hos forskare, utan även 
hos biblioteken som denna problematik behöver hanteras i samband med den 
allt större mängden akademiska alster. 

Det är vid insikten att både de bibliometriska och de ekonomiska opti-
mumnormerna handlar om att nå så många som möjligt som det finns skäl att 
intressera sig för gemensamma värderingspraktiker hos olika aktörer på en 
marknad för akademiska alster. Marknaden för vetenskapliga publikationer 
förstås i den här avhandlingen som en central aspekt av en akademisk infra-
struktur. Denna infrastruktur kommer att undersökas framförallt genom tre 
direkt involverade aktörsgrupper, som samtliga både påverkar och påverkas 
av det större vetenskapliga system, i vilket de ingår. 
 

                               
61 Denna diskussions kan liknas med Akerlovs diskussion om värdet av kvalitetetshandlare på 
marknaden för begagnade bilar i USA, där okunskapen om den begagnade bilens kvalitet 
kunde hanteras genom att vända sig till en betrodd återförsäljare Akerlov (1970). 
62 Karpik (2011). 
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• De vetenskapliga förlagen, som väljer att sälja och distribuera vissa tid-
skrifter och därigenom bidrar till spridningen av de utvalda men inte öv-
riga. 

 
• Universitets- och högskolebiblioteken som är den största konsumenten 

och distributören av akademiska tidskrifter, vars inköp konstituerar den 
viktigaste efterfrågan på marknaden för akademiska tidskrifter och vars 
utbud rimligen måste ha en kausal inverkan på vad som sprids vid deras 
lärosäten. 

 
• De akademiska tidskrifterna som publicerar eller refuserar forskares 

alster och därigenom bidrar till, eller motverkar spridning. 
 

Rent empiriskt kommer avhandlingen endast att undersöka bibliotek och 
tidskrifter. I undersökningarna figurerar emellertid förlagen som en central 
aktör som både tidskrifter och bibliotek måste förhålla sig till. Hur de veten-
skapliga förlagens ekonomiska verksamhet fungerar kommer därför att äg-
nas ett eget kapitel om än utan egen ny empiri. 

Avgränsning: Svensk humanvetenskap och svenska 
bibliotek 
Diffusionsmått som värdeskapare är särskilt intressant för discipliner och fält 
som traditionellt haft mer kontextbundna intressen och expertområden. 

Janken Myrdal, professor i agrarhistoria, har under sitt yrkesliv arbetat 
med forskare inom flera olika discipliner och har skrivit en uppmärksammad 
bok om hur och varför forskare publicerar sig på olika vis. Myrdal delar in 
vetenskapen i två idealtyper, en naturvetenskaplig och en humanvetenskap-
lig. Han menar att dessa två områden har flera likheter men även flera skill-
nader. En grundläggande skillnad mellan de båda idealtyperna är deras stu-
dieobjekt. Inom naturvetenskapen studerar man i första hand det som inte är 
beroende av människors tänkande, agerande och kultur. Inom humanveten-
skapen studerar man i stället överlag saker som är beroende av människors 
och samhällens inflytande, både saker som varierar beroende på samman-
hang, eller kontext. Uppdelningen av discipliner och kunskapsområden i de 
två idealtyperna är ingalunda perfekt men överlag kan sägas att humanveten-
skaperna innefattar samhällsvetenskap och humaniora medan naturveten-
skapen innefattar alla naturvetenskapliga, tekniska och medicinska discipli-
ner. Till skillnad från de naturvetenskapliga disciplinerna behöver de 
humanvetenskapliga ofta redogöra för ett antal specifika sakförhållandet för 
att en beskrivning eller förklaring ska vara begriplig och trovärdig.  Detta 
arbete kräver i regel en större mängd text. Orsaken till denna diskrepans är 
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att humanvetare inte förväntas ha gemensamma förkunskaper i lika hög ut-
sträckning som deras naturvetenskapliga kollegor. Myrdal förklarar alltså 
hur det finns vetenskapsteoretiska, eller epistemologiska, skäl som förklarar 
humanvetarnas omständligare, längre och mer utdragna texter. Man kan med 
andra ord säga att vetenskapssociologin, det vill säga akademikernas bete-
ende i de olika vetenskapsområdena, har en viktig och rationell koppling till 
de problemkomplex som de hanterar. Myrdal framhåller samtidigt att denna 
koppling inte nödvändigtvis tar sig uttryck i att texter måste se ut på ett visst 
sätt. Det finns gott om exempel på bra humanvetenskapliga texter som är 
mycket kortare och naturvetenskapliga som är mycket längre.63 

Från Myrdals begreppspar kan ytterligare generaliseringar utvinnas. En 
sådan är att för humanvetarna är den vetenskapliga expertisen, på vilken de 
bygger sin profession, i mycket högre grad bunden till den geografiska eller 
historiska kontexten än vad som är fallet för de naturvetenskapliga kolle-
gorna. En som har disputerat i svensk historia har en annan kunskap än en 
som har disputerat i tysk historia. Denna skillnad kan antas vara mindre 
inom svensk och tysk kemi. Ytterligare en generalisering som kan göras, och 
som är viktig är att de humanvetenskapliga ämnenas forskningsfrågor formas 
i ett lands kontext. De problem och potentiella lösningar som kan antas vara 
upphovet till nya forskningsfrågor kan förväntas ha en mycket starkare för-
ankring i en nationell eller lokal kontext. Att ställa sig frågan om hur något 
gått till just i Sverige kan göras i komparativt syfte men det kan även göras 
för att man vill ha kunskap om just det svenska fallet i sig, det senare kan 
antas vara mer intressant för en svensk forskare än för en forskare i andra 
länder. Myrdals idealtyper möjliggör för en bredare diskussion om olika 
discipliners sätt att fungera och vad som kan tänkas vara viktigt för dem. 
Med kunskapen om diffusionsmåttens roll som värdeskapare är humanveten-
skaper i ett land som Sverige intressanta som studieobjekt. Om diffusionen 
rimligtvis är en produkt av efterfrågan så är en rimlig hypotes att mått på 
densamma kommer att missgynna mindre grupper. 

Avhandlingen kommer rent empiriskt att fokusera på Sverige och human-
vetenskaperna, förstått som humaniora och samhällsvetenskap. Det är en 
gränsdragning som spelar roll för valet av fall men som med nödvändighet 
kommer att överskridas vid kontextualisering och analys, då det internation-
ella forskarsamfundet och de andra vetenskapernas plats i systemet är cen-
trala för förståelsen. 

Det finns goda skäl att fokusera studien runt just humanvetenskaperna. 
Som begrepp inkluderar det här samhällsvetenskaperna och humaniora; två 
fält som kan hävdas skiljer sig på ett icke-precist sätt från naturvetenskaper-
na genom sitt studieobjekt. De humanvetenskapliga studieobjekten och de 
humanvetenskapliga problemen är typiskt kontextberoende.64 En relevant 

                               
63 Myrdal (2009) s. 15–55. 
64 Jämför Myrdal (2009) 15–16, 34–39. 
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fråga behöver inte se likadan ut i Sverige 1930 som i Sverige 2018. En rele-
vant fråga behöver heller inte se likadan ut i Storbritannien som i Tyskland 
vid samma år. De vetenskapliga problemen formas efter behov, frågor och 
antaganden som ter sig relevanta för humanvetarna, dessa problem kan ha 
nationell, regional eller internationell bäring. Att göra denna observation 
förpliktigar en akademiker till att direkt förkasta ett antagande om att forsk-
ning oaktat kvalitet är lika intressant för alla akademiker i olika samman-
hang. Det är en central pusselbit för den som vill förstå den international-
iserade vetenskapen. Den har nämligen bäring på vilken vetenskap som är 
intressant för vilka forskare en fråga som är intressant för såväl en nationell 
forskargemenskap som förlagen, biblioteken och tidskrifterna. 

Avhandlingens bidrag 
Vi vet att vetenskapen, mätt som verksamhet i rent kvantitativa termer är 
större än någonsin. Vi vet att universitet och högre utbildning systematiskt 
har kommit att utvärderas som en del av en resursfördelningsproblematik. Vi 
vet även att förekomsten av olika typer av värderingsmått har blivit centrala i 
dessa utvärderingsprocesser och att de skapar nya incitamentstrukturer för 
forskare. Den gemensamma nämnare som förenar en betydande del av ut-
värderingsprocesserna står att finna i vad jag kallar för diffusionsmått och det 
finns goda teoretiska skäl att anta en relation mellan vad ett vinstdrivande 
förlag är intresserat av att sprida och vad som värderas högt med hjälp av 
citeringsdata. Att förstå hur de olika mekanismerna samspelar i en vidare 
akademisk infrastruktur är ett bidrag, dels till den scientometriska forskning-
en om vad som förklarar en citering, men även till den forskning som är 
intresserad av hur universiteten utvecklats och varför. I sin mest grundläg-
gande form vill jag att avhandlingen ska vara ett bidrag till en rationell dis-
kussion om hur vi ska se på forskningens värde, universitetetens uppgift i 
samhället och vilken roll det internationella kollegiet bör spela för humanve-
tenskaperna samt varför.     

Kronologiskt omfång 1968–2018 
Kronologiskt behandlar denna avhandling åren 1968–2018. Det är en tidspe-
riod som täcker in den högre utbildningens expansion, en pågående och till-
tagande internationalisering, framväxten av NPM, tillblivelsen av vetenskap-
liga texter i elektroniskt format, en digitalisering av bibliotekens förvärvs- 
och distributionsverktyg samt framväxten av ett internationellt förlagsoligo-
pol – samtliga händelser som påverkar dagens marknad för akademiska tid-
skrifter. Periodiseringen har kommit till under avhandlingens arbete i relat-
ion till frågor om hur vi ska förstå vår samtid och det material som har varit 
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tillgängligt. Avhandlingens huvudsakliga fokus riktas mot perioden 1995–
2018. Periodens startpunkt bestäms av digitaliseringen av den akademiska 
tidskriften, en teknisk utveckling som radikalt förändrade produktionsvillko-
ren för den akademiska texten. Studien av tidskrifternas ekonomi har en mer 
omfattande period som sträcker sig tillbaka till 1968 och även vidrör en äldre 
historia med kopplingar tillbaka till de tidiga tidskrifterna från mitten av 
1600-talet. Denna längre period behövs för att kunna jämföra tidskrifternas 
ekonomiska problem under tidsbundna förutsättningar. Startåret 1968 har 
satts på grund av sin koppling till den högre utbildningens expansion. 

En central förklaring till olika kvantitativa uppskattningar och värdering-
ar av det vetenskapliga arbetet ligger i vetenskapens tillväxt. de Solla Price 
diskuterade vetenskapens expansion och pratade om att den övergick från att 
vara den lilla vetenskapen (little science) till den stora vetenskapen (big sci-
ence).65 I Sverige har vetenskapens expansion ofta knutits till händelserna 
1968 och det ökade studentinflytandet.66 De föregående åren hade antalet 
nyinskrivna studenter ökat lavinartat. I Uppsala erfor man en ökning från 
930 nyinskrivna 1957 till 3925 1969. Mellan 1960 och 1970 ökade antalet 
inskrivna studenter i Sverige från 37 tusen till 120 tusen.67 Universitetets 
expansion under 1950- och 1960-talen följdes under nästgående decennium 
av pågående diskussioner om hur biblioteksverksamheten skulle utvecklas. 
Enligt Uppsala universitetsbiblioteks tidigare överbibliotekarie Thomas Tot-
tie (1978–1996) var Uppsalas centralbibliotek, Carolina Rediviva synonymt 
med hela universitetsbiblioteket fram till 1960-talet. Under 1960-talet påbör-
jades en utveckling av organisationen, där ett nytt fokus på olika ämnesom-
rådens olika behov blev viktigt. Denna utveckling resulterade i att nya filial-
bibliotek tillkom under 1970- och 1980-talen och det som tidigare sågs som i 
stort sett ett bibliotek kom att ersättas med ett bibliotekssystem bestående av 
en universitetsgemensam organisation men där ett flertal områdesspecifika 
bibliotek utgjorde byggstenarna. Kostnaderna för biblioteken steg i takt med 
att organisationen växte. Den expansion av vetenskapen som pågick i värl-
den generellt bidrog till att bibliotekens uppgift blev allt svårare. Förvärv av 
internationella tidskrifter var en stigande utgiftspost under 1980- och 1990-
talet. Expansionen av biblioteksorganisationen resulterade även i att mycket 
större fysiskt utrymme behövdes för att förvara de växande samlingarna. År 
1994–95 uppgick Uppsalas universitetsbiblioteks samlingar till 124 
hyllkilometer och den årliga tillväxen av litteratur var 1.6 hyllkilometer.68 
Den amerikanska utbildningsexpansionen tog fart under ungefär samma tid. 
År 1947 uppgick universitetsinskrivningar i USA till drygt 2,3 miljoner en 
siffra som år 1975 motsvarades av drygt 11 miljoner och år 1988 av drygt 

                               
65 de Solla Price (1963) s. 19. 
66 Josefsson (1996) s. 271–275. 
67 Landahl (1978). s. 387; Börjesson (2011). 
68 Tottie (1997) s. 1–13. 
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12,5 miljoner.69 Universitetsexpansionen runt 1960-talet omfattade även 
flertalet europeiska länder. Enligt historikern Thorsten Nybom kan dessutom 
massuniversitets framväxt runt 1960-talet ställas mot den ytterligare ökning 
av nyinskrivningar som västvärlden erfor efter 1980-talet. Nybom menar att 
denna ytterligare expansion av utbildningssystemet gjort den högre utbild-
ningen till nära nog universell i den bemärkelsen att den ska vara till för 
samtliga i ett lands utbildningssystem.70  

Disposition 
Avhandlingens andra kapitel handlar om hur produktionskostnader och efter-
frågan historiskt har fungerat vid produktionen av det skrivna ordet. Den 
historiska framställningen leder fram till det digitala formatets inverkan på 
den ekonomiska verksamhet som förlag ägnar sig åt. Frågor rörande upp-
hovsrätt, produktionskostnader och hur man kan vinstmaximera blir centrala 
för förståelsen av 2000-talets tidskriftsmarknad. Den ekonomisk-historiska 
framställningen leder fram till ett övergripande teoretiskt ramverk för just 
denna tidskriftsmarknad. 

Avhandlingens tredje kapitel handlar om hur svenskt biblioteksförvärv av 
akademiska tidskrifter har förändrats i samband med den elektroniska tid-
skriftens inträde i historien. Kapitlet undersöker kostnader för förvärv av 
olika tidskriftsprodukter dels på nationell nivå men även på universitetsnivå 
för Uppsala universitet och Göteborgs universitet. De övergripande frågorna 
i detta kapitel handlar om vad biblioteken har efterfrågat och hur denna ef-
terfrågan har förändrats under perioden 1995–2018. 

Det fjärde kapitlet består av en intervjustudie där informanterna är biblio-
teksanställda som arbetar med digitalt förvärv vid Uppsala- och Göteborgs 
universitetsbibliotek idag. Kapitlet undersöker hur värdering av förvärv går 
till och vilka problem som är kopplade till att förvärva akademisk litteratur 
under 2000-talet. Den övergripande frågan i detta kapitel handlar om vad 
som förklarar bibliotekens efterfrågan. Vilka tillvägagångssätt använder 
bibliotekarierna för att kunna yttra sig om värdet på den stora mängd tid-
skrifter som köps in? 

Kapitel fem handlar om två svenska humanvetenskapliga tidskrifters eko-
nomiska problem och möjligheter 1968–2017, Scandinavian Journal of Eco-
nomics och Historisk Tidskrift. Avhandlingen studerar tidskrifternas bokfö-
ring och den korrespondens som finns bevarad i deras arkiv. Undersökning-
en handlar om vad som under ett halvsekel har kostat pengar, vad som har 
inbringat pengar och vilka problem som har varit behäftade med den ekono-
miska verksamheten. De övergripande frågorna i detta kapitel handlar om 

                               
69 Trow (1974); Trow (1989); Trow (1999). 
70 Nybom (2007) s. 71–77. 
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vad olika akademiska tidskrifter behöver för att kunna bedriva sin verksam-
het. Kapitlet fokuserar på spänningen mellan att vara beroende av en mark-
nads efterfrågan och vara beroende av externa anslag, samt vad detta har för 
inverkan på möjligheterna att bedriva tidskriftsutgivning över tid. 

Det sjätte och avslutande kapitlet handlar om hur värdelogiker i olika de-
lar av systemet samspelar med varandra och vilka potentiella konsekvenser 
sådana samspel får för värderingen och produktionen av akademiskt förfat-
tade texter i allmänhet och svenska humanvetenskapliga texter i synnerhet. 
Kapitlet diskuterar växelverkande mekanismer mellan olika typer av diffus-
ionsmått som används när biblioteken värderar sitt förvärv och när biblio-
metriska undersökningar värderar akademiska prestationer. 
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2. Framväxten av ett internationellt 
förlagsoligopol för akademisk litteratur 

Detta kapitel handlar om produktionsförhållanden och marknader för det 
publicerade ordet, och om vilka följder marknadisering av akademisk publi-
cering får. När Derek de Solla Price och Eugene Garfield resonerade kring 
varför akademiska texter lästes och spreds så antog de att det var idén som 
styrde spridningen.71 Det som var bra var det som fick spridning. Mertons 
normer som på många vis antas ligga till grund för den akademiska merite-
ringen vilar egentligen på samma antaganden. Detta innebär att så snart man 
använder någon form av bibliometriskt verktyg för att yttra sig om forsk-
ningens kvalitet så stödjer man sig på antagandet om idén som den primära 
drivkraften. Det kan även hävdas att en total tillit till kollegial granskning 
och det akademiska systemets rationella självreglering också vilar på detta 
antagande. Vi kan idag konstatera att akademiker inte hinner läsa allt som 
kan tänkas beröra deras forskning. Vi kan även vara säkra på att olika typer 
av beslut som fattas av den enskilde akademikern, dennes miljö och andra 
akademiker kommer att påverka vad som läses respektive inte läses. Faktorer 
som kan vara avgörande här är språk, metodologiska kompetenser eller pre-
ferenser, intresseområde, samt vad som uppfattas som ett vettigt och intres-
sant forskningsproblem. Framgångsrika akademiker och experter resonerar 
på mycket olika sätt, både inom och mellan discipliner. Detta är ett huvudre-
sultat i Michele Lamonts, How Professors Think, där hon genom en ingå-
ende empirisk studie visar på orimligheten i antaganden om att vetenskapliga 
bedömningar primärt utgår från en uniform värderingsgrund. Hon visar i 
stället hur bedömningsgrunderna och avvägningarna skiljer sig markant er-
kända professorer inom flera olika vetenskapliga discipliner.72 Vid dessa 
insikter blir en förståelse av vilka andra faktorer som påverkar den akade-
miska spridningen av stor relevans för den som är intresserad av akademins 
historia, tillstånd och utveckling. 

I detta kapitel, som är en blandning av en litteraturstudie och ett teorika-
pitel, är det just dessa andra faktorer bakom spridningen som är av intresse. 
Vi vet idag att det har etablerats ett stort internationellt förlagsoligopol, som 
antingen äger eller distribuerar en stor del av de akademiskt författade tex-

                               
71 Nelhans (2013) s. 25–60. 
72 Lamont (2009) passim. 
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terna. Det största förlaget, Elsevier (ägt av RELX-group), rapporterade en 
inkomst på sju och en halv miljarder pund och en operativ vinstmarginal på 
31 procent år 2018.73 Detta kapitel ska svara på frågan: hur bör man utifrån 
ett ekonomiskt och vetenskapssociologiskt perspektiv förstå framväxten av 
detta internationella förlagsoligopol. Genom att besvara denna fråga kommer 
jag även att konstruera ett teoretiskt ramverk som binder samman förlagen, 
universitets- och högskolebiblioteken, och de akademiska tidskrifterna. Detta 
ramverk bygger på iakttagelsen av en ekonomisk logik, med tydlig koppling 
till mått på diffusion vilken har återverkningar i samtliga delar av systemet. 

Kapitlet behandlar alltså den tryckta textens ekonomiska historia. Det 
handlar om vad som har kostat pengar, vad som har efterfrågats och hur den 
ekonomiska aktör som kallas förlag har kommit att hantera sina materiella 
realiteter. Vidare utgör kapitlet ett historiskt och ett teoretiskt arbete för att 
förstå hur ett enormt förlagsoligopol har växt fram och hur det har lyckats 
göra stora och omtvistade vinster på universitetsbibliotek i den internation-
ella vetenskapen. Att förstå produktions- och marknadsförhållanden blir här 
ett sätt att förklara och förstå på vilka sätt rent ekonomiska och vinstdrivande 
faktorer spelar roll för vad som sprids och värderas inom det akademiska 
systemet. 

Produktionsförhållanden: Tryckteknik och material 
Digitaliseringen har redan nu haft stor påverkan på det akademiska arbetet, 
men vidden av dess effekter är ännu okända. I mitten av 1990-talet började 
akademiska tidskrifter att säljas i elektronisk form. Detta var en ny typ av 
produkt som kom att radikalt förändra förutsättningarna, inte bara för fors-
kare, studenter och bibliotek, utan även för de akademiska förlagen. 

För att förstå vidden av digitaliseringens effekter på förläggarbranschen 
måste vi först diskutera vilka ekonomiska förutsättningar som denna bransch 
har och har haft att förhålla sig till. 

Ett typiskt förlag är ett företag som ägnar sig åt att tjäna pengar genom att 
sälja olika typer av texter, texter som andra har författat. Förlagen bör alltså 
förstås som en slags mellanhand mellan en författare och en marknad av 
läsare. Detta betyder inte att varje förlags yttersta mål är att tjäna så mycket 
pengar som möjligt, men det innebär att de ägnar sig åt en ekonomisk verk-
samhet och följaktligen måste ta hänsyn till ekonomiska realiteter.74 

                               
73 Relx Annual report and financial statements (2018) s. 6–8. 
74 Det finns gott om exempel på förläggare som har varit stolta och passionerade i sin yrkes-
utövning och som möjligen skulle se ovanstående framställning som allt för cynisk och eko-
nomistisk. Förläggarens person i sig kan också bli en kulturstämpel där deras offentliga fram-
trädanden och persona blir avgörande för förlagets genomslag. Se exempelvis Ragni Svensson 
om Cavefors förlag i Svensson (2018) och André Schiffrin om Pantheon Books och The New 
Press i Schiffrin (2001). Se Petersson (1993) s. 129–151 om Gustaf Birger Ander Holm vid 
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Att tjäna pengar på att sälja böcker är något som genom historien har påver-
kats i extremt hög utsträckning av den tillgängliga teknik som används för 
att reproducera den ursprungliga texten. Bokförlagen var en verksamhet som 
i allt väsentligt möjliggjordes först genom Gutenbergs handpress på 1400-
talet. Det fanns visserligen en viss förlagsverksamhet även innan denna in-
novation där människor kopierade texter för hand. Detta var emellertid oer-
hört dyrt, och med hjälp av tryckpressen och typerna kunde man kraftigt 
minska den arbetsinsats och sålunda den monetära insats som behövdes för 
att reproducera texter. Typerna och tryckpressen skapade på detta sätt ut-
rymme för en ökad textspridning och därför är denna stora innovation en helt 
central historisk händelse ur ett förlagsperspektiv.75 

En annan viktig aspekt av kostnaderna för framställningen av böcker och 
det skrivna mediet i allmänhet är det material på vilket texten har satts. Möj-
ligheterna att framställa, sprida och tjäna pengar på det tryckta ordet har 
historiskt sett varit starkt koppladel vilka produktionsförhållanden som har 
rått. Bokhistorikern Frederick Kilgour pekar på ett antal radikala förändring-
ar i bokens historia. Materialet som texten sätts på och den process genom 
vilken texten hamnar på materialet utgör de två huvudkomponenterna när 
man drar slutsatser om brytpunkter i boken utveckling: 

 
• Lertavlan ca 2500 f.Kr. 
• Papyrusrullen ca 2000 f.Kr. 
• Codexboken ca 150 f.Kr. 
• Handtryckning ca 1450  
• Maskintryckning ca 1800 
• Datasättning, offsettryck ca 1970 
• Den elektroniska boken ca 200076 
 

 
Gutenbergs handpress med flyttbara typer möjliggjorde en produktion av 
böcker för en större marknad. Tidigare hade texten av ekonomisk nödvän-
dighet endast varit en sann lyxvara, eller förunnad särskilda verksamheter. 
Möjligheten att producera texter billigare än tidigare var däremot inget som 
nödvändigtvis skulle leda till en snabb tillväxt av en utbredd bokmarknad i 

                                                                                                                             
Nordstedts förlag. Gällande förlagens verksamhet bör även påpekas att många olika ägande-
strukturer och inriktningar har förekommit. Det är därför svårt att beskriva det typiska förlaget 
på annat sätt än utifrån en förenklad version av dess huvudsakliga funktion. Se. Steiner, 
2018). 
75 Ett bra exempel på detta är hur värdet på texter i Oxford och Hereford ökade enormt som en 
följd av digerdöden, då arbetskraften för att framställa texter minskade radikalt. Denna trend 
kom i samband med 1400-talets teknikförbättring att resultera i att texterna i stället blev billi-
gare och trenden vändes. Se Overty (2008). 
76 Kilgour (1998) s. 5; jmf Svedjedal (2020) s. 12–13. 
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Europa. Det fanns under medeltiden och renässansen tydliga och hårda reg-
ler som uttrycktes genom censur och utgivningsrätter. Det var dessutom mer 
regel än undantag att det tryckta ordet var skrivet på latin, en språklig barriär 
som exkluderade en bredare läsekrets.77 Reformationen och upplysningen är 
två historiska processer som skulle komma att förändra detta. Inom bägge 
rörelserna poängterades rätten för människor att själva vara uttolkare av det 
skrivna ordet. Detta var endast möjligt om de själva kunde läsa språket.78 
Läskunnigheten bidrog till skapandet av en större publik av textkonsumen-
ter, och resulterade alltså i ett ökat antal tryckta texter i omlopp. Samtidigt 
som de båda historiska processerna bidrog till en ökad spridning av det 
tryckta ordet så hade flera städer i Frankrike och Österrike samt i de itali-
enska och tyska småstaterna redan under det sena 1400-talet etablerat trycke-
rier och en viss bokmarknad hade etablerats på kontinenten. Under följande 
två århundraden kom även nya innovationer att etableras. Tidningen och 
tidskriften fick stort genomslag i flera europeiska länder under 1700-talet, 
och bidrog till spridningen av allehanda information, nyheter och vetenskap-
liga rön. Båda var beroende av den Gutenbergska handpressens förmåga att 
driva ner produktionskostnaderna för det skrivna ordet.79 

Nästa stora teknologiska brott för produktionsförhållandena skedde i bör-
jan av 1800-talet och var avhängigt den nya mekaniska kompetens som ut-
vecklats under industrialiseringen. Med hjälp av ångkraften framställdes den 
maskinella tryckpressen, som kom att ersätta handpressen. Tidnings-
branschen, som blivit möjlig i och med den Gutenbergska handpressen hade 
vuxit och fortsatte att växa. Det fanns därmed en stor efterfrågan på effekti-
visering av trycktekniken då upplagorna började bli stora och det fanns 
mycket pengar att spara. Mot slutet av 1814 implementerade den då knappt 
30 år gamla tidningen The Times en ny typ av ångdriven tryckpress som med 
hjälp av ett nytt valssystem samt ett nytt sätt att förse pressen med bläck 
kunde minska arbetsintensiteten och samtidigt öka tryckfrekvensen. Uppfin-
narna bakom denna nya typ av ångdrivna tryckpress var tyskarna Friedrich 
Koenig och Andreas Friedrich Bauer som några år senare flyttade tillbaka till 
Tyskland och startade en fabrik där de utvecklade den nya trycktekniken.80 

Under 1800-talet kom den nya pressen att spridas i hela västvärlden och 
måste ses som en förutsättning för den stora bok-, tidnings- och tidskrifts-
marknad som skulle utvecklas under de kommande två århundradena. Mot 
slutet av 1700-talet hade den bayerska dramatikern och kemisten Aloys 
Senefelder dessutom utvecklat litografin och därmed lagt grunden för 1900-
talets stora tryckinnovation. Litografi är en tryckteknik där man inte använ-
der sig av ordnade och bläcktäckta typer för att trycka. I stället hanteras en 
                               
77 Gordin (2017) s. 35–49. 
78 Svedjedal (2020) s. 14. 
79 Kilgour (1998) s. 93–97. 
80 Kilgour (1998) s. 100–105, företaget är aktivt än idag och arbetar fortfarande med trycktek-
nik. 
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helsida som en bild, där hela bilden täcks med färg som sedan kan läggas 
mot papper för att kopiera hela sidan. Denna teknik användes under det ti-
diga 1800-talet främst för att trycka bilder, kartor och musiknoter. Under 
århundradet kom en stor mängd tekniska innovationer kopplade till den för-
lagsindustri som hade tagit fart.81 Litografin var en av de tekniker som ut-
vecklades men den var fortfarande mycket dyr vid tryck av hela böcker.82 
Den litografiska trycktekniken skulle dock, genom en rad innovationer under 
det sena 1800-talet och 1900-talet så småningom leda fram till dagens mo-
derna tryckteknik. Denna teknik bygger på principen att behandla ett ark 
som en bild, vilken förses med bläck och överförs från tryckplattan till pap-
persarken. Att arbeta med en tryckplatta innebär emellertid att bilden blir 
spegelvänd, vilket rimligen var en anledning till att litografin i ett tidigt 
skede användes mer till bilder än till text. I stället för en tryckplatta använder 
man vid det så kallade offset-trycket en mellanliggande cylinder som trycket 
överförs till innan det sätts på papper. På så vis spegelvänds bilden två 
gånger och hamnar slutligen rätt på arken. Denna teknik kom att effektivise-
ras flera gånger under 1900-talet och blev runt 1980 det dominerande arbets-
sättet vid boktryckning.83 

De allra tidigaste brotten i bokens historia handlade i stället om egenskap-
er hos de material som orden sattes på. Stentavlorna fungerade dåligt att 
forma avancerade bokstäver och figurer på. Papyrusrullarna var otympliga 
jämfört med den lättbläddrade codexboken. Det är alltså inte bara kostnaden 
kopplad till arbetet med tryckning som har varit viktig. Även själva materi-
alet på vilket texten sätts har givetvis varit, och är delvis än idag, en viktig 
faktor för produktionen av en text. Lertavlan var det första portabla84 materi-
alet som användes och kom att ersättas av papyrus. Papyrusen var emellertid 
ett halvgräs vars naturliga habitat och sålunda produktion i stor utsträckning 
var begränsad till området runt Nildeltat. Att använda papyrusen på andra 
platser krävde alltså att den importerades. Enligt myten ska biblioteket i sta-
den Pergamon haft en så hög efterfrågan på papyrus för sin boktillverkning 
att när egyptierna vägrade sälja så uppfann man i stället pergamentet – ett 
alternativt material som senare fick sitt namn från just staden Pergamon.85 
Oavsett myter så tillverkades pergament av djurhudar från framförallt får, 
getter och kor. Eftersom dessa djur återfanns på många olika platser var pro-
duktionen av material att sätta text på, i och med introduktionen av perga-
ment, inte längre geografiskt begränsad. 

                               
81 Kilgour (1998) s. 108–110, 131–132. 
82 Angående tidigt boktryck med litografi se exempelvis McKitterick (2013) s. 102–104.    
83 Kilgour (1998) s. 133–139. 
84 Bergväggar som ristades räknas ibland som det första materialet som man satte tecken på. 
85 Bokbinderiets tidiga historia är omskriven av Jan Szirmai, som visar på många små tek-
niska och materialmässiga lösningar som skiljer sig åt mellan de olika kulturernas bokbinderi-
tekniker runt medelhavet. Se Szirmai (1999) passim. För en översikt om papprets resa till 
Europa, se Kurlansky (2016) s. 11–75. 
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Förlagan till det papper som vi använder idag hänger åtminstone för väst-
världens del ihop med den Gutenbergska handpressen. Det behövdes nämli-
gen papper för att tryckpressen skulle fungera väl.86 Genom handeln med 
Kina importerades det en metod för att tillverka papper av tygtrasor. Det nya 
pappret drog ner produktionskostnaderna för den massproduktion som hand-
pressen hade möjliggjort. Pappret har sin egen teknikhistoria efter 1400-talet, 
vilken inte kommer att diskuteras här. I stället nöjer jag mig med att konsta-
tera att materialet ofta har varit dyrt och att priset på papper har varit en 
mycket viktig faktor för att kunna driva utgivningsverksamhet. Detsamma 
gäller även för den tryckfärg som har använts. Huruvida man inom en viss 
verksamhet har kunnat komma åt rätt produktionsmedel till rimliga priser 
har alltså varit avgörande för om verksamheten överhuvudtaget fungerat.87 

Idag är produktionen av text i fysiskt format fortfarande en stor industri. 
Det är en industri som måste förhålla sig till arbetskostnader för tryckning, 
materialkostnader för papper och tryckfärg, transport- och förvaringskostna-
der, samt i många fall den mellanskillnad en återförsäljare behöver ta ut. 
Samtidigt har produktionen av fysiska texter utmanats av det elektroniska 
mediet, en ny forminnovation. Idag läses tidningar digitalt, E-boken finns 
som ett tydligt alternativ till den fysiska boken och den elektroniska tidskrif-
ten har blivit den viktigaste publiceringsformen för stora delar av akademin. 
Detta är följder av digitaliseringen. Ställer man det elektroniska formatet mot 
det tryckta mediet, som präglas av sina fysiskt materiella förutsättningar, så 
ser man snabbt vilken radikalt annorlunda handelsvara det rör sig om. Det 
elektroniska formatet behöver inte papper, inte bläck, inte transport. Det 
kräver inga tryckerikostnader och det behöver inte heller något bibliotek, 
någon depå, något lager eller annat fysiskt rum att förvaras i. Samtliga kost-
nader kopplade till de fysiska materialkostnaderna av förlagorna kan därmed 
kapas. Den kritiskt lagde kan såklart hävda att servrar med stora mängder 
information visst kostar pengar, vilket givetvis är sant. Dessa summor är 
dock försvinnande små jämfört med utgifterna för det arbete som den tryckta 
texten krävde. De produktionskostnader som återstår är de som krävs för 
framställningen av det första exemplaret, det vill säga kostnader för författa-
ren, eventuell redaktör och sättare samt någon form av plattform att distribu-
era det elektroniska exemplaret på. Ur ett produktionskostnadsperspektiv 
måste alltså det nya formatet ses som den historiskt största innovation som 
det skrivna ordet har genomgått. Det går sålunda knappt att överdriva digita-

                               
86 Det gick att trycka även på pergament (Gutenbergs bibel trycktes exempelvis delvis på 
pergament). Pergament var och är dock dyrare att framställa, jämfört med papper. 
87 Priset på papper är något som genomgående har varit mycket viktigt för förlag och trycke-
rier, se exempelvis Broman (2015); Rimm (2004). Se även hur priset på papper och tryckfärg 
påverkade Åhlén & Åkerlund under första världskriget och under 1970-talet. Larsson (2003) s. 
10-11, 42-44. Om papperspriset för den engelska tidskriftsproduktionen under första världs-
kriget, se Baldwin (2015) s. 96. Om Bonniers intresse för färg och tryckteknik runt andra 
världskriget, se Larsson (2001) s. 110–115.  
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liseringens effekter på de grundläggande ekonomiska förutsättningarna för 
att ge ut, sprida och tjäna pengar på text. 

För det företag som primärt ägnar sig åt att tjäna pengar på text i elektro-
nisk form får det nya formatet följder för den ekonomiskt rationella kalky-
len. När kostnaden för att producera fler exemplar av samma vara inte längre 
är befattat med någon extra kostnad ändras förutsättningarna för en ekono-
misk kalkyl. Producenten behöver inte längre tänka på det som kallas för 
marginalkostnader. När en producent väl framställt eller köpt rätten till en 
viss text så handlar den ekonomiska kalkylen endast om två saker. 1. Få sålt 
till så många som möjligt. 2. Få sålt till ett så högt pris som möjligt. Det 
absolut viktigaste blir alltså att förstå hur efterfrågan ser ut och inte som 
tidigare att förstå hur efterfrågan bör vägas mot marginalkostnaderna. 

Efterfrågan och marknader för olika publikationer 
Vad som förklarar efterfrågan på olika publikationer är alltid en empirisk 
fråga. Exakta och tillförlitliga siffror på hur bokproduktionen hänger ihop 
med historiska processer är mycket svåra att få tag på. Ekonomihistorikerna 
Eltjo Buringh och Jan Luiten Van Zanden har emellertid gjort skattningar av 
den europeiska bokproduktionens förändring från 500-talet till 1700-talet. 
Siffrorna följer inte helt enkla mönster. Det är emellertid tydligt att 1400-
talets nya teknik påverkade produktionen av böcker. Utvecklingen såg dock 
väldigt olika ut i olika länder och författarna utvecklar ett resonemang som 
inbegriper läskunnigheten, en egenskap som även den blev mycket billigare 
att tillgodogöra sig i samband med att priset på böcker sjönk.88 Justerat för 
antalet invånare i de europeiska länderna, och i beaktande av att tekniken att 
trycka med hjälp av den nya handpressen var utbredd i Europa vid sekelskif-
tet runt 1500 så är det tydligt att möjligheten att trycka text inte är tillräckligt 
för att förstå variationen av tillväxten av böcker i olika länder. Bra siffror för 
antalet tryckta exemplar av böcker har visat sig mycket svåra att hitta för 
bokhistorikerna. Sådana siffror är endast tillgängliga för begränsade titlar 

                               
88 Buringh & Van Zanden (2009); jmf Myrdal & Söderberg (2012) s. 53 De svenska siffror, 
som Buringh & Van Zanden använder är enligt Mydal & Söderberg missvisande och utan 
närmare kännedom om materialen i de olika länderna så kan det finnas anledning att tolka de 
exakta siffrorna med en nypa salt. Med det sagt så finns det inga skäl att anta en systematik i 
bortfallet. Siffrorna, även justerat för ländernas storlek skiftar mycket mellan de länderna, 
som samtliga kunde trycka. Efterfrågan måste då givetvis vara en nyckelkomponent för den 
växande bokproduktionen. Författarna studerar dock framförallt antal titlar och inte antal 
exemplar av varje titel, något som gör måtten på bokproduktion trubbiga. Ett växande antal 
titlar över tid för samtliga länder kan samtidigt inte tolkas på något annat sätt än att det fanns 
en alltjämt ökande efterfrågan. För en mer utförlig kritik av Buringh & Van Zanden se. McK-
itterick (2015) 65–104.  
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eller tryckerier vilket i dagsläget försvårar skapandet av en exakt helhets-
bild.89 

Vad man kan härleda är att för att böcker ska vara ekonomiskt rationella 
att trycka krävs det att det finns ett intresse för dem. Detta intresse måste 
dessutom vara förenat med en tillräcklig mängd resurser för att en text ska 
vara intressant att trycka för ett förlag. Som nämnts ovan är både reformat-
ionen och upplysningen, viktiga processer när det handlar om att, förstå den 
ökade efterfrågan på böcker. Reformationen innebar att teologisk litteratur, 
inklusive bibeln började trycktas på andra språk än latin. Detta gjorde att 
denna, den klart största, genren av litteratur blev tillgänglig för läskunniga 
individer utan kunskaper i latin. Upplysningen innebar i sin tur att en ny typ 
av litteratur kom att växa fram och breda ut sig. I 1700-talets Sverige växte 
både antalet titlar av sekulär karaktär och antalet titlar i allmänhet. I Stock-
holm 1700–1709 trycktes 1019 titlar vilket kan ställas mot de 4848 titlar som 
trycktes 1800–1809. Ökningen ägde rum under en period då trycktekniken i 
landet inte hade hunnit förbättras nämnvärt.90 

Tidningar hade tryckts i Sverige sedan första halvan av 1600-talet. De var 
emellertid så pass dyra att efterfrågan på dem av ekonomiska skäl allena 
med nödvändighet var mycket låg.91 Den ekonomiska möjligheten att ens 
kunna läsa tidningen var förbehållen de välbeställda. Under 1700-talet skulle 
emellertid tidningsverksamheten komma att spridas i flera länder. Tidningen 
som var ett relativt sett billigt tryck behövde en större marknad för att kunna 
fungera ekonomiskt. Tidningens koppling till en växande efterfrågan på poli-
tisk och ekonomisk insikt är tydlig i exempelvis Habermas idé om framväx-
ten av det offentliga rummet.92 Vad som uppmärksammades och som väckte 
ett tillräckligt stort intresse varierade givetvis i olika länder, men framväxten 
av en större massa av potentiella tidningskonsumenter skapade under 1700- 
och 1800-talen det underlag som behövdes för att en sådan verksamhet 
skulle kunna vara utbrett ekonomiskt gångbar.93 Tidningsförsäljningen 
kunde, som vi sett tidigare, expandera med hjälp av den mekaniserade tryck-
pressen och kom sålunda att få sitt stora genombrott under 1800-talet. Även 
tidskrifter av olika slag var något som börjat tryckas under 1600-talet. De 
blev fler under 1700-talet, men det stora genomslaget för den typen av pub-
likationer skedde även det under 1800-talet. Gemensamt för tidningar och 
tidskrifter var att de, i relation till böcker, var billiga att trycka, nådde många 
                               
89 Raven (2018) s. 64–82. 
90 Jarrick (1992) s. 90; Jmf Söderlund (2000) s. 44–45. Det bör påpekas att den bättre tryck-
teknik som började användas i Sverige under 1810-talet sammanfaller med en procentuellt 
mycket större ökning i Jarricks data. De 4848 titlarna från 1800–1809 kan jämföras med de 
7306 titlar som Jarrick visar för perioden 1820–1829.  
91 Tidiga siffror gör gällande att kostnaden för en tidning i Sverige var ungefär en fjärdedel av 
en gruvdrängs månatliga lön. Se Holmberg (2000) s. 69. 
92 Habermas (1991), s. 167–175. 
93 Se Pasay (2017) för en jämförelse av makt och efterfrågemönster mellan svensk och brittisk 
offentlighet under det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet. 
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och ofta följde någon form av regelbundenhet i utgivningen. Att de nya 
tryckteknikerna kunde driva ner priset på dessa produkter bör alltså ses som 
något som möjliggjorde en större marknad. 

1800- och 1900-talen innebar den tryckta litteraturens historiska höjd-
punkter. Under denna period grundades och frodades vår tids stora förlag. 
Bokhandlare och pressbyråer hann etableras och gå under. Litteratur i form 
av böcker, tidskrifter, dagspress, aftonpress och olika typer av magasin gick 
att köpa på flera olika ställen. Utmärkande för tiden var att det tryckta ordet 
som medium för långväga kommunikation hade få konkurrenter, något som 
skulle komma att ändras i samband med radion, televisionen och datorn. 

För att förstå en marknad för tryckt text behöver man förstå att litteraturen 
är en kommersiell produkt och som sådan måste den förutom sina produkt-
ionsförutsättningar även förhålla sig till en efterfrågan. Inom litteratursocio-
login är detta en given utgångspunkt och en insikt som används som en 
känga till äldre litteraturvetenskap, vilken såg omständigheterna kring littera-
turproduktionen som en parentes.94 På samma sätt som tryckt litteratur måste 
förstås som en kommersiell produkt måste en vetenskaplig publikation utgi-
ven av ett förlag förstås som en kommersiell produkt, och som en sådan är 
den ”underkastad lagen om tillgång och efterfrågan”.95 Utifrån ett ekono-
miskt perspektiv talar man inom litteratursociologin om distributionskrets-
lopp. Med hjälp av kretsloppsbegreppet belyser man det faktum att olika 
typer av litteratur är intressant för olika typer av konsumenter, ett resone-
mang som kommer att utvecklas mot slutet av kapitlet.96 Från förlagens per-
spektiv är det då givet att anta att en del av övervägandet för att ta sig an en 
publikation handlar om att skaffa sig en uppfattning om vilken potentiell 
marknad en sådan publikation kan tänkas ha. Hur många kan tänkas vara 
villiga att betala, och hur mycket kan de potentiella köparna vara villiga att 
betala? Från förläggarens perspektiv finns det goda skäl att fundera över hur 
påkostad en publikation ska vara och detta genom en skattning av vad poten-
tiella kunder kan tänkas vilja ha och vara villiga att betala för.97 Mot bak-
grund av sådana överväganden kan man från ett förlags sida dela in olika 
typer av publikationer i kategorier. Alla är bekanta med uttrycket kiosklitte-
ratur, som kan ses som en ytterlighet i spektret av litteratur. Typiskt för 
denna typ av publikation är att den antas vara en produkt med ett väldigt 
stort antal potentiella köpare. Vanligt för denna typ av litteratur är att margi-
nalkostnaderna hålls låga för att öka lönsamheten hos en grupp konsumenter 

                               
94 Escarpit (1973) s. 13–14. 
95 Escarpit (1973) s. 14. 
96 Escarpit (1973) s. 86–110. Här gör Escarpit en indelning mellan ett bildat kretslopp och ett 
populärt kretslopp. Denna indelning av bokmarknader har senare kommit att utvecklas i fler 
segment.   
97 En bra genomgång av denna typ av förlagsövervägande ger exempelvis Krister Gidlund i 
Gidlund & Gidlund (2002) s. 124–129. 



 58

som kanske inte vill betala några stora pengar. Med låga marginalkostnader 
antar man att gruppen potentiella konsumenter blir större. 

I andra änden av spektret finns den specialinriktade litteraturen. Denna lit-
teratur har en smal läsekrets, men läsarna kan vara villiga att betala mycket 
pengar för att få läsa något som intresserar just dem. Från ett vinstdrivande 
förlags sida är speciallitteratur endast värd att publicera om den lilla grupp 
som kan tänkas vara intresserade av innehållet också är så pass köpstark att 
den kan kompensera för de höga produktionskostnader som ofta är behäftade 
med den mindre upplagan. Akademisk litteratur eller facklitteratur kan histo-
riskt sett med fördel förstås som en typ av speciallitteratur.98 Den är dyr att 
tillverka, riktar sig till en smal publik och får inte sällan olika typer av stöd 
för att överhuvudtaget kunna tryckas. 

En produkt i den specialiserade ändan av spektret är den så kallade speci-
altidningen, en tidskrift som handlar om något nischat. Den karaktäriseras av 
ett den ges ut kontinuerligt och att den har en smal läsekrets som ofta är be-
nägen att betala för sitt intresse, något som möjliggör intäkter för viss typ av 
riktad reklam men också för ett högre pris på själva tidskriften. En liten lä-
sekrets kan ibland breddas med hjälp av internationalisering. Detta var en 
strategi som företagshistorikern Larsson hävdat att Bonnier nyttjade för att 
hantera sina ekonomiska problem med hjälp av specialtidskrifter.99 Internat-
ionaliseringens relation till smala intressen är något som är högst intressant 
för den som vill tjäna pengar på sälja litteratur som endast berör mindre 
grupper. Kan man hitta fler små grupper i andra länder innebär international-
iseringen att den tidigare mycket lilla marknaden, inte nödvändigtvis är så 
liten längre. Som specialintresse så har alltså internationaliseringen av aka-
demiska discipliner en inverkan på möjligheterna att tjäna pengar på disci-
plinens litteratur. 

Under 1900-talet växte ett antal förlag sig mycket stora både på inhemska 
marknader och på marknader i andra länder. Efter världskrigen var en viktig 
aspekt av detta förstås att engelskan blev ett världsspråk vilket innebar att en 
marknad för litteratur på engelska kunde expandera från de anglo-saxiska 
länderna. Denna tilltagande internationalisering av marknaden ökade i sin tur 
möjligheten att tjäna pengar på vissa typer av mer nischade eller speciali-
serade genrer och göra dem ekonomiskt framgångsrika på ett sätt som annars 
inte hade varit omöjligt. Detta skall självfallet inte ses som ett vid tiden nytt 
fenomen, utan snarare som ett växande. 
                               
98 För en längre utläggning om detta se kapitel 4. 
99 Exempel på detta återfinns i Bonniers historia. Bonnier förvärvade redan 1929 förlaget 
Åhlén & Åkerlund, som ägnade sig åt tidskriftsverksamhet. Hur specialtidningar och facktid-
ningar sköttes inom koncernen se Larsson (2001); En intressant aspekt av specialinriktade 
tidningar och tidskrifter var alltså de intäkter från reklam som kunde göras däri. Facktidning-
arnas intäkter för Fackpressförlaget utgjordes till 75–80% av annonsintäkter år 1965 se. 
Larsson (2003) s. 34. En central intäkt för förlaget var alltså annonsintäkterna i dessa tidning-
ar och tidskrifter, något som kan liknas med dagens så kallade riktade reklam. Båda sker 
genom en analys av läsarens intressen möjliggör att rätt reklam riktas till rätt målgrupp.  
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Under 1950- och 1960-talen expanderade den högre utbildningen i flera län-
der däribland de i Västvärlden. Detta ledde till en ökad efterfrågan på aka-
demisk litteratur. Expansionen av den högre utbildningen följdes av en ex-
pansion av de lärosätesbibliotek som bevarade och förmedlade litteraturen.100 
De akademiska biblioteken har liknats vid specialbibliotek, ämnade att täcka 
specifika kunskapsområden och sålunda förvärva specialinriktad litteratur. I 
takt med att den högre utbildningen har expanderat, nya krav på utbildnings-
uppdrag inrättats och stora universitetsorganisationer vuxit fram, har de aka-
demiska biblioteken blivit mycket diversifierade och täcker in många intres-
seområden. Specialbiblioteksliknelsen har därför blivit tämligen problema-
tisk. I USA och Västeuropa har de akademiska bibliotekens samlingar vuxit i 
ett ökande, om än varierande, tempo ända sedan andra halvan av 1800-
talet.101   

The Big Deal  
Med dessa grundläggande insikter om skiftande produktionskostnader och 
den förändrade efterfrågan på texter under olika historiska perioder ska vi nu 
övergå till den mer specifika situation som kommit att karaktärisera mark-
naden för akademiska tidskrifter. Centralt för förståelsen av detta område är 
den radikala inverkan som digitaliseringen har haft på de ekonomiska förut-
sättningarna för att publicera, sprida och tjäna pengar på akademiska texter. 

När det kommer till utgivning och försäljning av akademiska tidskrifter 
idag så pratar man ofta om The Big Five, som syftar på 5 (egentligen 6) stora 
akademiska förlag sett till antalet tidskrifter de ger ut. Dessa är, i storleks-
ordning, Elsevier, Springer, Wiley och Taylor & Francis. Det femte förlaget 
är American Chemical Society, för tidskrifter inom natur, teknik och medi-
cin, och det sjätte är Sage, för tidskrifter inom samhällsvetenskap och huma-
niora. Förlagen var stora och etablerade långt innan digitaliseringen, men har 
på tidskriftsmarknaden kommit att bli klart dominerande efter 1995. Topp 5 
inom samhällsvetenskap och humaniora gav år 1995 ut 15 % av de akade-
miska artiklarna, en siffra som hade stigit till 66 % år 2013. Dessutom stod 
de tre största förlagen, Elsevier, Springer och Wiley år 2013 för 50 % av 
utgivningen.102 Förlagsnamnen är anrika, Elsevier, Springer, Wiley och Tay-
lor & Francis grundades alla under 1800-talet. Sage grundades på 1960-talet 
och har därmed en avsevärt kortare historia. Branschen karaktäriseras från 
det sena 1990-talet av uppköp och sammanslagningar, vilket innebär att de 
stora förlagen är svåra att idag få fullt grepp om. Elsevier är en del av RELX-
group som skapades 1992 i och med en sammanslagning av det engelska 

                               
100 Thompson (2005) s. 98–99. 
101 Shifflet (1994) s. 5–11. 
102 Lariviére m.fl. (2015a). 
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förlaget Reed International och det nederländska Elsevier. Det hette tidigare 
Reed Elsevier men tog dagens namn 2015. Verksamheten har snarast karak-
tären av ett konglomerat som köper nya verksamheter i en snabb takt. Detta 
gör att en beskrivning vad som ingår är både svår och förmodligen snart 
daterad. John Wiley & Sons incorporated, som från början var en bokhandel 
i New York, är idag ett multinationellt företag med flera namnkunniga förlag 
och samarbeten. Springer ingår idag i Springer Nature, som har uppstått 
genom en sammanslagning av Springer Publishing, Macmillan Educational 
och Nature Publishing Group. Taylor & Francis är en del av Taylor & 
Francis Group, från början ett engelskt 1800-talsförlag som tidigt gav ut 
akademiska tidskrifter. Idag ingår förlaget i konglomeratet Informa, som 
förutom Taylor & Francis bland annat äger de stora förlagen Routledge, 
Garland och CRC Press. Ägandeformerna för de stora förlagen är en mycket 
komplex historia som hade krävt sin egen avhandling, och de kommer därför 
– i den mån detta inte stör förståelsen – att lämnas därhän. I stället kommer 
förlagen oavsett ägare att behandlas utifrån hur de uppträder gentemot 
biblioteken. Det innebär att Taylor & Francis kommer att kallas för just 
Taylor & Francis och Elsevier för Elsevier. Övriga bolag inom samma 
konglomerat kommer i stor utsträckning att lämnas utanför diskussionen. 
   De stora vetenskapliga förlagens primära verksamhet är idag att sälja aka-
demiska tidskrifter i elektronisk form till lärosätes- och forskningsbibliotek. 
För svensk del sammanställde Kungliga biblioteket kostnaderna för dessa 
typer av tidskrifter 2017. För akademiska tidskrifter i elektronisk form beta-
lade biblioteken vid landets stora lärosäten då följande belopp (i miljoner 
svenska kronor): 

 
• Lund: 27,4 
• Uppsala: 24,7 
• Karolinska Institutet: 24,6 
• Göteborg: 21 
• Umeå: 19  
• KTH: 18,4 
• Linköping: 18  
• Stockholm: 17,8 
• Chalmers: 16  

 
Tillsammans med utgifterna från de mindre biblioteken uppgick den totala 
kostnaden till 283,5 miljoner kronor.103 Av denna summa gick följande till de 
största förlagen (i miljoner svenska kronor): 

 

                               
103 KB, Expenditures (2019). s. 20–21, 25. 
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• Elsevier: 115,5 
• Wiley: 43,2 
• Springer: 29,3 
• Taylor & Francis: 26,3 
• Sage: 12,8 
• American Chemical Society 6,8104 
 

På nationell nivå svarade topp 5-förlagen sammanlagt för drygt 80 % av 
prenumerationskostnaderna för den här typen av tidskrifter. Med insikter om 
hur det elektroniska formatet påverkat produktionskostnaderna för texter är 
det här rimligt att ställa sig frågan: hur kommer det sig att vi på nationell 
nivå betalar så mycket till ett så litet antal aktörer? En marknad karaktärise-
ras i regel av en summa av kunder som är köpbenägna. I detta sammanhang 
är kunderna bibliotek. För att förstå en marknad där bibliotek, snarare än 
individer, är köpare krävs det att man förstår bibliotekens komplicerade av-
vägningar när det kommer till nyköp eller nyförvärv. Det finns förstås skill-
nader mellan bibliotek med olika uppdrag och med olika tolkningar av dessa 
uppdrag. Här kommer endast lärosätesbiblioteken (hädanefter universitets-
bibliotek) att diskuteras. 

Termen The Big Deal myntades av den amerikanske bibliotekarien Ken-
neth Frazier i en artikel från 2001, och beskrivs av författaren som ett avtal 
om ett paket. Detta paket säljs i form av en licens som ger digital tillgång till 
ett urval av akademiska tidskrifter från ett förlag. Priset sätts från början 
utifrån bibliotekets rådande avgifter till förlaget, där det nya avtalet även 
sätter en gräns på kommande års prisutveckling på paketet. Avtalet tillåter 
ofta vissa modifikationer, men i mångt och mycket är det förvärvade materi-
alet sammanbuntat. Frazier avrådde bibliotekarier från att ingå dessa avtal, 
och detta med två argument: förvärvet av tidskrifter som biblioteket inte 
behöver förstör samlingen, och dessutom finns en avsevärd risk att avtalet 
ytterligare försvagar bibliotekets förhandlingspositioner gentemot en aktör 
med etablerade monopolistiska tendenser.105 

Försäljningen av vetenskapliga tidskrifter i elektronisk form påbörjades i 
mitten av 1990-talet. Bara några år senare förändrades också det sätt på vil-
ket förlagen sålde tidskrifter. De såldes inte längre främst separat, utan de 
stora affärerna handlade istället om paketförsäljning. Bibliotek i flera länder, 
däribland Sverige, bildade konsortier för att förhandla med de stora förlagen 
om framförallt dessa stora avtal.106 Den monopolistiska marknadskontroll, 
som Frazier senare varnade för, fanns dock sedan länge förklarad inom nat-
ionalekonomin. Att sälja en elektronisk licens för sammanbuntade tidskrifter 

                               
104 KB, Expenditures (2019) s. 22, 25. 
105 Frazier (2001). 
106 Dewatripont m.fl. (2006) s. 6–30. 
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som ingen annan marknadsaktör hade rätt att sälja skulle till och med kunna 
utgöra ett läroboksexempel för prismaximering enligt teorin. Frazier konsta-
terade 2008 att hans tidigare artikel blivit mycket uppmärksammad, samti-
digt som nästan alla bibliotek hade struntat i hans varning. Den senare hade 
dessutom i mångt och mycket kommit att besannas.107 

Den speciella försäljningsstrategi som förlagen i och med The Big Deal 
har kommit att tillämpa diskuteras även i en idag klassisk artikel av national-
ekonomerna William Adams och Janet Yellen från 1976. I denna presenterar 
författarna en modell avsedd att förklara hur monopol på en specifik mark-
nad kan använda sig av paketförsäljning för att manipulera prisnivåer. Ex-
emplet som används rör sig om varan teknologi, något som ur försäljnings-
syfte kan liknas med en licens, såtillvida att man bara säljer en vara per 
kund. Detta innebär att en prissättning med syftet att sälja flera varor till 
samma kund inte är relevant. I stället vill ett vinstmaximerande monopol ha 
en prissättning som ligger närmast möjligt reservationspriset, det vill säga 
det högsta pris som köparen är villig att betala. Prisdiskriminering, alltså att 
erbjuda olika köpare det högsta pris just de är villiga att betala, är enligt för-
fattarna en bra strategi för att vinstmaximera på en monopolistisk marknad. 
Monopolen har vanligen tre val, när det kommer till maximeringsstrategi. 
Följande exempel från Adams och Yellen är baserade på en situation med 
två varor:  

 
Alternativ 1: Varorna säljs separat. Priset (P) optimeras för varje enskild 
vara 1, 2 det optimerade priset för respektive vara uttrycks ∗, ∗. 

Alternativ 2: Varorna säljs som paket (Bundle, B). Priset optimeras utifrån 
paketet ∗ .  

Alternativ 3: Varorna säljs både som paket och separat. Priset optimeras 
utifrån ∗, ∗, ∗ . Paketet måste säljas till ett lägre pris än de båda separata 
varornas pris. 108  

 
Det första alternativet innebär att man delar in sina potentiella kunder i fyra 
olika grupper. Den första gruppen är villig att köpa både vara 1 och 2. Den 
andra gruppen är villig att köpa vara 1 men inte vara 2. Den tredje är villig 
att köpa vara 2 men inte vara 1. Den fjärde gruppen, slutligen, är inte villig 
att köpa någon av varorna. 

I det andra alternativet finns bara två grupper av kunder. En som är villig 
att betala priset för paketet och en som inte är villig att göra detta. 

I det tredje alternativet, även kallat mixed-bundling, finns det återigen fyra 
grupper av konsumenter. En grupp är inte villig att betala för något då deras 

                               
107 Frazier (2008). 
108 Adams & Yellen (1976).   
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reservationspris (r) är lägre än prissättningen för något av alternativen. Detta 
kan formellt beskrivas på följande vis: 

 1 ≤  1∗ , 2 ≤  2∗  och  ≤  ∗  
 

Nästa grupp konsumerar bara vara 1. För denna grupp ser förhållandet ut på 
följande vis: 

 1 ≥  1∗   och 2 ≤  ∗ −  1∗  
 

Detta förhållande gäller då reservationspriset på vara 2, för den som är be-
redd att köpa vara 1, i enlighet med teorin kommer att ställas mot differensen 
av priset på paketet och priset på vara 1. Eftersom reservationsnivån för vara 
2 i det här fallet är lägre än differensen mellan priset på paketet och priset på 
vara 1 så kommer denna grupp konsumenter endast att köpa vara 1. 

Den tredje gruppen konsumenter kommer att agera enligt samma rat-
ionalitet som den nyssnämnda gruppen, men istället välja att enbart köpa 
vara 2. Detta kan betecknas på följande vis: 

 2 ≥  2∗   och 1 ≤  ∗ −  2∗  
 

Den fjärde och sista gruppen konsumenter består av de som köper paketet. 
Denna grupp består dessutom av tre undergrupper. Agerandet i den första 
undergruppen förklaras med följande ekvation: 

 1 +  2 ≥  ∗  
 

Summan av reservationspriset på vara 1 och 2 är alltså högre än priset på 
paketet. Agerandet i de andra två grupperna som kommer att köpa paketet 
förklaras av att reservationspriset på den andra varan, för de som är villiga 
att köpa den första, är högre än differensen mellan priset på paketet och pri-
set på den första varan. 

 1 ≥ ( ∗ −  2∗ ) 2 ≥ ( ∗ −  1∗ ) 
 

Adams och Yellen menar att man, för att förstå hur prissättningen fungerar, 
måste göra skillnad på de fall där monopolet inte känner till konsumentens 
reservationspris och de fall där reservationspriset är känt. Prissättningen på 
ett paket ( ) aldrig överstiga priset på de separata varorna. Handlar det om 
två varor så gäller följande ekvation för detta förhållande: 

 < 1 +  2 
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En direkt matematisk följd av Adams och Yellens resonemang blir att om 
reservationspriset på en vara överstiger 0 för en kund så ökar reservations-
priset på paketet för varje adderad vara. När man säljer produkter på en så-
dan marknad, utan marginalkostnader, blir sålunda incitamenten att inklu-
dera många produkter i sitt paket mycket höga. Adams och Yellens artikel 
kan alltså efter digitaliseringen fungera som nära nog en handbok för att 
prismaximera. Tittar man på hur förlagen har agerat så ligger också detta i 
linje med hur en aktör som vill prismaximera i enlighet med modellen skulle 
ha agerat. 

Digitaliseringen av de akademiska tidskrifterna ägde, som tidigare 
nämnts, rum i mitten av 1990-talet. Övergången till det elektroniska formatet 
möjliggjorde en stor reduktion av produktionskostnaderna, där den absolut 
viktigaste förändringen var att marginalkostnaden uteblev. Samtidigt intro-
ducerades försäljningen av tidskrifter genom läselicenser. 

Lariviére m. fl. har visat hur de stora förlagens uppköp av mindre aktörer 
tog fart 1996 och pågick åtminstone till och med 2013 (då undersökningen 
slutar). Genom att följa de 17 förlag som gav ut högst andel tidskrifter i Web 
of Science mellan åren 1973 och 2013 kan de visa hur utgivningen av de 
tidskrifter som finns indexerade i Web of Science kommit att förändras.109  

 

Figur 1: Uppköp och förlagsbyten 1973–2013   

 
Källa: Lariviére m.fl. (2015b) s. 5. 

                               
109 Lariviére m.fl. (2015b). Web of Science är alltså den största databas som indexerar akade-
miska tidskrifter. Den finns beskriven mer ingående i kapitel 1. 
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Vid närmare granskning av Larivières m.fl. figur framstår givetvis trendbrot-
tet runt år 1995, vilket ägde rum samtidigt som introduktionen av den 
elektroniska tidskriften, som den mest centrala förändringen. Att sälja tid-
skrifter utan några marginalkostnader att tala om är något som, enligt sta-
tistiken, tydligt förändrar beteendet hos de köpstarka förlagen i riktning mot 
uppköp av andra företag i branschen. Före digitaliseringen följer de stora 
förlagens agerande inte något utmärkande mönster. Däremot visar Larivière 
m.fl. att de undersökta aktörerna snabbt insåg att det var attraktivt att för-
valta många tidskrifter. 

I enlighet med Adams och Yellens resonemang förefaller det högst rim-
ligt att förstå denna utveckling mot bakgrunden av att de stora förlagen har 
gjort ekonomiskt rationella val. Affärsidén med uppköp har dessutom visat 
sig vara mycket framgångsrik. Ett antal undersökningar har dock karaktäri-
serat marknaden för vetenskapliga tidskrifter som ett marknadsmisslyck-
ande. Dewatripont m.fl. har visat hur de kommersiella förlagens prissättning 
skiljer sig signifikant från de icke-kommersiella förlagen, något som indike-
rar att de förra förhandlar hårdare gentemot biblioteken.110 Mark McCabe 
testade dessutom redan 2001 hur storleken på tidskriftspaketen inverkade på 
priset. Han fann exempelvis att när Elsevier köpte förlaget Pergamon Press 
av Robert Maxwell så följde en prisökning på 5 % för de tidskrifter som 
sedan tidigare ägdes av Elsevier, medan motsvarande siffra för de som köp-
tes från Pergamon var hela 27 %.111 En sådan radikal prisökning, särskilt på 
de betydligt billigare tidskrifterna från Pergamon, kan knappast förklaras 
som något annat än en ekonomiskt framgångsrik försäljningsstrategi, vilken 
dessutom ligger helt i linje med Adams och Yellens modell.112 

Uppköpen och sammanslagningarna har kommit att diskuteras och kriti-
seras med argument som handlar om monopolistisk marknadskontroll. Det 
har emellertid visat sig svårt för både europeiska och amerikanska konkur-
renslagstiftningar att på ett fungerande sätt definiera produkterna så att de 
monopolistiska tendenserna kan motverkas. Aron Edlin och Daniel Rubin-
feld gjorde ett försök till detta 2004. De menade att problemet var att lag-
stiftningen tidigare hade ifrågasatt uppköpen genom att definiera tidskrifter-
na utifrån vetenskapsområde. Detta var problematiskt då tidskrifternas rele-
vans på områden kan vara väldigt olika. Om en aktör äger de viktigaste tid-
skrifterna på ett område så kan det fungera som ett monopol oavsett om det 
finns en rad andra tidskrifter på samma område.113 Edlin och Rubinfeld me-
                               
110 Dewatripont m.fl (2006) s. 33–40, jmf McCabe (2001); Edlin och Rubinfeld (2004); 
Bergstrom (2010); Bergstrom m.fl. (2014). 
111 McCabe (2001) s. 161. 
112 Det skall nämnas att tanken på licenser och att binda upp konsumenter vid abonnemang 
knappast är någon nyhet inom förlagsbranschen. På 1800-talet såldes flera romaner inbundna i 
samma band. Romanserier på avbetalning under mellankrigstiden, bokklubbar och bokcirklar 
samt all typ av prenumerations bygger egentligen på samma grundidé, nämligen att binda upp 
en köpare under en längre period. Se exempelvis Svedjedal (2020) s. 17.  
113 Edlin & Rubinfeld (2004). 
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nar att ett av problemen med marknaden för vetenskapliga tidskrifter är att 
det är höga trösklar för nykomlingar. Här har etablerade tidskrifter en tydlig 
fördel gentemot nya tidskrifter. 

Man kan således, med utgångspunkt i tidigare forskning, tydligt se hur de 
tekniska framstegen i och med digitaliseringen och innovationen med för-
lagsbunden paketförsäljning har förändrat förutsättningarna på marknaden 
för akademiska publikationer de senaste 30 åren. 

De akademiska publikationernas marknad och de 
akademiska publikationernas olika kretslopp 
Den amerikanske nationalekonomen Theodore Bergstrom har gjort under-
sökningar och analyser av hur marknaden för akademiska tidskrifter kommit 
att struktureras efter 1995. Han hävdar att marknaden för vetenskapliga tid-
skrifter är mycket speciell och utgörs idag i allt väsentligt av en typ av kund, 
nämligen universitetsbibliotek. Bergstrom menar att ett centralt problem med 
biblioteken, betraktade som ekonomiska aktörer, är att de handlar med pro-
dukter som är avsedda för en andra part, nämligen forskarna, och de gör 
detta med pengar som kommer från en tredje part, nämligen universitetet 
eller lärosätet. Vid ekonomiska uppgörelser innebär detta att bibliotekarier är 
svaga förhandlare, då deras förmåga att i dessa situationer väga en varas 
värde mot dess pris är undermålig.114 Bergstroms invändning när det gäller 
dagens marknad för akademiska publikationer handlar alltså om att en dis-
krepans har uppstått mellan de parter som värderar litteratur i olika delar av 
det akademiska systemet. Renodlar man Bergstroms argument säger han att 
biblioteken saknar förmåga att bedöma vad som är värt att köpa och inte, då 
de faktiskt inte vet vad forskningen är värd. Hans lösning på problemet är att 
låta forskare själva sköta inköpen med sina egna forskningsmedel.115 Detta är 
en intressant men också helt orimlig lösning, då bibliotekens enda funktion 
knappast är att förse den enskilde forskaren med vad den vill ha för stunden. 
Bergstroms lösning sätter dock fingret på kärnan av problemet, nämligen 
värderingsproblematiken, eller hur man skapar sig en bild av vilken forsk-
ning som är efterfrågad på lärosätet samt i vilken utsträckning den är efter-
frågad. Frågan som uppstår är då: vad är olika vetenskapliga publikationer 
egentligen värda? Enligt renodlingen av Bergstroms resonemang är det bara 
den individuelle forskaren som kan svara på den frågan. Detta resonemang 
ligger väl i linje med föregående kapitels diskussion om problematiken med 
kvantitativa och systematiska bibliometriska skattningar av vetenskaplig 
kvalitet. Faktum är att det är precis samma grundproblem. Nyttan av en pub-
likation, och därmed värdet eller kvaliteten på ett forskningsresultat, varierar 
                               
114 Bergstrom (2010). 
115 Bergstrom m.fl. (2014). 
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beroende på kontext och vilket subjekt som värderar. När jag skriver denna 
text är nyttan av Adams och Yellen stor medan nyttan av nya rön inom 
kvantmekanik är obefintlig. Samma rön inom kvantmekaniken kan dock 
samtidigt ha ett stort värde för andra forskare på mitt universitet. Denna ba-
nala sanning kan lätt översättas i en större efterfrågeproblematik när min 
efterfrågan ska hanteras tillsammans med övriga forskare vid universitetet. 

En aspekt av dagens tidskriftsmarknad som, mig veterligen, inte har lyfts 
i relation till förlagens paketförsäljning är vilken typ av vetenskap som efter-
frågas i de stora förlagens paket och varför. Adams och Yellen resonerar, 
som brukligt är i den nationalekonomiska disciplinen, i termer av en mark-
nad. Att använda sig av marknaden i bestämd form singular som analytiskt 
verktyg har klara förtjänster, eftersom den här verkar kunna förklara beteen-
det hos de stora moderna akademiska förlagen. Ett sådan angreppssätt kan 
dock inte säga något alls om hur biblioteket som kund kommer fram till sina 
reservationspriser, sina värderingar av litteratur eller sina ekonomiska över-
väganden. Denna diskussion har sålunda hittills lyst med sin frånvaro. Inom 
litteratursociologin har man i stället för att tala om en marknad ofta betonat 
vikten av att förstå litteraturen utifrån flera disparata marknader, alternativt 
en segmenterad marknad eller så kallade litterära kretslopp. Kretsloppsbe-
greppet kommer från litteratursociologen Robert Escarpit, som använde det 
för att beskriva de olika formerna av litteratur som cirkulerade på den 
franska bokmarknaden under 1950-talet.116 Han poängterade vikten av att 
förstå de olika mekanismer som samspelar vid produktionen av litteratur:  
 

Det finns inget direkt samband mellan en boks värde och omfånget av 
dess publik, men det finns ett mycket starkt samband mellan existensen 
av en bok och existensen av en publik.117   

 
Med ovanstående påstående inleder Escarpit sitt kapitel om hur distribution-
en av böcker fungerar. Han etablerar omedelbart en skillnad mellan en boks 
litterära värde för brukaren och bokens värde för förläggaren. En boks värde 
bör således förstås längs med två skilda värdeparametrar.118 Å ena sidan vär-
det en specifik läsare tilldelar bokens innehåll, å andra sidan hur många lä-
sare som är intresserade av att köpa boken. Det senare värdet kan på ett mer 
direkt sätt omsättas i pengar, varför det även förklarar ett förlags villighet att 
ge ut en bok.  

När det kommer till bokmarknaden finns det alltså en klar skillnad mellan 
hur konsumenter och förlag värderar ett publicerat verk. Samma förhållande 

                               
116 Steiner (2019) s. 18. 
117 Escarpit (1973) s. 86. 
118 Jämför detta resonemang med skillnaden mellan bruksvärde och bytesvärde i kapitel 1. 
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gäller naturligtvis mellan konsument och förlag i fråga om akademisk littera-
tur.119 

Likheterna mellan marknaden för akademisk publicering och den franska 
bokmarknad som Escarpit studerar stannar emellertid inte där. Författaren 
delar nämligen in bokmarknaden i två olika typer av kretslopp. Det första 
kallar Escarpit för det bildade kretsloppet. Detta utvärderas genom recens-
ioner, dialog och kritik om vad god litteratur är. Författare, förläggare och 
återförsäljare ligger här nära varandra och meningsutbyten parterna emellan 
förekommer. Litteraturen i det här kretsloppet distribueras ofta av bokhand-
lare som på olika sätt valt att specialisera sig i relation till vissa intressen. 
Exempel på sådana bokhandlare är en akademisk bokhandel, som i 1950-
talets Frankrike gärna låg nära ett lärosäte. Ett annat exempel är en konstbo-
khandel med inriktning mot en publik med estetiska intressen. Författarna i 
det bildade kretsloppet är, oavsett eventuellt nydanande och kreativa sidor, 
högst präglade av sin sociala miljö, vilken också är deras läsekrets och där-
med kunder. Det bildade kretsloppet sluts alltså genom en process där den 
litteratur som produceras blir värderad, kritiserad och präglad av en grupp 
som delar intresse.120  

Den andra typen av kretslopp kallar Escarpit för de populära kretsloppen. 
De utgörs av litteratur som är ämnad åt massorna. Karaktäristiskt för de här 
kretsloppen är att det inte sker något informationsutbyte mellan författare 
och läsare. Detta innebär att författaren egentligen aldrig får ta del av vad 
läsekretsen i stort anser om verket. Det som spelar roll, och det som formar 
kretsloppen, är vad som säljer och hur mycket det säljer.  
 

Bokens nödvändiga anpassning till läsarens behov erhålls genom en me-
kanisk standardisering. När en viss typ av verk har säker framgång hos 
publiken, reproducerar man outtröttligt denna prototyp och varierar endast 
händelseförloppet.121 

 
I de populära kretsloppen bestämmer förlaget och återförsäljaren värdet av 
en bok genom att konsultera försäljningsstatistiken. Säljer litteraturen så är 
den bra. Värderingen baseras således på den diffusionslogik som jag diskute-
rade i föregående kapitel. Detta är en kontrast mot det bildade kretsloppet, 
där värderingen sker genom meningsutbyten i de lärda eller specialintresse-
rade kretsarna. Åsikter om innehållets värde kommer tillbaka till författare 
och förläggare och skapar på det sättet utvärderingsmekanismer genom kritik 
och recensioner de bildade emellan. Denna process kan beskrivas i termer av 
kollegial granskning och den motiverade nyttan.122 
                               
119 Jmf med resonemanget om skillnaden mellan bruksvärde och bytesvärde i kapitel 1, s. 31–
35. 
120 Escarpit (1973) s. 90–97, 113–122, 129–130. 
121 Escarpit (1973) s. 100. 
122 Se kapitel 1, s. 35. 
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En komponent som är av särskild vikt hos Escarpit är det han kallar för 
blockadbrytare, som är de olika sätt på vilka ett litterärt verk kan vandra från 
det bildade kretsloppet till de populära. Detta kunde ske genom teaterupp-
sättningar, radioprogram, filmatiseringar, förlagsanknutna satsningar på att 
sprida böcker från det bildade kretsloppet i mer populära sammanhang, eller 
olika initiativ från bokförsäljare.  

Den danske litteratursociologen Hans Hertel menar att Escarpits förvisso 
utbredda teori har fungerat olika väl i olika samhällen. Allra bäst, konstaterar 
Hertel, fungerade den på det franska samhället, där bildningsnivån var starkt 
kopplad till social klass och grupptillhörighet. Samtidigt menar han att mot 
slutet av 1900-talet har medialandskapet förändrats till den grad att Escarpits 
franska 1950-talsmodell är allt för enkel. Hertel lyfter in betydligt fler kana-
ler genom vilka litteratur kan vandra. Utöver Escarpits bildade- och populära 
kretslopp, talar Hertel om ett masslitterärt kretslopp med internationella för-
greningar och ett intermedialt kretslopp som inbegriper bland annat tv, film 
och video. Han delar dessutom in det bildade kretsloppet i flera speciallitte-
rära kretslopp, där ett högt intresse och en bildningsnivå inom smalare kate-
gorier kan existera. Slutligen pratar han om ett muntligt kretslopp.123 Hertels 
stora poäng är att det har blivit svårare att se hur innehållet mellan olika de-
lar av det litterära systemet traderas och att Escarpits modell alltså är alltför 
enkel för att kunna fånga in alla relevanta mekanismer. Han illustrerar detta 
med hur Disneyfilmer ofta har plockat upp litterära klassiker, hur littera-
turkritiker har kommit att dyka upp i radio och tv för att informera bredare 
publiker om vad som är kvalitetslitteratur. Filmatiseringar och tv-serier base-
rade på romaner, vilka ofta ger försäljningen av böckerna en rejäl skjuts, är 
ytterligare ett exempel. Dessa ständiga överskridningar mellan olika delar av 
det litterära systemet sker under en tid när information och lektyr finns i 
överskott. Hertel pratar om en mediahiss, som kan existera mellan olika 
kretslopp, och därmed fungerar på liknande sätt som Escarpits blockadbry-
tare. Urvalsprocesser blir i detta sammanhang viktiga för att svara på frågan 
vad som skall läsas.124 Bokförsäljare har knappast missat detta. Ett utmärkt 
exempel är den så kallade Oprah-effekten, som handlar om tv-profilen Oprah 
Winfreys inflytande över den amerikanska läskulturen och följaktligen bok-
marknaden. De böcker som diskuteras och recenseras i hennes program får i 
regel enorma försäljningssiffror.125 

Det finns alltså en mängd olika sätt på vilka man idag kan öka spridning-
en av en viss litteratur, och hur detta görs i specifika fall är en rakt igenom 
empirisk fråga. Escarpits och Hertels modeller är bra utgångspunkter för visa 
hur värderingen och traderingen av litteratur kan gå till. Detta är särskilt 
tydligt gällande marknaden för akademiska tidskrifter. En grundval för aka-

                               
123 Hertel (1995) s. 31–37, jmf Svedjedal (2018) s. 30.  
124 Hertel (1995) s. 41–47. 
125 Carmi m.fl. (2009). 
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demins legitimitet är nämligen antagandet att den akademiskt författade litte-
raturen utvärderas på samma sätt som i Escarpits bildade kretslopp och Her-
tels speciallitterära kretslopp, genom elitens eller kollegiets granskning. 

Escarpit och Hertel diskuterar på olika sätt vad som förklarar spridningen 
av en särskild sorts litteratur. Vi har i det här kapitlet sett hur förlagen lyck-
ats skaffa sig en mäktig roll på marknaden för akademiska tidskrifter. Deras 
försäljningsmodell bygger på inlåsningseffekter. Det som förlagen väljer att 
placera i sina paket är det som kan förväntas spridas och göras tillgängligt på 
samtliga bibliotek som köper paketen. Escarpits blockadbrytare och Hertels 
mediehiss är intressanta teoretiska begrepp att luta sig mot för att förstå de 
inlåsningseffekter som förlagens tidskriftspaket innebär. Frazier varnade för 
att de nya paketen skulle komma att förstöra bibliotekens utvalda och struk-
turerade samlingar, genom att tvinga dem att tillskansa sig en massa resurser 
som de egentligen inte efterfrågade. Det är här rimligt att betrakta tid-
skriftspaketen som blockadbrytare eller mediehissar. Alla de tidskrifter som 
ingår i paketen, och som biblioteken annars inte hade köpt, får genom den 
nya affärsmodellen spridning till alla bibliotek som anser att paketen är för-
delaktiga att köpa. För vissa tidskrifter kan förlagens paket komma att utgöra 
den skillnad som avgör huruvida tidskrifterna endast är tillgängliga och 
spridda i ett mindre akademiskt sammanhang, eller kretslopp, eller om de får 
spridning till ett stort antal bibliotek. 

Den här avhandlingen saknar en empirisk undersökning om vad som får 
ett förlag att placera en tidskrift i sitt paket. Detta är emellertid en högst in-
tressant fråga, och man kan med hjälp av deduktion skapa en rimlig hypotes 
om bevekelsegrunderna. Det företag som vill tjäna så mycket pengar som 
möjligt med hjälp av paketförsäljning kommer rimligtvis att välja ut paketets 
komponenter baserat på en skattning av vad varje komponent kommer att 
rendera i form av genomsnittlig värdeökning hos de potentiella kunderna. 
Arbetar man gentemot en internationell marknad så är det rimligt att detta 
övervägande handlar om att anpassa sin produkt till internationellt gemen-
samma intressen och välja bort komponenter som endast skulle intressera en 
mindre grupp kunder. 

Det vinstdrivande förlaget har efter digitaliseringen skapat sina tid-
skriftspaket. På grund av upphovsrätten kan andra aktörer inte erbjuda förla-
gens produkter till lägre priser och marginalkostnaderna är i och med digita-
liseringen en icke-fråga. Vidden av tidskriftspaketets ekonomiska framgång 
vilar därmed på förmågan att sälja till ett så stort antal aktörer som möjligt 
och till ett så högt pris som möjligt. Det finns därmed ett reellt ekonomiskt 
incitament att få en så stor grupp som möjligt att intressera sig för samma 
saker, speciellt i de fall man själv äger upphovsrätten till de kanaler som 
pekats ut som viktiga på området. I en värld där den akademiska litteraturen 
ständigt växer i omfattning är det svårt för den enskilde forskaren att veta 
med säkerhet vad den behöver, borde eller kan läsa. Vid alla lärosäten ryms 
flera olika forsknings- och undervisningsinriktningar. De efterfrågar med 
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grund i sina intressen olika typer av publikationer. Vad som efterfrågas kan 
antas ha att göra med intresseområde och uppfattning av vad som är god 
vetenskap. Hur ett bibliotek hanterar och tolkar de olika typerna av efterfrå-
gan som finns på ett lärosäte är det övergripande temat för studierna av 
svenska universitetsbiblioteks förvärv. Vad biblioteken efterfrågar och vad 
de har efterfrågat sedan digitaliseringen är frågor som nästa kapitel ämnar 
besvara. Frågorna är av stor vikt för värderingen av vetenskap idag, eftersom 
biblioteken fungerar som akademisk infrastruktur och avgör vad som finns 
lätt tillgängligt, både att hitta och få tillgång till. Biblioteken är dessutom den 
största kunden eller konsumenten av akademiska tidskrifter. Det innebär att 
vad de efterfrågar är centralt för vad man kan tjäna pengar på. Bibliotekens 
roll som infrastruktur har en given, om än dunkel, relation till spridningen av 
akademisk litteratur. 
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3. Efterfrågan hos de svenska 
universitetsbiblioteken 1995–2018 

Föreliggande kapitel syftar till att förstå vad dagens svenska universitetsbib-
liotek är intresserade av att förvärva och till vilket pris. Biblioteken är en 
aktör som i någon mån är frikopplad från forskningen men som samtidigt 
bestämmer vilken forskning som ska göras tillgänglig för forskare och stu-
denter vid sina lärosäten. Det är en verksamhet där biblioteken måste värdera 
forskning utifrån minst två olika logiker. Den första är forskningens värde i 
en mer abstrakt eller vetenskaplig mening, ett värde som utifrån ett veten-
skapssociologiskt perspektiv uppstår genom att forskare gör utlåtanden om 
konkret forskning. Biblioteken har även en budget att förhålla sig till. Med 
tanke på hur mycket som idag publiceras är det givet att biblioteken, liksom 
den intresserade forskaren, måste göra ett visst urval när det kommer till 
införskaffandet av publicerad forskning. På ett teoretiskt plan innebär detta 
att när biblioteken väljer så har de olika värderingar att förhålla sig till.  De-
ras värderingsprocesser inverkar i sin tur dels på vilken ny forskning som 
köps in men också på vilken forskning som kommer att bevaras och vara 
fortsatt tillgänglig och sökbar. I föregående kapitel har vi sett hur de stora 
internationella förlagen slagits samman och köpt upp varandra efter 1990-
talets digitalisering av det skrivna mediet. Adams och Yellens teori om 
vinstmaximering vid paketförsäljning på monopolliknande marknader utan 
marginalkostnader har även anförts som en rimlig förklaring till förlagens 
observerade agerande. Att förklara vad biblioteken är intresserade av att 
förvärva, varför och till vilket pris är ett sätt att säga något om vilken efter-
frågan som finns i det akademiska systemet. I detta kapitel förstås efterfrå-
gan hos universitetsbiblioteken utifrån vad biblioteken har varit villiga att 
betala för och hur mycket de har varit villiga att betala. 

Bibliotekens efterfrågan kommer i detta kapitel att undersökas i två steg. 
Det första steget är en kvantitativ kartläggning av storleken på svenska uni-
versitets- och högskolebiblioteks förvärvsbudgetar samt en jämförelse av 
kostnaderna för elektroniskt kontra fysiskt format för perioden 2002–2018. 
Denna nationella kartläggning följs av en komparativ kvantitativ studie av 
Göteborgs och Uppsalas universitetsbiblioteks elektroniska förvärv. Den 
komparativa studien används sedan i kombination med förvärvsbudgeten på 
nationell nivå för att resonera kring den generella utvecklingen av förvärv i 
Sverige.     
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Urval: Ett val och en värdering 
I inledningskapitlet fastslogs att lärosätesbibliotekens utmaningar kan förstås 
på ett likartat sätt som den enskilde forskarens. När utbudet av akademisk 
litteratur blir stort nog måste val och prioriteringar göras. När urvalet av 
akademisk litteratur blir stort nog blir även överblicken över materialet allt 
svårare. Detta medför, i alla fall teoretiskt, ett sämre underlag att bygga 
sagda prioriteringar på. Samtidigt fortsätter bibliotek att utföra sina uppgif-
ter. Hur de uppfattar sina praktiska problem och hur de sedan hanterar dem 
är i slutändan en empirisk fråga. 

Det är rimligt att anta att det finns ett samband mellan antalet högsko-
lestuderande, antalet forskare och antalet publikationer. Det är därför viktigt 
att ha en uppfattning om expansionen av högre utbildning i Sverige. Stu-
dentexpansionen på 1950- och 1960-talet är välkänd och har redan om-
nämnts i avhandlingens inledning. Detta kapitel behandlar perioden som 
följer på introduktionen av den elektroniska tidskriften runt mitten av 1990-
talet.  

Figur 1: Antal registrerade högskolestuderande i Sverige 1977–2019 i 
tusental 

Källa: SOS: Registrerade studenter på grundnivå och avancerad nivå efter läsår och kön 
1977/78–2018/19 efter universitet/högskola och kön  
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SCB har för den senare delen av 1900-talet och fram till idag sammanställt 
antalet registrerade högskolestuderande. Som framgår av figur 1 karaktärise-
rades 1990-talet av en markant ökning av antalet högskolestuderande. En 
ökning som med några års fördröjning kan förväntas leda till ett ökat antal 
anställda forskare, lärare och annan personal. Figur 2 visar hur antalet an-
ställda inom nära nog samtliga kategorier ökat under de två decennier som 
följt på 1990-talets studentexpansion. Undantagen är adjunktstjänster, dokto-
rander och bibliotekarier. Högskoleadjunkterna har förvisso minskat med 
drygt tusen stycken under perioden men denna minskning kompenseras mer 
än väl av att antalet lektorer ökat med drygt 4000, antalet professorer med 
2650 och andra forskar/lärartjänster med drygt 3000. Tillsammans ger detta 
en nettoökning under perioden på cirka 8670 anställda inom forskning och 
undervisning mellan 2001 till 2018. Antalet doktorander fluktuerar mest 
under perioden men har ändå, trots de senare årens minskning, ökat med 
ungefär tusen stycken sedan början av milleniet. Den administrativa persona-
len för universiteten och högskolorna i stort är den kategori som har ökat 
mest med nära 5000 fler anställda 2018 än 2001. 

Figur 2: Antal anställda fördelade efter anställningskategori 2001–2018 

Källa: SOS: UKÄ:s statistik över anställda inom universitetssektorn 2001–2018, Antal an-
ställda fördelade efter kön och anställningskategori 2001–2018. 

 
Figur 2 visar sammantaget på en expansion inom universiteten och högsko-
lornas kollegium och en expansion av den administrativa delen. I ljuset av 
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figur 1 tycks den begriplig. Fler studenter behöver fler lärare. Fler studenter 
generar även fler potentiella universitetsanställda. Den mest förvånande ut-
vecklingen under perioden utifrån den rent omfångsmässiga utvecklingen 
inom akademin är att kategorin bibliotekspersonal inte ökar utan till och med 
erfar en minskning under samma period. År 2018 fanns det 303 färre an-
ställda inom biblioteken än vad det gjorde 2001, en minskning på nära nog 
20 procent av personalen. Som diskuterats i både inledningen och föregå-
ende kapitel så hänger antalet forskare ihop med antalet publicerade alster. 
Genom den ständigt pågående internationaliseringen av vetenskapen ökas 
även inflödet av texter från forskare i andra länder ideligen. Konsekvensen 
av detta är att allt färre människor ska sortera och värdera allt fler akade-
miska alster åt ett allt större kollegium med allt fler studenter. 

I universitetsbibliotekens användarstatistik kan man se en snabb och radi-
kal förändring i samband med massuniversitetets framväxt. Stockholms uni-
versitetsbiblioteks utlån uppgick exempelvis läsåret 1985/1986 till 91 000 
för att 1993/1994, mindre än tio år senare, vara uppe i 560 000 lån, en siffra 
som bör relateras till den studentexpansion som figur 1 vittnar om.126 Vad ett 
bibliotek väljer att förvärva och tillgängliggöra för sina lärare, forskare och 
studenter är en del av hur akademins infrastruktur värderar vetenskap. Det 
som biblioteken köper in blir lätt att hitta och komma åt för alla som är 
kopplade till biblioteket.  

Samlingsstyrda och efterfrågestyrda förvärv 
Ett biliotek bygger traditionellt samlingar. En samling kan vara konstruerad 
efter olika idéer eller principer. Exempel på en idébyggd samling är att UUB 
ska ha en kopia av alla avhandlingar som tillkommit vid lärosätet. Ett annat 
exempel är KB:s samling Suecana Extranea, som ska samla utländsk littera-
tur med en koppling till Sverige.127 I den typen av samling sker urvalet uti-
från en idé om vad samlingen ska innehålla. Detta kallas ofta för samlings-
styrt förvärv och utgår från ett på förhand utpekat intresse. Vad en samling 
ska innehålla är kopplat till det kunskapsintresse eller det ämnesområde som 
på förhand identifierats. En annan liknande typ av samling är fulla längder 
av tidskrifter. Att ett bibliotek stävar efter att äga alla nummer av en tidskrift 
och se till att vid tillfälle kompletterar med de nummer som saknas är något 
som är vanligt förekommande. 

Principen om ett samlingsstyrt förvärv konkurrerar idag med något som 
brukar kallas för efterfrågestyrt eller användarstyrt förvärv. Det efterfråge-

                               
126 Sahlin och Törngren (1995) s. 133–140. 
127 Rudberg, Suecana Extranea, Kungliga biblioteket: 
http://www.kb.se/english/find/bibliographies/suecana/ (7 mars 2018). 
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styrda förvärvet utgår inte ifrån en på förhand bestämd idé om vad som är 
intressant, i stället vänder det sig till sina användare för att låta deras bruk av 
bibliotekets samlingar få instruera biblioteken om vad som efterfrågas. Där-
efter låter man sina beslut styras av detta. I Uppsala och Lund används ex-
empelvis hjälpmedel i form av mått såsom Patron Driven Aquisition och 
Evidence Based Selection/Acquisition.128 

Användarstatistik som mått på vad som ska köpas in blir sålunda ett in-
tressant mått för den som är intresserad av hur vetenskap värderas inom det 
akademiska systemet. Användningsstatistiken noterar varje gång någon lad-
dar ner en tidskriftsartikel. Det noterar inte vem som laddar ner den, om den 
läser artikeln eller om den tycker att det är bra. Det finns en tydlig teoretisk 
koppling mellan användarstatistik och citeringsstatistik på den här punkten. 
Båda är en form av mått på spridning eller diffusion som får konsekvenser 
för hur människor värderar publikationer. Båda måtten tycks vara en konse-
kvens av akademins expansion. de Solla Price menade att citeringen kunde 
användas för att navigera i vetenskapen när den nått en fas där den hade bli-
vit så pass stor att den var oöverblickbar för den enskilde. Den moderna an-
vändarstatistiken har en liknande funktion för biblioteken. Den kan användas 
av vem som helst, utan att denne behöver ha någon djupare kunskap om 
materialet i sig. Citeringsmåttet och användningsstatistiken är alltså båda 
mått på spridning av en publikation. Citeringar mäter spridning bland fors-
kare som publicerar sig i de medräknade databaserna medan användningssta-
tistiken betecknar spridning av en publikation inom en biblioteksdomän. 
Båda måtten har emellertid kopplats till värde i olika sammanhang. Namnen 
på de ovan nämnda verktygen belyser detta, Patron Driven Acquisition antas 
betyda detsamma som vad användaren vill ha och Evidence Based Acquisit-
ion antas vara det mått på vilket förvärv ska baseras. Användningsstatistiken 
kan alltså bli ett mått på värde bland bibliotekarier på samma sätt som cite-
ringsanalysen har blivit ett mått på värde för forskare, för vilka det kan be-
tyda kvalitet eller något annat positivt om än något vagare värdeord. Såsom 
exempelvis impact eller genomslag för den som anser att kvalitet och cite-
ringar ska hållas isär men som ändå vill tilldela måtten ett värdeord som 
konnoterar kvalitet. Då citeringsmåttet är starkt kopplat till den växande 
mängden akademisk litteratur och bör förstås som ett sätt att hantera en till 
synes omöjlig situation för forskaren så tycks användarstatistiken utgöra en 
motsvarighet inom biblioteksväsendet. Kapitel 4 kommer till stor del att 
ägnas åt användarstatistikens roll för utvärderingen av förvärv. Vad används 

                               
128 Förvärvspolicy i Lund, Lunds universitetsbibliotek: 
http://libguides.lub.lu.se/lubsearchochelektroniskaresurser/forvarv (20 mars 2020); För-
värvspolicy i Uppsala, Uppsala universitetsbibliotek:  
https://ub.uu.se/om-biblioteket/forvarvspolicy/ (20 mars 2020); Se. Byström m.fl. (2012), för 
en mer ingående diskussions av begreppens konkreta innebörd. 
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den till? Hur kan man koppla den till en bedömning av publikationers värde 
för svenska lärosätesbibliotek?  

Den dyra vetenskapen och reaktionerna 
En av de stora diskussionerna kring högskolebibliotek i västvärlden är idag 
den som gäller fri tillgång, eller Open Access. Diskussionens olika turer sä-
ger mycket om relationen mellan biblioteken, forskare, de vetenskapliga 
förlagen, samt vilka problem som uppstått aktörerna emellan. 

Matematikern Timothy Gowers blev 2012 ansiktet för en akademisk 
missnöjes-rörelse. Rörelsen kallar sig The Cost of Knowledge, och organise-
rar bland annat en akademisk bojkott av det vetenskapligt orienterade förla-
get Elseviers tidskrifter. Bojkotten går i praktiken ut på att vägra utföra 
granskningsuppdrag åt tidskrifter som publiceras av den internationella för-
lagsjätten. Argumenten mot förlaget som framförs av rörelsen och andra 
handlar främst om att Elsevier anses ta ut ockerpriser som i sin tur försvårar 
spridningen av vetenskapliga resultat. På sin hemsida beskriver de bojkotten 
på följande vis: 

Academics have protested against Elsevier's business practices for years with 
little effect. These are some of their objections:  

• They charge exorbitantly high prices for subscriptions to individual 
journals.  

• In the light of these high prices, the only realistic option for many li-
braries is to agree to buy very large "bundles", which will include 
many journals that those libraries do not actually want. Elsevier thus 
makes huge profits by exploiting the fact that some of their journals 
are essential.  

• They support measures such as […], that aim to restrict the free ex-

change of information  

• The key to all these issues is the right of authors to achieve easily-
accessible distribution of their work. If you would like to declare 
publicly that you will not support any Elsevier journal unless they 
radically change how they operate, then you can do so by filling in 
your details on this page.129 

 
I sin motivering av bojkotten preciserar de varför de ser Elseviers (och för-
modligen många andra stora förlags) prissättning som orimligt hög. De reso-

                               
129 The Cost of Knowledge: 
http://thecostofknowledge.com/ (10 maj 2016)  
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nerar deduktivt utifrån en idealtypisk matematisk tidskrift, där forskaren 
utför forskningen, tidskriftsredaktörerna väljer ut granskare, granskarna 
granskar och sedan sätter redaktörerna ihop ett nummer av tidskriften. Först 
efter detta påbörjas enligt The Cost of Knowledge förlagens arbete som då 
egentligen bara handlar om att publicera. De medger visserligen att förlagen 
sköter vissa administrativa uppgifter och att de ibland utför korrekturarbete i 
varierande utsträckning. Samtidigt menar de att detta mindre arbete inte mo-
tiverar de höga priserna som Elsevier sätter. Systemet fungerar på så vis att 
akademikerna gör ett stort arbete som inte finansieras av förlagen men blir 
vid publiceringen ombedda att ge förlagen upphovsrätten till sitt arbete. 
Detta menar The Cost of Knowledge är ett förlegat system som etablerades i 
en värld före digitaliseringen där förlagens tjänster möjliggjorde spridning av 
vetenskapen, en tjänst som idag i princip kan skötas av akademikerna själva. 
Trots detta kvarstår systemet och förlagens prissättning förblir mycket hög 
vilket också avspeglas i deras vinstmarginaler. The Cost of Knowledge me-
nar att systemet kvarstår eftersom akademiker är beroende av granskningen 
hos de etablerade tidskrifterna, men att detta arbete inte nödvändigtvis måste 
ske genom förlagen. De säger att deras strävan handlar om att markera mot 
de förlag som de upplever gör mest ont mot vetenskapen, såsom Elsevier. År 
2016 hade närmare 16 000 akademiker skrivit under bojkotten, en siffra som 
kom att öka till 17 000 år 2018. Den numerära ökningen till trots poängterar 
The Cost of Knowledge själva att deras protest än så länge inte lett till några 
påtagliga resultat.130 

Det finns mycket som låter rimligt i The Cost of Knowledges resonemang. 
Inte minst påståendet att det finns starka skäl att anta en relation mellan hög 
vinstmarginal, omkostnader för produktionen, och prissättningen. Det är 
emellertid svårt att sätta ett likhetstecken mellan hög vinstmarginal och ock-
erverksamhet, och förenklingar av hela produktionsledet förekommer i rörel-
sens manifest. Detta kommer jag att återkomma till i avhandlingens femte 
kapitel. 

Det är emellertid inte enbart The Cost of Knowledge som är kritiska mot 
prissättningen. Exempelvis så grundades ett år före Gowers upprop den idag 
välkända hemsidan Sci-Hub, en hemsida som liknats med forskningens The 
Pirate Bay. Sidan skapades av den då 22-åriga kazakiska studenten Alexan-
dra Elbakyan som en protest mot de barriärer för det vetenskapliga informat-
ionsflödet som upprättats genom förlagens betalväggar. År 2016 kunde hem-
sidan stoltsera med cirka 50 miljoner vetenskapliga artiklar. I en artikel i 
Science Magazine i april samma år menade hon att tidskrifters betalväggar är 
något som står i vägen för hennes dröm – att hjälpa människor sprida bra 

                               
130 Gowers Timothy m. fl, The Cost of Knowledge.: 
https://gowers.files.wordpress.com/2012/02/elsevierstatementfinal.pdf (1 november 2020). 
s. 1–2, 4. 
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idéer.  Elbakyan har även kommit att bli något av en ikon bland de akademi-
ker som deltar eller stödjer kampen mot de stora förlagsjättarna.131 

Som svar mot de ökade utgifterna hos biblioteken har även den så kallade 
Open Access-rörelsen vuxit fram. I Sverige drivs den idag i hög utsträckning 
av Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet. Open Access har även nått 
framgångar på en politisk nivå i Sverige. I 2016/17 års forskningsproposition 
kan man läsa följande ambition: 

 
Regeringens målbild är att alla de vetenskapliga publikationer som är resultat 
av offentligt finansierad forskning bör bli omedelbart öppet tillgängliga di-
rekt då de publiceras. Likaså bör forskningsdata som ligger till grund för ve-
tenskapliga publikationer bli öppet tillgängliga samtidigt som den tillhörande 
publikationen. En övergång till öppen tillgång till forskningsresultat bör ske 
successivt för att säkerställa att det sker på ett ansvarsfullt sätt. För veten-
skapliga publikationer kan omställningen påbörjas omgående medan det kan 
krävas vidare utredningar av formerna för öppen tillgång till forskningsdata 
och vetenskapliga verk. Målbilden är att en omställning till öppen tillgång till 
forskningsresultat inklusive vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk 
och forskningsdata bör vara genomförd fullt ut senast inom tio år. Inom flera 
vetenskapliga områden går utvecklingen dock betydligt snabbare än så och 
regeringen ser positivt på detta. Det är ett gemensamt ansvar för alla aktörer i 
forskningssystemet, t.ex. lärosäten och forskningsfinansiärer, att verka för att 
målbilden uppfylls.132 

 
Internationellt har frågan om öppen tillgång även kommit att drivas av 
forskningsfinansiärer. I USA tog exempelvis The Bill & Melinda Gates 
Foundation tydlig ställning i frågan genom att 2015 avisera att de inte längre 
tänker stödja forskning som inte publiceras öppet och görs tillgängligt för 
allmänheten.133 För svensk och europeisk del kom det viktigare initiativet 
från EU-nivå. På hösten 2018 gick ett antal stora europeiska forskningsfi-
nansiärer med stöd av Europeiska Kommissionen och Europeiska forsk-
ningsrådet (ERC) samman och bildade cOAlition S. Gruppen av forsknings-
finansiärer arbetar utifrån ett dokument som heter Plan S som består av ett 
antal principer och med följande målsättning: 
 

With effect from 2021, all scholarly publication on the results from research 
funded by public or private grants provided by national, regional and interna-
tional research councils and funding bodies, must be published in Open Ac-
cess Journals, on the Open Access Platforms, or made immediately available 
through Open Access Repositories without embargo.134 

                               
131 Bohannon, tillgänglig på: http://www.sciencemag.org/news/2016/04/alexandra-elbakyan-
founded-sci-hub-thwart-journal-paywalls.  
132 Prop. 2016/17 s. 106. 
133 Bill & Melinda Gates Foundation Open Access Policy, Bill & Melinda Gates Foundation: 
 https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/General-Information/Open-Access-Policy 
(13 mars 2020). 
134 Coalition S, Principles and Implementation: 
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Flera forskningsfinansiärer har efter bildandet anslutit sig till Coalition S. 
För svensk del har forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Vinnova an-
slutit sig. Vetenskapsrådet har hållit sig utanför då de framförallt är tvek-
samma till initiativets korta tidsplan.135 Riksbankens jubileumsfond anslöt sig 
till gruppen under hösten 2018 men bestämde sig under våren 2019 för att gå 
ur igen då de bedömde att tidsplanen var för snäv för humaniora och sam-
hällsvetenskap.136 

Frågan om öppen tillgång hänger i ett ekonomisk-historiskt perspektiv gi-
vetvis ihop med digitaliseringen och kapandet av marginalkostnader för pro-
duktionen av akademiska texter. Öppen tillgång i en värld där varje exem-
plar hade en materiell form faller utifrån ett kostnadsperspektiv på sin egen 
orimlighet. Missnöjet med de höga kostnaderna för akademisk litteratur bör 
alltså förstås utifrån att sagda litteratur nu kan publiceras och spridas i 
elektronisk format, något som möjliggör drivandet av en linje för öppen till-
gång. Forskningsfinansiärerna vill att all eller en stor del av den forskning 
som de betalar ska tillfalla allmänheten och inte vara inlåst bakom dyra bet-
alväggar. Lärosätesbiblioteken är därtill genom sina forskare relaterade till 
forskningsfinansiärerna. Denna relation har gjort sig påmind i allt högre 
utsträckning sedan 2016 då Springer gjorde om sitt stora tidskriftspaket till 
en ny form av avtal. 

I Sverige började man år 1996 sköta stora och komplicerade förlagsför-
handlingar centralt. Vid Kungliga biblioteket fick BIBSAM-konsortiet i upp-
gift att skapa bättre villkor och bättre priser för svenska högskole- och uni-
versitetsbibliotek.137 Idag förhandlar Bibsam om lejonparten av de stora tid-
skriftspaket som de svenska högskole- och universitetsbiblioteken prenume-
rerar på. Nationellt fungerar relationen mellan bibliotek och Bibsam på så 
sätt att Bibsam förhandlar fram ett avtal med ett specifikt förlag om ett speci-
fikt tidskriftspaket. Lärosätesbiblioteket får sedan valet att acceptera det 
avtal som förhandlats fram av Bibsam eller avstå. De exakta detaljerna kring 
hur förhandlingarna mellan Bibsam och förlagen går till kommer den här 
avhandlingen inte att kunna bidra med. Det är emellertid tydligt är att det 
förhandlas fram ett pris som är relaterat till storleken på biblioteket utifrån 
särskilda nyckelvärden, det vill säga att exempelvis Uppsala universitetsbib-
liotek betalar mer för en prenumeration på ett tidskriftspaket än vad Mittuni-

                                                                                                                             
https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-
plan-s/principles-and-implementation/ (13 mars 2020). 
135 Stafstrom Sven, kommentar:”Övergången till öppen tillgång bör ske så snart det är möj-
ligt, Vetenskapsrådet: 
https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2018-09-04-overgangen-till-oppen-tillgang-
bor-ske-sa-snart-det-ar-mojligt.html (13 mars 2020). 
136 Hedin, 2019, RJ ställer sig vid sidan av Plan S, Riksbankens jubileumsfond: 
https://www.rj.se/debattinlagg/2019/rj-staller-sig-vid-sidan-av-plan-s/ (13 mars 2020). 
137 Wallén (2014)  s. 35–36. 
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versitetet gör. Eftersom nära nog alla de största avtalen förhandlas av Bib-
sam har den nya avtalsmodellen för stora tidskriftspaket kommit att fungera 
på ungefär samma sätt för alla de bibliotek som har valt att ansluta sig till 
avtalet. 

Det transformativa avtalet 
En för biblioteken viktig aspekt av forskningsfinansiärernas strävan efter 
öppen tillgång handlar om forskares efterfrågan. Forskare är ofta beroende 
av forskningsfinansiärerna som för att ge anslag kräver att forskaren publice-
rar sig med öppen tillgång. Kravet på öppen tillgång innebär nämligen att det 
förlag som äger eller distribuerar en tidskrift inte längre kan ta betalt för 
sagda tidskrift. För att kompensera för den uteblivna försäljningen används 
en lösning som kallas för Article Processing Cost (APC) och som består av 
en summa som på förhand betalas för att publicera en öppet tillgänglig arti-
kel i en tidskrift. Denna kostnad måste tas någonstans ifrån och en vanlig 
lösning har varit att kostnaden bärs av en forskares eller forskargrupps 
forskningsanslag. Det avtal som Springer introducerade 2016 är i princip en 
helt ny typ av produkt där den summa som biblioteket tidigare betalade för 
att prenumerera på deras tidskrifter kom att delas upp i två delar. En del be-
stod fortfarande av bibliotekets prenumerationskostnader och en ny del best-
od av APC-kostnader för lärosätets forskare. Den andra delen av kostnaden 
utgjorde alltså en lärosätespott från vilken forskare vid bibliotekets lärosäte 
kunde ta av för att finansiera sina öppet tillgängliga publiceringar. Den nya 
typen av avtal har kallats olika saker, bland annat Off-set-avtal eller Read & 
Publish-avtal har tidigare varit vanliga benämningar. Idag verkar det gängse 
namnet ha blivit transformativa avtal. De transformativa avtalen har blivit 
norm bland de stora förlagen. Springer, Wiley, Taylor & Francis, Sage och 
American Chemical Society har alla sedan 2016 ingått transformativa avtal 
med flera svenska universitets- och högskolebibliotek. 

Vid halvårsskiftet 2018 sa de svenska lärosätes- och forskningsbiblio-
teken upp sina prenumerationsavtal på Elseviers stora tidskriftspaket. Denna 
svenska bojkott av Elsevier tidskriftspaket var till stor del en konsekvens av 
en strävan efter öppen tillgång. Elsevier ville nämligen till skillnad från de 
andra stora förlagen inte ingå ett transformativt avtal och deras tidiga pris-
förslag på en sådan lösning bedömdes vara alltför dyrt.138 Sverige var inte 
ensam i sin bojkott av Elsevier. Flera europeiska länder genomförde lik-
nande bojkotter samtidigt. Redan före 2018 års bojkott hade man i Tyskland 

                               
138 Pressmedelande: Sverige tar ställning för öppen tillgång – avtalet med Elsevier sägs upp, 
Kungliga biblioteket: 
https://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/sverige-tar-staellning-
foer-oeppen-tillgaang-avtalet-med-elsevier-saegs-upp-2508297 (13 mars 2020). 
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tagit strid mot Elsevier. Forskningsinstitutet Max Planck var där särskilt 
aktivt men var inte ensamma. Cirka 200 tyska forsknings- och lärosätesbib-
liotek sa under 2016 och 2017 upp sina avtal för Elseviers tidskriftspaket.139 
Under våren 2020 har Bibsam å de svenska lärosätesbibliotekens vägnar 
ingått ett transformativt avtal med Elsevier. Detta ligger egentligen utanför 
avhandlingens ramar men förtjänar ändå att nämnas i sammanhanget. 

Frågor 
I föregående kapitel har vi sett hur marginalkostnaderna för produktion i 
samband med digitaliseringen har försvunnit för den som ägnar sig åt att 
producera just elektroniska publikationer. Det ekonomiskt rationella för en 
vinstdrivande aktör på en sådan marknad är då att framförallt ägna sig att 
förstå och, i den mån den kan, påverka efterfrågan. De stora internationella 
förlagen började efter introduktionen av den elektroniska tidskriften att sälja 
sina tidskrifter i paketform och ägnade sig åt uppköp och sammanslagningar 
för att öka sitt eget utbud av akademiska tidskrifter. Marknaden för de stora 
tidskriftspaketen som förlagen säljer är just våra universitets- och högskole-
bibliotek. Att förstå vad de efterfrågar blir sålunda en del i att förstå hur ve-
tenskapliga publikationer värderas i det akademiska systemet efter 1990-talet 
digitalisering. För att förstå efterfrågan hos svenska universitetsbibliotek 
kommer jag i detta kapitel att besvara följande frågor: 
 
 

• Hur stor andel av universitetsbibliotekets förvärv utgörs av 
stora tidskriftspaket? 

• Vad är karaktäristiskt för prenumerationerna på tidskriftspa-
keten? 

• Vad är rimligt att betrakta som ett stort tidskriftspaket och var-
för? 

Material 
Undersökningen använder sig av två olika typer av material. Det första är 
den nationella biblioteksstatistiken som samlats in från landets alla bibliotek 
och sammanställts av KB sedan 2002. Denna databas är det enda källan med 
                               
139 Max Plack Society discontinues agreement with Elsevier, Open Access: Max-Planck-
Gesellschaft: https://openaccess.mpg.de/Elsevier-contract-discontinued (13 mars 2020); 
Vogel, German University Tells Elsevier ’No Deal’, Science magazine: 
https://www.sciencemag.org/news/2014/03/german-university-tells-elsevier-no-deal (1 no-
vember 2020); Lauer, Vertragskündigungen Elsevier 2017, Projekt DEAL: 
https://www.projekt-deal.de/vertragskundigungen-elsevier-2017/ (13 mars 2020). 
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siffror för hela Sverige. Det finns tidigare inga välkända anledningar till att 
misstro materialets reliabilitet. I samband med intervjustudien på Uppsala 
universitetsbibliotek har det dock kommit till min kännedom att siffrorna 
från Uppsala i vissa avseenden är missvisande under de tidiga åren. Denna 
svaghet i materialet påverkar kartläggningen av digitaliseringsfasen något.140 
Svagheten ska enligt min informant ha berott på att man i Uppsala inte för-
stod hur olika delar av förvärvet skulle rapporteras. Det går inte att utesluta 
att samma problem kan ha funnits även hos andra bibliotek, varför siffrornas 
exakthet under de första åren kan vara sämre på fler ställen än i Uppsala. 

Det andra materialet utgörs av räkenskaper och inköpsstatistik från för-
värvsansvariga vid Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universi-
tetsbibliotek gällande deras elektroniska förvärv. Uppgifterna i materialen 
inkluderar namn på förvärv, exempelvis Elseviers tidskriftspaket: Science 
Direct: Freedom Collection och pris som på årlig basis avtalades för förvär-
vet i originalvaluta (vanligen amerikanska dollar, brittiska pund eller euro) 
och det pris som i slutändan betalades i svenska kronor för varje givet år. 
Förutom namn på förvärven finns det även angivet vilken typ av produkt det 
är, exempelvis e-tidskriftspaket, e-bok, e-bokspaket, e-tidskrift enstaka data-
bas, bibliografi med mera. Slutligen framgår det huruvida köpet är förhand-
lat av universitetsbiblioteket självt eller om det förhandlats centralt av Bib-
samkonsortiet. Utöver nämnda uppgifter finns det i de olika materialen mer 
oregelbundna beskrivningar av avtalen och vad i olika betalningar som avser 
vad. I Uppsala finns dessutom en fördelningsnyckel för kostnader. Den an-
vändes för att hålla reda på vilken del av universitetets gemensamma budget 
som skulle finansieras av vilket vetenskapsområde. Exempelvis kan man se 
att Wileys tidskriftspaket Wiley Journals mellan 2009 och 2018 skulle finan-
sieras till 20 procent av humaniora och samhällsvetenskap, 30 procent teknik 
och natur, och 50 procent av medicin och farmaci. Samtidigt skulle Science 
Direct: Freedom Collection mellan 2007 och 2017 finansieras till fem pro-
cent av humaniora, 40 procent av medicin och farmaci och 55 procent av 
teknik och natur.      

Metod 
Den första delen av studien är en undersökning av bibliotekens efterfrågan så 
som den uttrycks genom vad biblioteken faktiskt varit villiga att betala. Ef-
terfrågan visas som nämnts genom två kvantitativa sammanställningar. De 
utgörs först av den nationella biblioteksstatistiken där utgifter för elektro-

                               
140 Detta kommer att diskuteras i anslutning till figur 2: Elektroniskt och fysiskt förvärv 2002, 
figur 3: Elektroniskt och fysiskt förvärv 2018 och figur 4: Medelvärde för svenska universi-
tets- och högskolebiblioteks elektroniska förvärv som andel av det totala förvärvet 2002–
2018. 
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niskt förvärv ställs mot utgifter för fysiskt förvärv och totalt förvärv mellan 
2002 och 2018. Där undersöks femton svenska lärosätesbibliotek:  
 

• Göteborgs universitet 
• Umeå universitet 
• Lunds universitet 
• Stockholms universitet 
• Uppsala universitet 
• Linköpings universitet 
• Karolinska institutet 
• Kungliga tekniska högskolan 
• Luleå tekniska universitet 
• Karlstads universitet 
• Linnéuniversitetet 
• Örebro universitet 
• Mittuniversitetet 
• Malmö högskola 
• Sveriges lantbruksuniversitet 

 
 

Bibliotekens efterfrågan på digitalt och fysiskt material bör här förstås som 
en redogörelse för samma biblioteks digitaliseringsprocess ur ett förvärvs-
perspektiv. 

Efter detta undersöks hur stor del av kostnaden av det elektroniska för-
värvet som utgörs av kostnaden för tidskriftspaket från de stora internation-
ella förlagen. Den andra delen av undersökningen är en delvis explorativ och 
delvis komparativ studie av två universitetsbibliotek, Göteborgs universi-
tetsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek. För att få en uppfattning om 
bibliotekens storlek och omkostnader i relation till resten av Sverige har jag 
sammanställt ett antal nyckelvärden från den nationella biblioteksstatistiken i 
Tabell 1: 
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Tabell 1: Studenter och anställda i antal och kostnader i SEK för 
svenska universitets- och högskolebibliotek 2018 
 

Fortsättning på nästa sida 

 Studenter Anställda Totalkostnad Kostnad per helårsstudent
Anna Lindh-biblioteket 629 21 22 127 414 35 179

Biblioteken vid Stockholms 
konstnärliga högskola

422 5 3 236 300 7 669

Blekinge Tekniska 
Högskola, biblioteket 2 750 11 18 695 000 6 798

Campusbiblioteket 
Skellefteå 2 145 5 6 233 218 2 906

Chalmers bibliotek 9 163 61 103 515 924 11 297
Ersta Sköndal Bräcke 
högskolebibliotek 1 019 13 11 782 000 11 562

Gymnastik- och 
idrottshögskolan, GIH 752 4 5 507 998 7 324

Göteborgs 
universitetsbibliotek 25 771 210 230 642 875 895

Handelshögskolan i 
Stockholm, biblioteket 1 650 13 17 862 729 10 826

Högskolan Dalarna 5 852 17 25 102 782 429
Högskolan i Borås 
Högskolebiblioteket 5 415 24 33 793 000 6 241

Högskolan i Gävle, 
biblioteket 5 887 29 33 785 346 5 739

Högskolan i Halmstad, 
biblioteket 5 371 21 22 224 628 4 138

Högskolan i Jönköping, 
biblioteket 7 843 27 31 154 172 3 972

Högskolan i Skövde, 
biblioteket 3 294 25 15 148 000 4 599

Högskolan Kristianstad 
LärandeResursCentrum 5 441 12 11 013 365 2 024

Högskolan Väst 4 931 22 14 227 469 2 885
Karlstads 
universitetsbibliotek 8 343 28 48 996 820 5 873

Karolinska institutet 
Universitetsbibliotek 6 233 108 160 569 718 25 761

Konstfacks bibliotek 685 6 5 224 699 7 627
Kungl Konsthögskolans 
bibliotek 218 1 481 000 2 206

Kungl. Musikhögskolan 639 11 2 681 483 4 196
Kungliga Tekniska 
högskolans bibliotek 13 004 72 101 112 567 7 775
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Tabell 1: fortsättning 

Källa: Tabeller bibliotek 2018. 
 
 
Det finns mycket att säga om storleksordningarna bland de 36 svenska hög-
skole- och universitetsbibliotek som ingår i Tabell 1. Inte minst bör man 
notera den enorma kostnadsskillnad per student som blir tydlig om man jäm-
för Högskolan i Kristianstad där biblioteket kostade ca 2000 SEK per student 
med Utrikespolitiska institutets och Försvarshögskolans Anna Lindh-
biblioteket där samma siffra var över 17 gånger så hög. Dessa båda bibliotek 
bör s ur ett nationellt perspektiv samtidigt förstås som extremer i varsin ända 
av spektrumet och noteras att deras sammanlagda studentantal endast uppgår 
till ungefär 6000 studenter. För den komparativa studien är jag främst intres-
serad av de tunga aktörerna, som utgörs av de största och mest köpstarka 
biblioteken med många studenter, forskare och lärare. De största aktörerna 
bör i sammanhanget förstås som en central del av den svenska marknaden 
för akademiska publikationer. Det som efterfrågas där säger alltså mycket 
om vad som efterfrågas på den svenska marknaden för akademiska publikat-
ioner, och, vilket jag kommer att återkomma till i slutet av nästa kapitel, 
även vad som efterfrågas på en internationell marknad för akademiska pub-
likationer. 

Linköpings 
universitetsbibliotek 17 695 84 122 851 556 6 943

Linnéuniversitetet 14 014 78 77 548 881 5 534
Luleå universitetsbibliotek 7 516 26 48 344 027 6 432

Lunds universitets bibliotek 26 465 239 255 637 228 9 659

Malmö universitetsbibliotek 11 818 51 66 995 512 5 669

Mittuniversitetet 6 755 42 48 765 383 7 219
Mälardalens högskola, 
Västerås 7 451 21 33 978 718 456

Stockholms 
universitetsbibliotek 27 188 107 172 243 113 6 335

Sveriges 
lantbruksuniversitets 
biblitek

3 782 54 65 241 000 1 725

Södertörns 
högskolebibliotek 7 359 48 53 848 828 7 317

Umeå universitetsbibliotek 16 477 109 161 423 000 9 797
Uppsala 
universitetsbibliotek 24 715 207 260 205 047 10 528

Örebro universitetsbibliotek 9 335 37 53 809 952 5 764
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I undersökningen kommer jag att behandla ett tidskriftspaket som en produkt 
och inte som ett hundratal till ett par tusen tidskrifter. I samband med de 
transformativa avtalen har det också blivit viktigt att påpeka att jag inte hel-
ler gör skillnad på det som förlagen hävdar vara läskostnader (prenumerat-
ionskostnad) och det som förlagen menar är publiceringskostnaderna (pengar 
som kan användas av lärosätenas forskare för att finansiera sig Open Access 
i någon av tidskriftspaketets tidskrifter). Det är överhuvudtaget förhålla sig 
till läs- och publikationskostnader när det handlar om en immateriell produkt 
med flera komponenter. Det går inte att på ett empiriskt tillfredställande sätt 
undersöka vad i en sådan produkt som genererar ett visst marknadsvärde, 
eftersom marknadsvärdet handlar om vad en eller flera köpare är villiga att 
betala och detta svar endast kan preciseras genom att studera vad de faktiskt 
betalar. Det är emellertid viktigt att läsaren förstår att det finns stora skillna-
der mellan paketens innehåll i termer av antal tidskrifter. Elseviers tid-
skriftspaket har mellan 2016 och 2020 innehållit 2361 tidskriftstitlar.141 Alla 
har inte varit aktiva hela tiden utan tidskrifter har inkommit och utgått, något 
som inte är unikt för Elsevier. År 2018 hade Elsevier 1900 aktiva tidskrifter i 
paketet. Antalet titlar för Elsevier kan jämföras med Springers paket som 
samma år hade 2110 aktiva titlar.142 Även Wiley och Taylor & Francis har ett 
antal titlar i jämförbar storleksordning. Andra paket som kommer att under-
sökas är emellertid avsevärt mycket mindre. År 2019 hade exempelvis Cam-
bridge University Press 398 titlar, De Gruyter hade 381, Oxford University 
Press hade 354, Institute of Physics 91 och Royal Society of Chemistry 40.143 
Jag kan tyvärr inte ge läsaren en heltäckande bild över storleken på paketen 
mätt i antal tidskrifter över tid. Paketen varierar från år till år och ett sådant 
arbete har visat sig vara, om inte omöjligt så åtminstone enormt tidsödande. 
Dessutom skulle ett sådant arbete föranleda en djupare undersökning av de 
inkluderade tidskrifternas innehåll. Alla tidskrifter publicerar inte lika många 
nummer, alla nummer har inte lika många artiklar och alla artiklar är inte 
lika långa och innehållsrika. En ingående undersökning av paketens faktiska 
innehåll kommer med hänsyn till detta inte att göras men det är viktigt att 
läsaren är införstådd med att de tidskriftspaket som nedan undersöks ur ett 
kostnadsperspektiv inte är jämförbara ur ett innehållsperspektiv. Undersök-
ningen i sig har dessutom visat att det inte är genom antal titlar eller artiklar 
som biblioteken värderar paketen. I stället kommer det betalade priset, alltså 
bibliotekens kostnad och deras egna sätt att värdera och se på paketen vara 
något som resulterar ur undersökningen. 

                               
141 Elsevier listar tidskrifter som ingår i paketet och som ingått föregående år i ett exceldoku-
ment som finns tillgängligt på deras hemsida se, Freedomcoll.xls, tillgänglig 
på: https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/journal-title-
lists?aaref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (16 april 2020). 
142 KB, Evaluations of offset agreements  s. 1. 
143 Bibsamkonsortiets verksamhetsberättelse 2019 s. 42–45. 



 88

Bland de största universitetsbiblioteken har jag sorterat bort Kungliga Tek-
niska Högskolan, Chalmers och Karolinska Institutet utifrån bedömningen 
att deras vetenskapsområden är för smala. Framförallt när det kommer till 
humanvetenskapliga ämnen. Det är en viktig aspekt för analysen eftersom 
det ska visa sig att paketen suddar ut inte bara disciplingränser utan veten-
skapsområdesgränser när de värderas. Detta problem har jag tills vidare an-
tagit bör vara mycket mindre vid lärosäten med en väldigt tydlig inriktning 
mot specifika vetenskapsområden. 

 Den genomsnittliga kostnaden per helårsstudent för alla 36 svenska läro-
sätesbibliotek är ungefär 8 000 SEK. Denna siffra är jämförbar med den 
något högre kostnaden på 8700 SEK vid landets största universitet.   

Tabell 2: Nyckeltal antal och SEK för de sex största 
universitetsbiblioteken i Sverige 2018 

Källa: Tabeller bibliotek 2018 
 
De sex största universitetsbiblioteken har en total driftskostnad som motsva-
rar drygt hälften av de totala driftskostnaderna för lärosätesbibliotek i landet. 
De förser 46 procent av landets studenter, forskare och lärare med litteratur 
och förhållandet mellan nyckelvärdena ligger relativt de andra biblioteken 
väl i linje med varandra. Ett undantag är Stockholm som sticker ut, framför-
allt vad det gäller antalet anställda i relation till antalet studenter.144 Bland 
dessa sex bibliotek har jag valt att göra en komparativ fallstudie av Uppsala 
universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek. De båda är stor-

                               
144 Detta är en intressant avvikelse. Förmodligen beror bibliotekets lägre totalkostnader just på 
personalkostnaderna. En aspekt som i många sammanhang är viktig med som ligger utanför 
den här studiens ramar.   

Studenter Anställda Totalkostnad Kostnad per 
helårsstudent

Stockholms 
universitetsbibliotek 27 188 107 172 243 113 6 335

Lunds 
universitetsbibliotek 26 465 239 255 637 228 9 659

Uppsala 
universitetsbibliotek 24 715 207 260 205 047 10 528

Göteborgs 
universitetsbibliotek 25 771 210 230 642 875 895

Linköpings 
universitetsbibliotek 17 695 84 122 851 556 6 943

Umeå 
universitetsbibliotek 16 477 109 161 423 000 9 797

Genomsnitt 23 052 159,33 200 500 470 8 702

Summa 138 311 956 1 203 002 819
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leksmässigt mycket lika utifrån nyckelvärdena, något som kommer visa sig 
vara en fördel när man jämför kostnadsnivåerna på e-tidskriftspaketen. Detta 
eftersom prissättningen på paketen är relaterade till storleken på biblioteken. 
Jämförelsen av biblioteken handlar om att förstå vad som efterfrågats, något 
som i den här delen studeras genom att undersöka vad biblioteken har köpt 
och hur mycket de har betalat för köpen. Bibliotekens förvärv är stora och 
studien är avgränsad till de stora tidskriftspaketen från de största förlagen. 
Baserat på vad tidigare forskning visat om stora sammanslagningar och upp-
köp så börjar jag med att följa de fem största förlagens paket inom humanve-
tenskap och naturvetenskap. Jag vill alltså se hur bibliotekens inköpsstatistik 
för Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis, Sage och American Chemi-
cal Society. Utöver ovanstående är det tydligt från KB:s rapport från 2017 att 
det finns många fler förlag som svenska bibliotek på en nationell nivå betalar 
mycket till. Även kostnaderna för de förlag som tas upp i denna rapport 
kommer att undersökas. Det rör sig om tidskriftspaket från American Insti-
tute of Physics (AIOP), American Physical Society (APS), Johns Hopkins 
University Press, Nature Publishing (Nature), De Gruyter, Lippincott Wil-
liams & Wilkinson (LWW), Institute of Physics (IOP), Royal Society of 
Chemistry (RSC), Oxford University Press (Oxford UP) och Cambridge 
University Press (Cambr UP).145 Avtalen med de stora förlagen sker, som jag 
tidigare nämnt idag i hög utsträckning genom Bibsam. Dock inte alla. Under 
min egen undersökning har det framkommit att tidskriftspaket från American 
Psychological Association (APA) kan förvärvas utanför Bibsam och med 
tanke på bibliotekens långvariga prenumerationer och kostnader har jag även 
valt att inkludera APA. Det har dessutom visat sig att ett antal förlag säljer 
mer än ett tidskriftspaket. Jag har valt att inkludera ett tidskriftspaket i stu-
dien om minst ett bibliotek har förvärvat dem under lång tid och betalat 
mycket för dem, där mycket ska förstås i relation till de andra tidskriftspa-
keten. I denna kategori återfinns paketen LWW Total Access, Elsevier Sci-
ence Direct Cell Press, Taylor & Francis Medical Journals IFORMA. Totalt 
har jag identifierat 21 stycken tidskriftspaket som jag har bedömt vara rele-
vanta utifrån ovanstående kriterier. Jag har som extra säkerhet stämt av med 
biblioteken att detta är ett rimligt och någorlunda vältäckande urval för po-
pulationen stora tidskriftspaket. Alla siffror rörande bibliotekens förvärvssta-
tistik är inflationsjusterade med SCB:s konsumentprisserie 1830–2019 och 
presenteras i 2018 års priser.146 När det kommer till frågor som handlar om 
vad prisförändringarna beror på är problemet att samtliga tidskriftspaket som 
undersöks betalas från biblioteken i euro, amerikanska dollar eller brittiska 
pund. För att fånga vad biblioteken faktiskt har betalat har jag använt den 
svenska slutgiltiga kostnaden i kronor. Detta val utesluter analyser av pris-
förändringar inom övriga valutor och tar heller ingen notis om valutakurser-

                               
145 KB, Expenditures (2019). 
146 Prisnivån i Sverige 1830–2019, SCB. 
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nas förändring gentemot varandra. Det innebär att hela förändringen i pris 
inte nödvändigtvis förklaras av det pris som förlaget har satt på sin produkt. 
En del av prisförändringen kan alltså istället förklaras av förändringar i väx-
elkursen. Det innebär också att inflation i originalvalutan kan förklara varför 
förlaget valt att höja priset. Det ändrar emellertid inte det faktum att biblio-
teken har valt att betala det begärda priset, vilket strikt taget är vad som här 
undersöks 

Digitaliseringen av den akademiska litteraturen i siffror 
2002–2018  
För att göra en kvantitativ studie av de stora tidskriftspaketens andel av uni-
versitetens förvärv meningsfull så krävs en redogörelse för hur det svenska 
förvärvet sett ut i stort efter digitaliseringens inträde och introduktionen av 
den elektroniska tidskriften. På nationell nivå kan en sådan bild skapas från 
2002 och framåt med hjälp av den nationella biblioteksstatistiken. En här 
rimlig utgångspunkt är att visa hur förvärvets omkostnader förändrats hos 
svenska högskole- och universitetsbibliotek. Figur 3 visar ett tvärsnitt för 
femton svenska lärosätesbiblioteks förvärvsbudgetar mellan åren 2002 och 
2018. 

 
 
 
 



 91

Figur 3: Förvärvsbudget för femton svenska lärosätesbibliotek 2002 och 
2018 i MSEK i 2018 års priser 

 
Källa: Tabeller 2018 och bibstat 2002–2013. 
 
Samtliga lärosätesbiblioteks förvärvsbudgetar har genomgått en ökning som 
överstiger inflationen och de större lärosätenas budgetar har procentuellt 
vuxit betydligt mer än de mindre. Det är också tydligt hur ökningen i reella 
priser är väsentligt högre för lärosätesbibliotek som är stora än lärosätesbib-
liotek som är små. Figur 4 visar en tidserie över bibliotekens genomsnittök-
ning för varje år under perioden mellan 2002 och 2018. Under den studerade 
perioden har den genomsnittliga förvärvsbudgeten vuxit från cirka 20 miljo-
ner per år till ca 30 miljoner per år. Samtidigt har standardavvikelsen vuxit 
från 10.5 miljoner till knappt 18 miljoner. 
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Figur 4: Genomsnittlig förvärvsbudget för femton svenska 
lärosätesbibliotek 2002–2018 i MSEK i 2018 års priser, skuggningen 
visar standardavvikelsen  

 
Källa: bibstat 2002-2013, biblioteksstatistik 2014, biblioteksstatistik 2015, biblioteksstatistik 
2016, biblioteksstatistik 2017, Tabeller bibliotek 2018 
 
Som framgår i figur 4 tycks ökningen under perioden vara tämligen kon-
stant. Det finns platåer då och då men egentligen ingen period med någon 
kostnadsminskning. Undantaget är 2018, vilket i mycket hög uträckning 
torde kunna förklaras av den nationella bojkotten av Elsevier. Den knappt 
synliga minskningen mellan 2010 och 2011 hänger som vi kommer att se 
senare även den sannolikt ihop med en kortsiktig kostnadsminskning på El-
seviers tidskriftspaket. Däremot är det tydligt att skillnaderna mellan biblio-
teken är stor under hela perioden och att den blir större i takt med att budge-
tarna ökar.  

I den nationella biblioteksstatistiken kan man även bryta ner den totala 
kostnaden för förvärvet i kategorierna fysisk och elektroniskt material. Figur 
5 och figur 6 visar på ett tvärsnitt för de båda kategorierna, figur 5 för år 
2002 och figur 6 för 2018. Det är tydligt att det är kategorin elektroniskt 
förvärv som utgör den stora förändringen i förvärvsbudgeten. Ur ett efterfrå-
geperspektiv blir det därmed rimligt att säga att efterfrågan på elektroniskt 
material har kommit att dominera våra svenska lärosätesbibliotek. Utveckl-
ingen mot en allt större andel elektroniska förvärv är extra tydligt vid lärosä-
ten som främst forskar och undervisar inom naturvetenskapliga ämnen. 
Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet, Luleå tekniska universi-
tet och Sveriges lantbruksuniversitet förvärvade nära nog uteslutande 
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elektroniskt material 2018. Denna observation ligger i linje med Myrdals 
uppdelning av de naturvetenskapliga och de humanvetenskapliga publice-
ringstraditionerna. 

Figur 5: Fysiskt och elektroniskt förvärv för femton svenska 
lärosätesbibliotek 2002 i MSEK i 2018 års priser 

 
Källa: bibstat 2002–2013. 

Figur 6: Fysiskt och elektroniskt förvärv för femton svenska 
lärosätesbibliotek 2018 i MSEK i 2018 års priser 

 
Källa: Tabeller bibliotek 2018. 
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De stora mångdisciplinära universiteten har fortfarande ett icke försumbart 
fysiskt förvärv men i relation till det elektroniska så är det 2018 mycket litet. 
Figur 7 visar en tidserie över hur stor andel av alla 15 lärosätesbiblioteks 
förvärv som utgjorts av elektroniskt material mellan 2002 och 2018. Mot 
slutet av perioden står det elektroniska förvärvet för nära 90 procent av det 
totala förvärvet. Eftersom det elektroniska mediet började komma i mitten av 
1990-talet kan man tänka sig en förlängning på serien där det 1995 rimligen 
måste ha varit nära nog 0 procent elektroniskt förvärv. 

Figur 7: Genomsnittlig andel elektroniskt förvärv av det totala 
förvärvet för femton svenska lärosätesbibliotek 2002–2018, skuggningen 
visar standardavvikelsen 

 
Källa: bibstat 2002–2013, biblioteksstatistik 2014, biblioteksstatistik 2015, biblioteksstatistik 
2016, biblioteksstatistik 2017, Tabeller bibliotek 2018. 
 
Figur 7 visar även att utvecklingen bland lärosätesbiblioteken har gått till på 
liknande sätt under hela perioden, från 2002 och framåt. Det går utifrån för-
värvsstatistiken över perioden att säga något om marknaden för akademiska 
publikationer i Sverige, nämligen att efterfrågan förstått som vad marknads-
aktörerna är villiga att betala för under perioden 1995–2018 nästan helt har 
kommit att handla om elektroniska media. Det som svenska lärosäten idag 
betalar mycket pengar för är alltså elektronisk media. Frågan är då vilken typ 
av elektronisk media? I följande avsnitt har jag brutit ner kategorin elektro-
niskt förvärv ytterligare för att visa hur stor andel av det elektroniska förvär-
vet som utgörs av de stora elektroniska tidskriftspaketen.  
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Förvärvet och tidskriftspaketen på Uppsala och 
Göteborgs universitetsbibliotek 
Utifrån litteraturen om de stora internationella förlagen och den debatt som 
fortfarande pågår så är en naturlig startpunkt för en undersökning av tid-
skriftspaketens kostnader på svenska lärosätesbibliotek de fem stora paketen 
för naturvetenskaperna respektive humanvetenskaperna. Som vi sett i före-
gående kapitel är fyra av desamma för både natur- och humanvetenskaperna. 
Elsevier, Springer, Wiley och Taylor & Francis är i enlighet med Lariviére 
m.fl. de största förlagen för samtliga vetenskapsområden. Det femte är för 
naturvetenskaperna American Chemical Society och för humanvetenskaper-
na är det Sage.147 Figur 8 och 9 är tidsserier över hur mycket Uppsala univer-
sitetsbibliotek respektive Göteborgs universitetsbibliotek har betalat för 
nämnda sex förlags stora tidskriftspaket. När figurerna tolkas är det viktigt 
att läsaren är medveten om att källäget från Uppsala universitetsbibliotek 
inte sträcker sig lika långt bak i tiden och är mindre heltäckande för de tidiga 
åren. Därtill är figur 8 är konstruerad efter Uppsalas förvärvsdatabas för 
elektroniska medier, vilken ännu inte är helt färdig. Det innebär att alla data 
saknas före 2006 och att den inte blir helt pålitligt förrän från 2012 och 
framåt. Under den tidigare perioden kan biblioteket ha prenumererat på ett 
tidskriftspaket utan att uppgifter om detta finns med i databasen. Samma 
problematik gäller, vilket läsaren kommer att se, för alla figurer från Uppsala 
universitetsbibliotek. Vid Göteborgs universitetsbibliotek har jag arbetat 
direkt med deras kostnadskalkyler vilka finns bevarade i bra skick ända till-
baka till 2006. Före 2006 blir även datakvalitén från Göteborgs universitets-
bibliotek mindre pålitlig på så sätt att en utebliven datapunkt inte nödvän-
digtvis kan tolkas som att man inte prenumererade på paketet det året. Det 
går med hjälp av figur 8 och 9 att se hur båda universitetsbiblioteken idag 
prenumererar på samtliga tidskriftspaket. Sett över tid är det även enkelt att 
identifiera likheter i prismönstren de båda biblioteken emellan. Den stora 
skillnaden är att Uppsala betalar mer för nästan samtliga paket. Även om det 
varierar mycket mellan samtliga tidskriftspaket stiger kostnaden för att pre-
numerera på dem för de flesta år i en takt som överskrider inflationen. Denna 
trend tydligast hos de två största, Elsevier och Wiley. Bland de mindre förla-
gen är det något svårläst men även American Chemical Sociey, som pris-
mässigt ligger lägst för Göteborgs universitetsbibliotek, ökar från 68 000 år 
2004 till 319 000 år 2018, det vill säga en prisökning på nära 470 procent. 
Dessa paketen är inte heller några som biblioteken säger upp. När en prenu-
meration väl har börjat så fortsätter den, trots prisökningarna. Datapunkterna 
för Wiley i figur 8 mellan 2009 och 2012 beror inte på att biblioteket sa upp 
prenumerationerna utan på brister i databasen. Detsamma gäller Elsevier och 
Springer i figur 9. Påståendet att bibliotek inte säger upp tidskriftspaketet, 
                               
147 Se kapitel 2. 
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trots prisökningarna, var i alla fall giltigt till och med halvårsskiftet 2018. 
Den stora kostnadsminskningen för Elsevier, som syns i båda figurerna, be-
ror givetvis på den nationella bojkott som gick av stapeln samma år. Hade 
denna inte ägt rum så hade kostnaden för de båda biblioteken varit dubbelt så 
höga som figurerna för 2018 visar. För Uppsala hade det blivit cirka 12,6 
miljoner och för Göteborg cirka 10,3 miljoner i stället för de 6,3 miljoner 
respektive 5,1 miljoner som nu var fallet. Kostnaden för Elseviers tid-
skriftspaket fluktuerar klart mest och är också tillsynes det enda som tydligt 
minskar som en kostnad för biblioteken åren 2009–2011. Det finns inga 
kommentarer kring det här i materialet och priset i originalvaluta saknas i 
Uppsalas databas för de givna åren. I Göteborgs räkenskaper kan man emel-
lertid se att priset i originalvalutan euro fortsätter att stiga samtidigt som 
priset man betalar i svenska kronor minskar. Det är utifrån de observationer-
na rimligt att anta att kostnadsminskningen för biblioteken framförallt hade 
att göra med kronans styrka gentemot euron. Rimligtvis berodde alltså kost-
nadsminskningen som biblioteken upplevde mellan 2009 och 2011 på att den 
europeiska valutan drabbades hårdare av finanskrisen än vad den svenska 
gjorde och detta ger i sin tur ett tydligt utslag på Elseviers prisserie. Tittar 
man mer noggrant på figur 8 och 9 kan man även se liknande effekter på 
kostnaderna för Springer och Taylor & Francis och nedan i figur 12 och 13 
kommer man att se effekten även på Nature Journals. Det som är gemen-
samt för nämnda förlag är att de under åren 2009–2011 tog betalt i euro. De 
förlag som i stället tog betalt för sina paket i brittiska pund eller amerikanska 
dollar blev inte billigare under krisåren. 

   Som nämnts ovan kom det första transformativa avtalet 2016 från 
Springer och de undersökta universitetsbiblioteken anslöt sig det nya avtalet 
från och med 2017. Konsekvenserna vad bibliotekskostnaderna anbelangar 
är mycket tydliga för Springer de sista två åren under perioden.    



 97

Figur 8: Uppsala universitetsbibliotek: Topp fem tidskriftspaket för 
naturvetenskap och humanvetenskap i 2018 års priser MSEK 

 
Källa: UUB: E-resursteamets förvärvsdatabas för elektroniska medier. 
 
Figur 9: Göteborgs universitetsbibliotek: Topp fem tidskriftspaket för 
naturvetenskap och humanvetenskap i 2018 års priser MSEK 

 
Källa: GUB: E-resursteamets förvärvsstatistik för elektroniska medier 2004–2018. 
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Utifrån bibliotekens förvärvsstatistik är det tydligt att det finns fler tid-
skriftspaket än de som brukar nämnas i samband med diskussionen om topp-
förlagen. Ett antal tidskriftspaket som i hög utsträckning följer precis samma 
mönster som de stora förlagens paket går enkelt att identifiera hos de båda 
universitetsbiblioteken. Figur 10 och 11 visar att effekterna av paketförsälj-
ningar inte kan begränsas till de stora kommersiella förlagen. Oxford Uni-
versity Press är sett till kostnaderna för de båda biblioteken det tredje största 
efter Wiley och tillsammans med Cambridge, Emerald och Johns Hopkins 
University Press: Muse tycks de alla följa samma mönster som de stora 
kommersiella förlagens tidskriftspaket. Det vill säga att de är stora, de stiger 
kontinuerligt i pris och biblioteken fortsätter att köpa in dem. Tidigare forsk-
ning har genom att beräkna antal tidskrifter rangordnat och valt ut de största 
förlagen.148 I en rapport från europeiska kommissionen 2006 så följer man 
även andra stora paket och gör där skillnad på kommersiella och icke-
kommersiella förlag med slutsatsen att de kommersiella tar ut högre priser 
för sina paket. Analysen bygger på att citeringsanalysen fungerar som ett 
mått på kvalitet och då kan författarna beräkna impact/krona.149 I den här 
undersökningen försöker jag inte göra någon bedömning om innehållet i 
paketen, utan förstår dem utifrån ett omkostnadsperspektiv. Utifrån ett så-
dant perspektiv blir det tydligt att det finns många flera tidskriftspaket än de 
som framhävts i tidigare forskning. Figur 12 och 13 utgörs av tidskriftspaket 
med höga kostnader och som tycks följa samma mönster vad det gäller pris-
förändring och fortsatt prenumeration. Många av de här tidskriftspaketen är 
inte ämnesområdesöverskridande. LWW-paketen är inriktade på medicin 
och farmaci, likaså T&F Medical INFORMA och Science Direct Cell Press. 
APA är i första hand psykologi-tidskrifter, RSC är kemi-tidskrifter och 
AIOP, APS och IOP är fysik-tidskrifter. Nature Journals har en bredare na-
turvetenskaplig täckning. Figurerna visar på en tydlig skillnad i ämnestäck-
ning mellan de båda biblioteken. Fysik-tidskrifterna prenumererar man inte 
på i Göteborg med undantag för att IOP dyker upp 2004. Det är begripligt 
eftersom de som studerar fysik i Göteborg gör det vid Chalmers tekniska 
högskola och inte vid universitetet. RSC dyker upp 2018 vid Göteborgs uni-
versitetsbibliotek och vad som föranlett den prenumerationen kan jag 
dessvärre inte redogöra för. Övriga tidskriftspaket finns vid båda biblioteken 
under flera års tid. 

 
 
 
 

                               
148 Lariviere m.fl. (2015b). 
149 Dewatripont (2006) m.fl. s. 33–40. 
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Figur 10: Uppsala universitetsbibliotek: Andra stora tidskriftspaket i 
2018 års priser MSEK 

 
Källa: UUB: E-resursteamets förvärvsdatabas för elektroniska medier.  
   
Figur 11: Göteborgs universitetsbibliotek: Andra tidskriftspaket i 2018 
års priser MSEK 

 
Källa: E-resursteamets förvärvsstatistik för elektroniska medier 2004–2018. 
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Figur 12: Uppsala universitetsbibliotek: Tio ytterligare tidskriftspaket i 
2018 års priser MSEK 

 
Källa: UUB: E-resursteamet förvärvsdatabas för elektroniska medier.  

Figur 13: Göteborgs universitetsbibliotek: Tio ytterligare 
tidskriftspaket i 2018 års priser MSEK 

 
Källa: E-resursteamets förvärvsstatistik för elektroniska medier 2004–2018. 
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Sett till hela den budget som båda universitetsbiblioteken använder för att 
förvärva nytt material varje år utgör de 21 tidskriftspaketen en ansenlig del 
av det elektroniska förvärvet vid respektive bibliotek. Den elektroniska an-
delen av förvärven utgjorde i utgjorde i sin tur ungefär 90 procent av svenska 
lärosätesbiblioteks totala förvärvsomkostnader år 2018. Figur 14 och 15 
visar kostnaden för de 21 tidskriftspaketen som andel av hela det elektro-
niska förvärvet. Kategorin övrigt innehåller allt elektroniska förvärv som 
inte är någon av de 21 tidskriftspaketen, den inkluderar bland annat e-
böcker, e-bokspaket, prenumerationer på enstaka tidskrifter, databaser och 
andra typer av licenser vid respektive bibliotek från 2007 till 2018. 
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Figur 14: Uppsala universitetsbibliotek: De 21 tidskriftspaketens andel 
av det totala E-förvärvet 2007–2018 i MSEK i löpande priser 

 
Källa: E-resursteamets förvärvsdatabas för elektroniska medier, bibstat 2002–2013, Tabeller 
bibliotek 2018, Biblioteksstatistik för 2017, Biblioteksstatistik för 2016–, Biblioteksstatistik 
för 2015, Biblioteksstatistik för 2014.   
 

Figur 15: Göteborgs universitetsbibliotek: De 21 tidskriftspaketens 
andel av det totala E-förvärvet 2007–2018 i MSEK i löpande priser 

 
Källa: E-resursteamets förvärvsstatistik för elektroniska medier 2004–2018, Tabeller bibliotek 
2018, Biblioteksstatistik för 2017, Biblioteksstatistik för 2016-, Biblioteksstatistik för 2015, 
Biblioteksstatistik för 2014.    
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Figurerna 14 och 15 kan inte på ett rättvisande sätt läsas utan vissa förbehåll. 
På grund av det svagare källäget för de tidiga åren är rimligen paketens andel 
av det elektroniska förvärvet i underkant för denna period medan materialet 
för de senare åren är heltäckande. År 2017, som är det sista året där Elsevier 
fanns med, utgjorde de 21 paketen vid Uppsala universitetsbibliotek ca 53 
procent av det elektroniska förvärvet och motsvarande siffra för Göteborgs 
universitetsbibliotek var ca 52 procent. Det är tydligt att det som förlagen 
valt att placera i sina paket har kommit att bli enormt efterfrågat hos de två 
universitetsbiblioteken. En fråga som uppstår är vad för typ av material som 
ingår i den stora del av det elektroniska förvärvet som inte utgörs av de 21 
tidskriftspaketen. Jag har inte gjort någon systematisk undersökning av det 
men jag kan utifrån mina erfarenheter av källmaterialet och intervjustudien 
ändå nämna att det finns ännu fler tidskriftspaket. En kostnadspost som är 
stor för båda biblioteken är dessutom olika databaser med källmaterial eller 
abstracts från olika tidskrifter. I det övriga förvärvet ingår även prenumerat-
ioner på enstaka elektroniska tidskrifter som enligt de förvärvsansvariga som 
jag pratat med uppgår till runt tusen stycken vid Uppsala universitetsbiliotek 
och ungefär femhundra vid Göteborgs universitetsbibliotek. Biblioteken 
köper därtill ofta så kallade backfiles, som är elektroniska arkiv med material 
som de inte prenumererat eller fått tillgång till genom något avtal. Det finns 
även enstaka e-böcker och e-bokpaket från olika leverantörer. Det finns slut-
ligen också något som kallas för aggregatorpaket och som i källmaterialet 
noteras som databas men som i själva verket är en form av tidskriftspaket. 
Förmodligen är flera av sakerna som går under benämningen databas något 
som är mycket likt ett tidskriftspaket. Aggregatorpaketen fungerar an-
norlunda än de ovan undersökta tidskriftspaketen. Ett exempel på ett aggre-
gatorpaket heter Business source premier och säljs av biblioteksleverantören 
EBSCO. Paketet kostade 2017 drygt 400 000 för Uppsala och drygt 300 000 
för Göteborg. Det finns alltså en stor del av förvärvet som här inte redogörs 
för men där stora delar tycks utgöras av produkter som rent kostnadsmässigt 
är jämförbara med de billigare tidskriftspaketen (se figur 10, 11, 12 och 13). 
Även om stora delar av materialet inte undersökts närmare här är det en em-
piriskt viktig insikt att det även utanför det som undersöks finns gott om 
paketförsäljning som visserligen kan fungera på lite andra sätt men som ändå 
på ett antal punkter är jämförbara. Paketförsäljningen som andel av universi-
tetsbibliotekens budget är alltså ännu större än vad som framgår av figurerna 
14 och 15. Det är viktigt, vilket kommer att diskuteras i nästan kapitel att det 
inte bara är när det kommer till tidskrifter som paketmodellen kommit att 
breda ut sig. Även e-böcker köps i hög utsträckning genom paket. Tabell 3 
visar ett antal andra dyra elektroniska resurser vid Uppsala universitetsbib-
liotek. 
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Tabell 3: De 20 största löpande abonnemangen som inte är e-
tidskriftspaket vid Uppsala universitetsbibliotek 2019 i löpande priser: 
  
Resurs Resurstyp Summa av 

Värde 
SEK 

SciFinder Scholar (CAS) Bibliografisk 1 476 240 
Web of Science Core Collection Bibliografisk 1 344 298  
Scopus Bibliografisk 726 775 
Knovel E-böcker 492 137 
AccessMedicine E-böcker 460 884 
Zeteo Fakta 439 800 
Academic Complete E-böcker 363 436 
PsycINFO Bibliografisk 348 240  
Karnov Fakta 327 762 
O´Reilly Collection E-böcker 296 352 
Factiva Unlimited Periodika 244 490 
Reaxys Database Fakta 219 055 
Education Source Fakta 218 112 
SCOAP3 Ej kategori-

serad 
214 735 

SIS standarder Fakta 195 300 
Communication & Mass Media Com-
plete 

Fakta 188 755 

ProQuest Social Science Premium Col-
lection + ARTbibliographies Modern 

Bibliografisk 179 167 

Nationalencyklopedin Fakta 177 884 
SpringerMaterials Fakta 162 772 
Eikon Fakta 160 857 

Källa: Uppsala: e-resursteamets sammanställning efter förfrågan. (Mail från U1 (se kap 4) 
2019-12-02 ). 
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Vad som efterfrågats och varför 
I detta kapitel har två svenska lärosätesbiblioteks förvärv studerats över tid 
utifrån ett efterfrågeperspektiv. För det första kan jag konstatera att, mätt 
som andel av bibliotekens budget, så är det i synnerhet digitala eller elektro-
niska resurser som har kommit att efterfrågas allt mer är. Efter de digitala 
resursernas inträde i historien under 1990-talet har biblioteken kommit att 
framförallt använda sina resurser till att förvärva material i elektronisk form. 
För det andra kan jag konstatera, att mätt som andel av kostnaderna för det 
elektroniska förvärvet, så utgörs den största andelen, både vid Uppsala- och 
Göteborgs universitetsbibliotek av olika typer av tidskriftspaket. Genom att 
följa bibliotekens inköpsmönster över tid kan man konstatera att det i hög 
utsträckning är samma paket från samma förlag som köps in år efter år. 
Detta trots prisökningar som regelmässigt överskrider inflationen. Den empi-
riska undersökningen av hur förvärvet hos lärosätesbiblioteken har kommit 
att se ut efter digitaliseringen ligger väl i linje med den bild av The Big Deal 
som diskuterades i kapitel 2. Förlagen ser ut att ha lyckats skapa de inlås-
ningseffekter som Frazier varnade för och som Adams och Yellen förklarat i 
sin ekonomiska modell. Som framgår i kapitel 2 bygger den för vetenskap-
liga texter specifika formen av paketförsäljning på att förlagen kan manipu-
lera sina kunders benägenhet att betala genom att erbjuda olika priser på 
enskilda och paketerade produkter som de har monopol på. Monopolet inne-
bär att de inte kan bli underbjudna av sina konkurrenter, vilket innebär att 
avvägningen endast sker mellan om det är mest ekonomiskt att betala paket- 
eller styckpris, inte om man kan köpa från en konkurrent. Den licensform i 
vilken paketen säljs innebär dessutom att förlagen inte behöver göra någon 
ekonomisk kalkyl över huruvida en produkt kan säljas mer än en gång till 
varje kund. 

Biblioteken är den största kunden för akademiska tidskrifter och dess ef-
terfrågan bör därför ses som en väsentlig del av den totala efterfrågan på 
marknaden för akademiska tidskrifter. Vi har i föregående kapitel fått en 
genomgång av hur förlagens affärsmodell fungerar teoretiskt och efter detta 
kapitel även empiriskt fått ett resultat som ligger väl i linje med vad som 
enligt teorin kunde förväntas. Vad vi emellertid saknar uppfattning om är på 
vilket sätt biblioteken resonerar kring sin egen efterfrågan. För att förlagen 
enligt teorin överhuvudtaget ska kunna sälja sina produkter och ännu mer för 
att de ska kunna fortsätta ta mer och mer betalt för dem så krävs det att de 
faktiskt lyckas övertyga biblioteken om att deras egen efterfrågan motiverat 
att betala priset för dessa paket. Hur biblioteken faktiskt ser på förvärvet och 
varför efterfrågan ser ut som den gör är även det en empirisk fråga. Nästa 
kapitel kommer därför handla om just varför bibliotekens efterfrågan ser ut 
som den gör idag, vad som värderas och hur denna del av akademins infra-
struktur skaffar sig uppfattningar om stora och tillsynes oöverblickbara vo-
lymer av utgivna skrifter.  
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4. Att värdera stora förvärv 

Att de stora förlagens affärsmodell har fått ett fast grepp om våra lärosätes-
bibliotek bör nu betraktas som ett faktum. Följande kapitel handlar om att 
förstå varför efterfrågan ser ut som den gör. Hur går värderingen av stora 
tidskriftspaket till rent konkret? Vilka ekonomiska utmaningar måste biblio-
teken förhålla sig till? Vad innebär de nya transformativa avtalen? Det är 
frågor som kommer att behandlas i detta kapitel. För avhandlingens övergri-
pande syfte kommer detta kapitel att bidra med att studera vilka värderings-
principer som påverkar bibliotekens inköp. Bibliotekens roll som en del av 
akademins infrastruktur tolkar jag som central på minst två punkter. För det 
första är biblioteken de största och viktigaste konsumenterna av publicerade 
akademiska texter och därigenom är de centrala för att förstå det marknads-
värde som publikationer får. För det andra har bibliotekens förvärv, digitali-
seringsarbete, söksystem och all verksamhet som har med tillgängliggörande 
av akademiska alster en självklar om än svårpreciserad kausal koppling till 
vad som läses och sprids inom det akademiska systemet. 

Metod 
Detta kapitel bygger på en intervjustudie av bibliotekspersonal som har lång 
erfarenhet av att arbeta med elektroniska förvärv vid respektive lärosätesbib-
liotek. Valet av en intervjustudie grundar sig i frågor som handlar om hur 
biblioteket självt tolkar sin efterfrågan. Jag är alltså i den här delen av under-
sökningen intresserad av vad som förklarar de inköp som den tidigare delen 
av undersökning visar. Jag vill alltså förstå vad som förklarar bibliotekens 
efterfrågan. För att det ska vara möjligt behöver man sätta sig in i hur den 
interna verksamheten fungerar, hur nyckelaktörer inom densamma ser på 
värdet av olika typer av förvärv, hur praxis för att skaffa sig en uppfattning 
om värde ser ut och varför. Eftersom UUB och GUB utgör svenska lärosä-
tesbibliotek med samma utbud av förlagsprodukter att förhålla sig till och 
med jämförbar storlek kan en jämförande studie säga något om den struktur 
inom vilka båda lärosätesbiblioteken agerar. Skillnader mellan de båda 
biblioteken kommer tillsvidare att tolkas som partikulära medan likheter kan 
användas för att resonera om strukturella likheter, d.v.s. de svenska universi-
tetsbiblioteken i stort. Studien består av intervjuer med totalt fem informan-
ter varav två har arbetat med det elektroniska förvärvet vid Uppsala universi-
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tetsbibliotek sedan 2011. Vid Göteborgs universitetsbibliotek har de reste-
rande tre informanterna arbetat med det elektroniska förvärvet sedan 2010. 
Det finns också en komparativ aspekt av informanterna inom respektive 
bibliotek. Denna aspekt möjliggör att man utifrån liknande svar kan resonera 
om biblioteksgemensamma svar medan svar som skiljer sig åt tills vidare får 
betraktas som individuella. Eftersom samtliga informanter har arbetat med 
förvärv av elektroniska resurser under ungefär tio år kan deras erfarenheter 
och värderingar säga något om ett längre tidsperspektiv än bara just den tid-
punkt då de blir intervjuade. Tidsperspektivet innebär också att deras sätt att 
se på förvärvet, hur man kan arbeta med det och hur de värderar det, delvis 
är en produkt av det föregående decenniets utveckling. Informanterna har 
identifierats med hjälp av annan bibliotekspersonal. Jag har sökt efter perso-
nal som specifikt arbetar med elektroniskt material och hur biblioteket hante-
rar frågor om detta. På Uppsala universitetsbibliotek innebar detta att jag 
enkelt hittade min första informant, som då arbetade med statistik och för-
handlingar inom bibliotekets e-resursteam. Genom vederbörande hittade jag 
även den andra informanten var lämplig. På Göteborgsuniversitetsbibliotek 
tog jag kontakt med biblioteket och frågade dem om vilka som var lämpliga 
att svara på frågor om hur det elektroniska förvärvet fungerade. Jag blev då 
hänvisad till bibliotekets e-resursteam där samtliga av mina tre informanter 
arbetade med förvärv, utvärdering och söksystem. 

 Intervjuerna är semi-strukturerade, vilket betyder att de struktureras upp 
av tydliga frågor kopplade till vad som värderas; hur man skaffar sig upp-
fattningar om värde, hur organisationen fungerar i relation till förvärvet 
o.s.v. Informantens svarsutrymme på frågorna lämnas däremot öppet och 
följdfrågor förekommer frekvent. Fördelen med en semistrukturerad intervju 
är att den tillåter forskaren att leta efter specifika svar samtidigt som den inte 
låser sig fast vid en förförståelse som kan rimma dåligt med den empiriska 
verkligheten. Samma intervjuguide har använts vid samtliga fem intervjuer 
och den finns tillgänglig i appendix 1. En närmare presentation av informan-
terna följer i anslutning till intervjustudien. En konsekvens av den semistruk-
turerade intervjun är att svaren inte är intvingade i en specifik kategori som i 
fallet med en enkätundersökning. Det innebär att svaren på samma frågor 
kan få lite olika karaktär beroende på hur informanten tolkar frågan. Ef-
tersom följdfrågor och sidospår tillåts innebär det även att svaren på samma 
frågor kan komma ur olika resonemang och en upprepning av en fråga som 
redan besvarats har då undvikits. Det innebär vidare att svaren på olika frå-
gor inte alltid kommer på precis samma sätt informanterna emellan. Inter-
vjuerna är alla inspelade och transkriberade manuellt. Denna process har 
varit central i tolkningen av intervjumaterialet då det visat sig att jag under 
intervjutillfället missat att notera en hel del information som jag senare be-
dömt har varit mycket viktig. Transkriberingsprocessen bidrar även med att 
tillrättalägga uppgifter som man minns fel. Slutligen ökar dokumentationen 
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och de bevarade ljudfilerna från intervjuerna tranparensen i en studie som 
annars hade varit svår för en granskare att bedöma sanningshalten i.  
Resultaten från intervjustudien kommer att framställas genom direktcitat 
från specifika informanter samt genom referat från det transkriberade 
materialet.  

Intervjuer som källmaterial har ett antal brister som förtjänar att diskute-
ras. För det första kan det vara vanskligt att använda dem som ett substitut 
för historiska källor. Vad som har hänt och hur det hände är frågor som pro-
blematiseras av den enskilda personens potentiellt tendensiösa minne. Svar 
på frågan om vad som har hänt kan även påverkas av vad en informant är 
villig att delge respektive undanhålla. I denna intervjustudie finns ett antal 
frågor som teoretiskt kan vara problematiska ur denna aspekt. Jag använder 
mina informanter för att få en förståelse för bibliotekens inre organisation. I 
de fall jag hämtar sakuppgifter från intervjuerna har jag gjort bedömningen 
att svaren är trovärdiga. Den typen av frågor har ofta karaktären av att per-
sonen kan sitt jobb, känner till hur organisationen som de arbetar inom fun-
gerar, hur många som har arbetat med vad etc. Frågorna är alltså inte särskilt 
känsliga och jag har inte sett någon rimlig anledning att tvivla på sakuppgif-
terna utifrån informanternas kunskap. Det är alltså fullt rimligt att anta att 
mina informanter har kunskap att hantera sitt jobb och navigera i sin egen 
verksamhet. Vidare styrks denna typ av uppgifter genom att mer än en in-
formant säger samma sak. Fördelarna med intervjun som källmaterial är att 
den i vissa fall förmår tränga djupare in i en organisation än vad tryckta och 
offentliga material kan göra. Vill man veta hur ett bibliotek värderar olika 
typer av förvärv behöver man förstå hur de som arbetar med just den typen 
av frågor ser på värde, vilka problemkomplex de har att förhålla sig till och 
hur de hanterar sina problem. 

Slutligen har jag genomfört ett litet antal etnografiska observationer uti-
från det material som informanterna visat mig. Bild 1 är exempelvis inte en 
del av intervjustudien utan något som informanten har visat mig vid ett annat 
tillfälle. Bild 3 är hämtad från Uppsala universitetsbiblioteks förvärvsdatabas 
som jag använde mig av i föregående kapitel. 

Informanterna 

Uppsala universitetsbiblioteks informanter: 
Informant (U1) arbetar sedan april 2019 inom det som kallas för teamet för 
elektronisk media. Gruppen har till uppgift att föra statistik över och utvär-
dera det elektroniska förvärvet för universitetsbibliotekets räkning. Tidigare 
arbetade informanten med liknande uppgifter och som gruppledare i en ar-
betsgrupp som hette e-resursteamet. Rådande organisering av bibliotekets 
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arbetsgrupper ägde rum 2019. Informanten har arbetat med det elektroniska 
förvärvet på Uppsala universitetsbibliotek sedan 2011 och innan det arbetade 
vederbörande på Bibsam-konsortiet med utvärdering av förvärvsavtal. In-
formant U1 har byggt upp bibliotekets statistiska databas för elektroniska 
resurser och arbetat med att utvärdera densamma i över nio år och har en 
akademisk bakgrund inom informationsvetenskap, konst och musik. 

Informant (U2) arbetar idag som chef för media på Uppsala universitet. 
Det innebär att vederbörande har hand om allt förvärv, både fysiskt och 
elektroniskt för hela Universitetsbiblioteket, samtliga vetenskapsområden. 
Innan dess var informanten chef för enhetsbibliotek inom två olika veten-
skapsområden samt arbetat med förvärv inom Uppsala universitetsbibliotek 
sedan 2009, då även inblandad i uppstarten av e-resursteamet vid biblioteket. 

Göteborgs universitetsbiblioteks informanter: 
Samtliga informanter vid Göteborgs universitetsbibliotek arbetar idag i tea-
met för e-resurser och söksystem inom digitala tjänster även kallat e-
resursteamet. Den första informanten G1 har tidigare arbetat med tidskrifts-
förvärv vid biomedicinska biblioteket, som är ett enhetsbibliotek för medicin 
och farmaci vid Göteborgs universitet. (G1) är utbildad inom biblioteks- och 
informationsvetenskap samt humaniora. Informanten har varit vid e-
resursteamet sedan 2010 och har varit med och arbetat med avtal, statistik, 
söksystem och support. Rent praktiskt arbetar informanten med att förhandla 
om priser på resurser med förlag, testa nya resurser rent funktionellt, att ut-
veckla universitetets länkserver (en server som länkar ihop flera av universi-
tetets söksystem så att så mycket som möjligt ska synas för den som söker) 
samt att agera support för olika resurser. G1 är också den som sköter biblio-
tekets kontakt med Bibsam. 

Informant (G2) har arbetat inom Göteborgs universitetsbibliotek sedan 
2000 och på e-resursteamet sedan 2010. Före det arbetade informanten med 
tidskrifter inom samhällsvetenskap. Idag arbetar G2 mycket tillsammans 
med G1 men är mer inriktad mot arbetet med länkservern, söksystemen och 
tillgängliggörandet av de inköpta resurserna. Även G2 arbetar emellertid 
med förvärv och utvärdering av förvärv. 

Informant (G3) har arbetat med förvärv av e-resurser på Göteborgs uni-
versitetsbibliotek sedan 2001 och inom e-resursteamet sedan 2010. Innan G3 
kom till teamet arbetade informanten med elektroniskt förvärv vid humanist-
iska och samhällsvetenskapliga biblioteket och innan dess vid ekonomiska 
biblioteket på Handelshögskolan, som ingår i Göteborg universitetsbibliotek. 
G3 arbetar mycket med kontakt och förhandling med olika förlag och leve-
rantörer. 
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Organiseringen av det elektroniska förvärvet vid 
Uppsala- och Göteborgs universitetsbibliotek 
För att förstå hur det fungerar när biblioteken värderar och köper in elektro-
niska resurser är det rimligt att först få en grundläggande inblick bibliotekens 
inre organisation. Detta avsnitt bygger empiriskt i hög utsträckning på inter-
vjumaterialet. Jag har helt enkelt frågat mina informanter om hur olika delar 
av verksamheten hänger ihop och deras svar på den här typen av frågor tol-
kas tämligen okritiskt här då det verkar orimligt att anta att de inte skulle 
känna till hur arbetsplatsen fungerar eller ha anledning att vara tendentiösa i 
sina beskrivningar. Med det sagt finns det dessutom två respektive tre infor-
manter som styrker varandras utsagor. 

 Idag, 2020, fungerar de två biblioteken på liknande vis. De största delar-
na av det elektroniska förvärvet på båda biblioteken värderas, hanteras och 
tillgängliggörs genom Uppsala universitets arbetsgrupp: Media-avtal och 
prenumerationer, som förkortas MOP respektive Göteborgs universitetsbib-
lioteks e-resursteam. I Uppsala hanterades detta före 2019 genom en grupp 
som då liksom vid biblioteket i Göteborg kallades e-resursteamet men som 
idag har bytt namn i samband med en omorganisering. De båda e-
resursteamen har hand om stora universitetsgemensamma avtal med olika 
förlag och andra försäljare av databaser och programvaror. I deras arbets-
gruppgifter ryms utvärderingar av elektroniska system och plattformar, ut-
värderingar av användning och funktionalitet av resurser, dialoger om pro-
blem med forskargrupper, bibliotek och universitetet i stort. Utöver detta 
arbetar de med att utveckla söksystem och tillgängliggöra sitt material till 
hela universitetet. En viktig skillnad mellan biblioteken är relaterad till de 
båda universitetens täckning av vetenskapsområden där Uppsala har en 
större verksamhet inom natur- och teknikvetenskaper än vad Göteborg har. I 
Göteborg ligger en stor del av motsvarande utbildning och forskning under 
Chalmers som är en egen organisation med ett eget bibliotek. 

Fram till och med 2019 var Uppsala universitetsbibliotek indelat i tre 
stycken biblioteksråd. De tre råden motsvarade vetenskapsområdena Teknik 
och Natur (Tek-Nat), Medicin och Farmaci (Med-Farm), samt Humaniora 
och Samhällsvetenskap (Hum-Sam). Varje biblioteksråd ansvarade för för-
värvet för de bibliotek som ingick i respektive vetenskapsområde och de 
hade sålunda varsin budget. 
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Figur 1: Uppsala universitetsbiblioteks organisation före 2019 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-resursteamet i Uppsala bildades 2009 för att kunna hantera de stora e-
resurserna som under föregående decennium vuxit allt mer i kostnad och 
omfattning. Det centrala förvärvet på universitet fick en summa pengar av 
respektive biblioteksråd för att finansiera de universitetsgemensamma resur-
serna. De gemensamma resurserna fick så småningom fördelningsnycklar 
som visade hur mycket respektive område skulle betala av den totala kostna-
den för en viss resurs.  

E-resursteamet vid Göteborgsuniversitetsbibliotek bildades 2010 även det 
för underlätta det elektroniska förvärvet. Innan dess förvärvade varje biblio-
teksområde sina egna resurser och ofta skedde detta på själva biblioteksen-
heten (det fysiska biblioteket). Idag förvärvas en stor del av resurserna med 
pengar som är universitetsgemensamma.. E-resursteamet övervakar, utvärde-
rar, konsulterar och förhandlar emellertid även förvärv som finansieras av 
områdesbudgetarna. 
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Figur 2: Göteborgs universitetsbiblioteks organisation 2019 

 

Hur vet man vad ett universitet efterfrågar? 
Informanterna från de båda universitetsbiblioteken framhåller samtliga att 
det är komplicerat att veta vad ett universitet efterfrågar. Att tala om förvär-
vet som efterfrågan är fullt begripligt för dem, samtidigt som det inte riktigt 
är i sådana termer som de brukar tala om det. Informanterna använder re-
gelmässigt begreppet resurs för att tala om en ospecificerad del av förvärvet. 
En resurs kan vara allt från en e-bok till en databas innehållande vad som 
helst men det kan också vara en programvarulicens som blir tillgänglig ge-
nom biblioteket. Ett exempel på detta är Geographic Information System 
(GIS). Efterfrågan fungerar på olika sätt för olika delar av förvärvet. Jag har 
undersökt bibliotekens förhållningssätt till efterfrågan utifrån tre övergri-
pande frågor. 
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• Varför köper man in något nytt/påbörjar en ny prenume-
ration eller licens? 

• Varför fortsätter man att betala för en prenumeration el-
ler licens? 

• Varför säger man upp en prenumeration eller licens? 
 
När biblioteken påbörjar en ny prenumeration på en tidskrift, databas eller 
genomför ett enstaka köp sker detta vanligtvis genom att en forskare eller en 
forskargrupp tar kontakt med biblioteken och ber dem att genomföra ett visst 
inköp.  

 
G2: Jag har väl alltid... vad det gäller tidskrifter så kan jag väl säga att jag har 
aldrig förvärvat en tidskrift på eget initiativ, utan alla förvärv som har skett är 
ju på uppmaning från forskare eller användare att… ja… det här är något 
som behövs och då köper vi in det. Så jag har inte bevakat något ämnesom-
råde någon gång och känt att det här är något viktigt. 

 
D: Kan man säga att du har jobbat bara efterfrågestyrt då helt enkelt? 

 
G2: Jag är lite osäker på hur det fungerade före min tid men… vad jag förstår 
så har vi väl ganska länge jobbat så med e-resurser att det är helt efterfråge-
styrt.  

 
Att en forskare eller en forskargrupp vill att biblioteket köper in resurser är 
dock inte tillräckligt för att biblioteken ska genomföra ett köp, det är emel-
lertid tillräckligt för att de ska undersöka köpet. När ett önskemål har kom-
mit in, är givetvis priset på resursen en avgörande faktor för om biblioteket 
ska köpa in den. En annan aspekt som är viktig är att resursen fungerar som 
den ska. Det innebär framförallt att den har en fungerande plattform och att 
tillgängligheten för bibliotekets användare inte försvinner utan anledning. 
G1 talar om att de ibland kör prövoperioder av framförallt databaser innan 
de bestämmer sig för att genomföra ett köp. Prövoperioder är oftast på öns-
kemål av forskare med man kan även från e-resursteamet initiera ett test av 
ny resurs för att se hur den fungerar och om forskarna använder den. Under 
en sådan prövoperiod utvärderar man teknisk funktionalitet, användning och 
ber aktuella forskare att återkoppla angående upplevelsen av den aktuella 
resursen. Att pröva nya resurser är inte helt oproblematiskt, G1 menar att det 
kan skapa ett visst missnöje bland forskarna:  

 
G1: Samtidigt så är det så att man ska vara medveten om att från forskarens 
sida så finns det lite halvt en förväntan att om man har haft en provperiod så 
tror de att då kommer man köpa den och det är inte alltid att det är så 

 
De ekonomiska övervägandena är väldigt viktiga vid beslutet att förvärva en 
ny resurs och här gör sig Adams och Yellens rationalitet vid köp av paket 
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ofta påmind. När jag frågar U2 om nyförvärvsprocessen så visar det sig att 
även där initieras processen genom inköpsförslag: 
 

U2: Om det är ett paket då behöver vi ju också se… Är det billigare att köpa 
bara den resursen som de är intresserade av eller är det så att det är flera re-
surser och då blir det billigare att ta ett paket. Sen finns det ju flera resurser 
som man inte kan köpa utan att man behöver köpa hela paketet då… då får vi 
ju också ta ställning till det – är det värt det?  
 

Statistiken som har använts i föregående kapitel har kallats statistik för ny-
förvärv. Det är ett begrepp som emellertid kan ledan tankarna fel när det 
kommer till prenumerationer, licenser och avtal som löper över en längre 
perioder. De viktigaste frågorna när det gäller bibliotekens efterfrågan hand-
lar snarast om varför man fortsätter att köpa saker och de fall där man slutar 
att köpa saker. Vi har sett att båda biblioteken fortsätter att köpa de stora 
tidskriftsavtalen och att de i fasta priser hela tiden ökar. Denna observation 
tillåter slutsatsen att bibliotekens efterfrågan på paketen är väldigt hög. 
Adams och Yellens teori har förklarat hur paketen fungerar genom att slå 
samman efterfrågan på enskilda produkter. Det innebär emellertid att biblio-
teken måste ha en uppfattning om värdet på de enskilda produkterna för att 
se att paketets sammanlagda värde är högt nog för att motivera priset gent 
emot de enskilda tidskrifterna. Frazier hävdar att förlagens sätt att förhandla 
med biblioteken runt millennieskiftet gick ut på att de satte ett pris på paketet 
som var lägre än vad biblioteket betalade för de tidskrifter som de då prenu-
mererade på. Eftersom avtalen på de stora paketen idag i hög utsträckning 
förhandlas fram centralt av Bibsam så vet vi att det knappast kan vara 
samma process som avgör. Samtliga informanter återkommer till en vär-
deskapande mekanism för akademiska resurser som så fort man diskuterar 
värdet på en resurs lyfts fram och konsulteras, detta är bibliotekens använ-
darstatistik. På frågor om varför man fortsätter att prenumerera på en resurs 
svarar samtliga informanter att den höga användningen är det centrala. De 
stora paketen utvärderas med en något annorlunda nyttoanalys där Adams 
och Yellens rationalitet naturligt faller på plats. 
 

D: Och när ni då fortsätter… för paketen är ju långtgående… de stora i alla 
fall. De har ni väl haft sedan åtminstone 03–04 och framåt någonstans. Hur 
vet ni att de fortsätter att efterfrågas? 

 
G3: Jo, vi har ju då användningsstatistik, som vi tittar på, som vi får. Så det är 
ju grunden för det och de används ju jättemycket. Ja alltså de här databaserna 
med tidskrifter, de används ju jättemycket sen kan det ju vara vissa tidskrifter 
som inte används jättemycket men det spelar ingen roll för man köper ju pa-
ketet. Och vi tjänar ju på att köpa paketen i stället för att köpa en och en tid-
skrift, det har vi ju tittat på så att… 
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Användningen av elektroniska resurser vid biblioteken mäts oftast i ned-
laddningar. När det gäller tidskrifter handlar det om nedladdade artiklar, när 
det kommer till e-böcker handlar det om nedladdade e-bokskapitelm När det 
kommer till databaser handlar det i stället om sökningar. Mycket av biblio-
teksstatistiken följer idag en standard som är utarbetad av en ideell biblio-
teksorganisation, Counter som har etablerat regelverk och en branschstan-
dard för hur statistik ska insamlas, framställas, kategoriseras och användas 
mellan olika förlag, agenter och bibliotek. Counters statistik används enligt 
informant U1 som en kvalitetsindikator i branschen. Att vara så kallat 
Counter-kompatibel är något som är eftersträvansvärt. På Elseviers hemsida 
finner man: 
 

COUNTER is an international initiative serving librarians, publishers and in-
termediaries by setting standards that facilitate the recording and reporting of 
online usage statistics in a consistent, credible and comparable way. Elsevier 
is an active participant in COUNTER.150 

  
Initiativet till en branschstandard för utvärdering av förvärv växte fram i 
samband med e-resursernas tillkomst och ökande antal. Det internationella 
bibliotekskonsortiet International Coalition of Library Consortia (ICOLC), 
vilket sammanträder årligen konstaterade i slutet av 1990-talet att många 
bibliotek hade problem att utvärdera och förhålla sig till sina växande 
elektroniska förvärv. Statistiken fanns inte alltid tillgänglig och en del sta-
tistik som biblioteken blev försedda med från förlagen ansågs skakig eller 
inkonsekvent. Som svar på denna problematik satte man från ICOLCs sida 
upp riktlinjer för hur statistik skulle föras men tekniska detaljer skapade 
komplikationer i samband med riktlinjerna. De tekniska problemen med att 
skapa en tillförlitlig, jämförbar och praktiskt fungerande statistik ledde till ett 
ideellt initiativ som så småningom fick namnet Counter. Den första standar-
den för biblioteksstatistisk praxis presenterades 2003 och uppdaterades 2006, 
2011, 2013 och 2019151 I Counters register för anslutna försäljare återfinns 
idag samtliga förlag vars paket undersöks i föregående kapitel.152 Användar-
statistiken och den internationella standard som har etablerats kring den 
samma är mycket intressant som värdeskapande mekanism. Den används av 
samtliga informanter för att belägga värdet av de stora paketen. Den används 
även av samtliga för att motivera varför man säger upp ett avtal eller slutar 
att prenumerera på en resurs. Användarstatistiken är något som har blivit allt 
vanligare inom bibliotekarieutbildning och forskning och hänger ihop med 

                               
150 Usage reports, Elsevier: 
 https://www.elsevier.com/librarians/product-insights-usage-reports (29 mars 2020). 
151 Pesch (2007); Melnick (2012); The COUNTER Code of Practice for Release 5, Project 
Counter: https://www.projectcounter.org/code-of-practice-five-sections/abstract/ (20 augusti 
2020). 
152 Release 5 Register of compliant Publishers & Vendor, Project Counter: 
https://www.projectcounter.org/about/register/ (29 mars 2020). 
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idéer om effektivitet, mätbarhet, kundnöjdhet och följaktligen nyttoanalyser 
samtliga kräver tydliga variabler att analysera.153 I en masteruppsats inom 
biblioteks- och informationsvetenskap från 2016 visar Lina Köpsén hur an-
vändarstyrning av förvärvet återfinns i merparten av svenska universitetsbib-
lioteks förärvspolicyer.154 

Det är emellertid inte bara för utvärdering av det egna förvärvet som an-
vändarstatistiken används. Den vanligaste statistiken är nedladdade artiklar 
för utvärdering av tidskrifter och antal sökningar för utvärdering av olika 
databaser. En tredje typ av statistik som går genom Counter kallas för 
turnaways och mäter hur ofta en person inom en lärosätesdomän försöker 
komma åt innehåll som ligger bakom en betalvägg. Denna statistik kan för-
lagen använda för att övertyga biblioteken om att de borde prenumerera på 
den aktuella resursen.  

 
G2: Men det kallas denials- eller turnaways och det är [utgivare] inte sena att 
skicka information om. 

 
Vid Uppsala universitetsbibliotek har man som nämnts i föregående kapitel, 
faktiskt sagt upp ett stort tidskriftspaket 2015 (se figur 15 i föregående kapi-
tel). Det är vid de båda biblioteken det enda klara fallet där ett bibliotek fak-
tiskt har avslutat en prenumeration på ett stort tidskriftspaket. Det handlade 
om De Gruyters tidskriftspaket som främst är inriktad på tidskrifter inom 
humanvetenskap. När jag frågar U1 om hur biblioteket egentligen vet vad de 
ska köpa in exemplifierar informanten bland annat med uppsägning av De 
Gruyters tidskriftspaket och varför de är intresserade av att eventuellt åter-
uppta prenumerationen. 

 
U1: Idealet vore ju att vi hade prenumerationer på alla… vi köpte alla e-
böcker och hade alla paket som vi kunde få tag på men det har vi ju inte rik-
tigt råd med. Däremot så kan vi ju se på… jamen vi kan ta De Gruyter till ex-
empel, det är ju ett förlag med mycket tidskrifter inom humaniora och sam-
hällsvetenskap. Det sa ju vi upp det paketet från Bibsam, på grund av lite 
halvdålig användning och att vi hade en ansträngd budget och så ersatte vi det 
med enstaka tidskriftsprenumerationer, det som var absolut viktigast. Där har 
det ju visat sig att där har ju användare försökt komma åt material som vi inte 
har tillgång till. Det är ju en statistik som heter turnaways och den kan vi titta 
på då. Har vi saker på De Gruyters plattform som våra användare försöker 
titta på utan att de har åtkomst och som vi inte har åtkomst till och där kan vi 
ta det som en slags beslut för att det här kan vi köpa in. Och där har vi sett att 
på De Gruyters till exempel har vi lika höga turnaways som på Science direct 
[Elsevier] vilket säger att… det här borde vi verkligen skaffa för våra använ-
dare försöker nå det. Även om inte någon har bett om det […] 
 

                               
153 Se exempelvis Nyström & Sjögren (2008); Anderson (2008); Byström m.fl. (2012).  
154 Köpsén (2016). 
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Fallet De Gruyter visar även att olika typer av användarstatistik fungerar på 
olika sätt innan och efter uppsägningen. På Uppsala universitetsbibliotek 
bestämde man sig på grund av en låg användning per krona att säga upp De 
Gruyters paket men har efter det märkt att försöken att komma åt innehåll i 
paketet har varit så många att det är jämförbart med de turnaways som man 
fått från Elseviers paket under bojkotten. Det är uppenbart att ekonomin runt 
de stora paketen handlar om användarstatistik och budgetprioriteringar i 
relation till användningen. Citatet ovan indikerar att om inte budgeten samti-
digt hade varit ansträngd så hade den ”halvdåliga” användningen inte räckt 
för att motivera uppsägningen av tidskriftspaketet. 

   U1 har även visat hur biblioteket år 2017 när det förhandlade om priset 
på tidskriftspaketet LWW Total Access (se figur 12 i föregående kapitel) tog 
med sig sin egen nyttoanalys till förhandlingarna. Bild 1 visar detta sprid-
ningsdiagram över kostnad och nedladdningar för flera av Uppsalas tid-
skriftspaket 2016.   
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Bild 1: Uppsala E-resursteams nyttoanalys av tidskriftspaket 
 
För stora avtal är alltså användarstatistiken det enda tydliga verktyg som står 
tillhands för informanterna. Det innebär dock inte att det endast är den som 
spelar roll för allt förvärv. När det kommer till enstaka böcker, tidskrifter 
eller mindre resurser kan ofta ett inköpsförslag räcka. Det finns även resurser 
som kan vara väldigt viktiga för särskilda forskare men som inte används av 
särskilt många andra.  

 
G1: Vad jag skulle säga faktiskt bara som en tilläggning till det där med an-
vändning och att som ett mått på om det är en bra resurs eller inte, eller om 
man ska ha kvar den eller inte. Så finns det ju alltid undantag för detta. Det 
finns resurser som är, kanske ganska dyra med ganska liten användning som 
vi ändå fortsätter med. Därför att de är så viktiga för en viss forskningsinrikt-
ning, ämne eller en viss grupp. Så då anser vi att vi ska ha kvar den ändå. 
Man kan inte bara tänka att den är dyr, den kanske också ger utdelning till en 
typ av forskare eller student för den delen. 
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Även U2 berättar om hur små och dyra resurser kan undantas om de är vik-
tiga för särskilda forskargrupper. Användarstatistiken är alltså det viktigaste 
måttet på värdet på en resurs men det är inte det enda. När det kommer till de 
stora paketen, som är huvudfokus för den här studien är det emellertid det 
enda systematiska sätt på vilket biblioteken kan försäkra sig om värdet. Nyt-
toanalysen i bild 1 visar två förhållningssätt som är återkommande hos in-
formanterna, två olika sätt att diskutera och se på huruvida en resurs eller ett 
paket är dyrt eller inte. Något kan vara dyrt sett i reda pengar och där sticker 
framförallt Elseviers stora tidskriftspaket ut. Samtidigt förekommer det att 
informanterna pratar om Elsevier som ett billigt paket, på basis av att det har 
en låg kostnad sett till nedladdning per krona. En dyr resurs beskrivs alltså 
antingen som en som kostar mycket i reda pengar eller som en resurs med 
väldigt lite användning i relation till sitt pris. 

2000-talets samlingar 
När det kommer till topp-5 förlagens paket är det emellertid inte alltid an-
vändarstatistiken som förs fram i första hand. Användarstatistiken används i 
stället som en extra försäkran. Huruvida man ska fortsätta att prenumerera på 
de största förlagens tidskriftspaket är egentligen inte ens en fråga som är 
uppe till förhandling för informanterna. Topp-5 förlagens stora tidskriftspa-
ket är för självklara. Eftersom alla förhandlas genom Bibsam ägnar sig inte 
biblioteken själva åt att förhandla om priserna på de här paketen. Under in-
tervjuerna har jag ställt frågor till informanterna angående samlingsstyrt och 
efterfrågestyrt förvärv. Utifrån tidigare bibliotekslitteratur, vilket utgör min 
förförståelse i ämnet, bygger det samlingsstyrda förvärvet, som nämns ovan, 
på en förutbestämd och på förhand motiverad idé om att ett bibliotek ska 
förvärva texter som handlar om något specifikt. Begreppet samlingsstyrt 
förvärv står i kontrast till det efterfrågestyrda förvärvet där bibliotekarierna 
försöker ta reda på vad bibliotekets användare faktiskt lånar, läser och laddar 
ner. På Göteborgs universitetsbibliotek svarade samtliga informanter att det 
elektroniska förvärvet framförallt var efterfrågestyrt, något som tycks väl 
kompatibelt med att utvärdera materialet utifrån användarstatistik. I Uppsala 
tolkades begreppen annorlunda. U2 ville helst inte placera in förvärvsarbetet 
i någon av kategorierna utan menade att man arbetade med båda i åtanke. U1 
drog gränsen mellan de båda på ett unikt och mycket intressant sätt: 

 
D: Vad innebär begreppen samlingsstyrt och efterfrågestyrt för dig, och hur 
arbetar Uppsala framförallt? 

 
U1: Vi gör ju både och alltså vi har ju en fast… vad ska man säga… en cor-
pus med stora paket och stora samlingar. Som till exempel de här stora pake-
ten från Bibsam. De är ju för att bygga en bas, vi får ju massa tidskrifter i ett 
stort paket och det är ingen som har frågat efter just dem men vi skapar ändå 
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en samling som är tillgänglig för våra forskare. Men däremot om någon 
kommer och frågar om en viss resurs då tar vi ju och tittar på det och ser om 
vi kan ha råd att köpa in det, om det känns skäligt, om vi får ett bra pris. Så vi 
har ju en samling, en bassamling men får vi frågor om nya resurser så tar vi 
den dialogen. 

 
Enligt U1 är de stora tidskriftspaketen en del av bibliotekets bas och utgör en 
samling av tidskrifter som användare inte explicit har frågat efter. Att förstå 
Bibsamavtalen som samlingsstyrt snarare än som ett efterfrågestyrt förvärv 
är en beskrivning som är talande för hur etablerade och självklara de stora 
tidskriftspaktenen har blivit. Ekonomiskt utgör de stora avtalen en så pass 
ansenlig del att det knappast är förvånande att de idag kan betraktas som en 
given del av bibliotekets samlingar. När det gäller det elektroniska förvärvet 
så har de förvärvats längre än vad e-resursteamen har funnits och förlagens 
årliga prisökningar har satt press på bibliotekens budgetar i åtminstone 15 
års tid. Även om samtliga informanter vidhåller att den höga användarsta-
tistiken motiverar paketen så talar man om dem främst som en nära nog 
oumbärlig del av det elektroniska förvärvet, snarare än något som är uppe för 
förhandling. 

 
G3: Men det ska mycket till för att vi skulle säga upp ett Bibsam-avtal med 
en stor tidskriftsleverantör. Det gör vi inte, de används mycket alltså. 

 
D: Kan man säga att de är för självklara nästan?  

 
G3: Ja, de är det! [med emfas] 

 
D: Och vilka ingår i de självklara? För jag tittar ju på Elsevier, Wiley, Sage 
har jag med också, det är ju…, Taylor & Francis, Emerald, Cambridge 

 
G3: Ja, alla dem, de är de stora. Sen är det ju Ovid Lipincott williams & wil-
kinson heter det OVID, som inte är ett Bibsam-avtal [informanten syftar på 
LWW Total Access (se figur 13 i kapitel 3)], som vi gör själva, och likaså 
APA. 

 
I Göteborg är även G1 av samma uppfattning: 

 
D: Du sa innan att om det kommer ett mindre förlag som vill höja priserna 
mycket så kan ni ställa det mot någon form av standard som kanske de stora 
förlagen ger. Men om ett av de större förlagen har för höga ökningar, eller 
händer det aldrig? Vad gör man då? 

 
G1: Jaa, alltså… Jag skulle vilja säga så här att med de stora förlagen så är 
man lite i en gisslansituation. Det är väldigt svårt att inte ha deras… tillex-
empel deras tidskriftspaket, om vi pratar om tillexempel Elsevier, Springer, 
Wiley, det är svårt… Oxford, Cambridge, det är svårt att inte ha dem 
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Det är här viktigt påminna läsaren om att samtliga informanter har varit in-
volverade i förvärv av elektroniska resurser i ett till två decennier och har 
samtliga lång erfarenhet av hur biblioteket förvärvar och har förvärvat. Sam-
tidigt har de äldsta tidskriftspaketen varit med längre ändå. Informanterna 
har aldrig arbetat i en biblioteksvärld där stora paket inte var en realitet. Att 
då uppleva de största paketen som en självklarhet förefaller högst begripligt. 
Det är mycket svårt att karaktärisera dem som antingen efterfrågestyrda eller 
samlingsstyrda på basis av empirin, de måste snarast förstås som delvis bå-
dadera. De är en självklarhet som inte är uppe för diskussion, samtidigt har 
de en mycket hög ”användning”, ett faktum som anförs för att legitimera 
deras självklarhet om man ifrågasätter den.  

De transformativa avtalen: Hur bemöter biblioteken de 
ökade priserna? 
Inom nationalekonomin talar man om efterfrågans priselasticitet på olika 
varor. Det är ett begrepp som handlar om hur mycket en vara kan fluktuera i 
pris utan att efterfrågan eller benägenheten att köpa varan förändras. Regel-
mässigt är det varor som individer inte riktigt behöver som brukar känne-
tecknas av hög priskänslighet eller priselasticitet medan varor som ofta är 
nödvändiga i stället har en mycket låg priselasticitet. Vill man tala om tid-
skriftspaketen i termer av priselasticitet kan man utifrån prisökningen och de 
fortsatta prenumerationerna utan vidare säga att de har en mycket låg prise-
lasticitet. Det innebär att de kan karaktäriseras som oumbärliga för verksam-
heten.  

I Uppsala gjorde man under 2019 en omorganisering av hela universitets-
biblioteket som både U1 och U2 var högst delaktiga och drivande i. U1 be-
rättar om omorganisering under intervjun 

 
 

D: Är det fortfarande samma indelning på vetenskapsområden så att det finns 
en post från Hum-Sam en Tek-Nat en från Med-Farm och en… 

 
U1: Nej, det har ändrats nu faktiskt. Förut så hade vi ju tre budgetposter, 
Hum-Sam, Med-Farm och Tek-Nat. Numera får biblioteket en penningpåse, 
en summa från universitet, rektor och motsvarande. I den pengen så har en 
del avgränsats som mediabudget, och det här kommer att gälla från nästa år 
egentligen formellt. Så vi har en huvudbudget på ungefär 250 miljoner och 
där ingår en massa lokal-kostnader, personal o.s.v. men en del av den här 
budgeten, jag tror att det blir ungefär 67 miljoner nästa år är ju avsatt för me-
dia och den är ju lite speciell för att den är OK att vi spräcker. För att vi har 
ju mycket avtal som ökar i pris, framförallt för att det ingår publiceringsav-
gift från Wiley, Springer, Elsevier som kommer så småningom också för där 
kan inte vi förutsäga kostnaderna riktigt, samma sak när det gäller valutakur-
ser, där kan inte vi riktigt förutsäga om dollarn kommer gå upp eller hur 
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mycket euron ska gå upp eller ner. Så just att mediebudgeten har blivit sepa-
rerad är ju för att vi ska kunna… så att den är rörligt för vi kan ju budgetera 
för våra lokal-kostnader och personalkostnader men om dollarn sticker iväg 
så ska inte det påverka hur många vi kan anställa eller vilka öppettider vi kan 
ha på våra lokaler, så att det har vi fått igenom nu på ledningen. 

 
D: Så den här nya budgeten är för att ni ska kunna vara lite mer dynamiska 
för pris på dollar och pris på paket? 

 
U1: Ja, precis och det kan ju vara så att Bibsam släpper ett nytt paket, vilket 
de gör då och då där det ingår publiceringsavgifter och våra kostnader ökar 
med ett par miljoner och det har ju inte vi kunnat planera för på något sätt 
och ibland har vi kanske två veckor på oss att svara, och det är såna situation-
er vi försöker undvika. Vi ska inte behöva springa till rektor och tigga pengar 
varje gång Bibsam gör ett nytt avtal. Jag menar 75 procent av våra kostnader 
för elektroniska media går ju via Bibsam. Så när Bibsam gör något då händer 
det väldigt mycket i våran mediebudget. 
 

Vad informanten säger här är att den nya budgeten är en konsekvens av pris-
fluktuationer på en vara som är helt oumbärlig. Eftersom priset fluktuerar 
ville man byta principer för budgetering, annars skulle pengarna kanske inte 
räcka till för att ha öppet eller hålla personal. Att säga upp ett avtal på grund 
av prisökningar är inte ens en del av diskussionen. Att omorganiseringen 
kom när den kom hänger ihop med de stora kostnadsökningar som i sin tur 
hänger samman med de nya transformativa avtalen som nämnts ovan. Det 
första och det tydligaste exemplet ovan är Springer som mellan 2016 och 
2018 ökade med cirka 30 procent.  

De transformativa avtalen ser man bara början av i den undersökta peri-
oden. De bör dock nämnas att de sedan 2016 har expanderats som affärsmo-
dell. Idag, våren 2020 har många av våra svenska lärosätesbibliotek valt att 
betala för transformativa avtal med flera stora internationella förlag. På sin 
hemsida informerar Göteborgs universitetsbibliotek om hur man ska gå till-
väga för att få sin forskning publicerad öppet tillgänglig genom bibliotekens 
avtal för tidskrifter inom 21 paket. Stockholms universitetsbibliotek finansie-
rar hela eller delar av publiceringen för 28 tidskriftspaket. Uppsala listar 22 
stycken och Umeå listar 23 avtal.155 

På Göteborgs universitetsbibliotek behöver e-resursteamet ständigt föra 
dialog med universitetsledningen om den stigande biblioteksbudgeten. I 
samband med de transformativa avtalen har denna dialog kommit att bli 
särskilt viktig. I och med de tranformativa avtalen har biblioteket nu kommit 
att ta över en kostnad som tidigare kom från forskningsmedlen, nämligen 
kostnaden för öppen publicering, den så kallade APC:n. När jag frågar G1 

                               
155 Avtalen finns listade på samtliga lärosäteshemsidor som jag tittat på. Ett undantag är 
Lunds universitetsbibliotek där man måste logga in för att komma till publiceringsavtalen. 
(april 2020). 
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om kostnadsökningarna så förklarar informanten hur de nya avtalen behöver 
förklaras och försvaras gentemot ledningen: 

 
G1: […] inte minst nu de senaste ett eller två åren när vi tecknat sådana här 
tranformativa avtal. De blir ju… då hamnar man i en helt annan storleksord-
ning faktiskt det är väldiga prisökningar faktiskt bitvis men det ä ju för att 
och det här är ju något som vi har en dialog med GU med rektor och rektors 
ledningsråd att när vi går med i det här avtalet då läggs det kostnader på 
biblioteket som därmed inte läggs på institutionerna och hur.. då måste det 
föras pengar till oss också så att det inte bara ser ut som att – Oj vad UBs 
[universitetsbibliotekets] mediebudget stiger! Ehh… Nu kostar ni ännu mer 
pengar. Fast det gör vi kanske inte egentligen för att den kostnaden blir ju… 
lättar ju någon annanstans på GU när vi betalar APC-avgiften. 

 
De nya transformativa avtalen fungerar alltså som en omfördelare av resur-
ser inom ett akademiskt forskningssystem. Vid Göteborgs universitetsbiblio-
tek har det varit viktigt att få andra delar av universitetet att förstå att det 
faktiskt är just en omfördelning, förstår man inte detta så ter det ju sig endast 
som att bibliotekens utgifter ökar. I det föregående kvantitativa kapitlet gör 
jag ingen skillnad mellan huruvida ett paket är ett transformativt avtal eller 
endast ett prenumerationsavtal. I stället har paketen i den kvantitativa under-
sökningen framställts som jämförbara varor som ökar i pris och det finns 
goda skäl för att även det perspektivet är viktigt. Det är nämligen så att även 
om man från biliotekens sida vet med sig att man finansierar forskarnas pub-
liceringsavgifter så betalar man likväl mer pengar till förlagen än vad man 
gjorde tidigare. Samtliga informanter har uttryckt en stor oro över var priser-
na ska stanna och var bibliotekets egentliga smärtgräns går. Observerar man 
förlagens tidskrift paket som en förlagsprodukt i första hand så blir det tyd-
ligt att denna produkt inbringar mer och mer pengar och de transformativa 
avtalen verkar ha genererat en brantare prisstegring än tidigare. Betraktar 
man bibliotek, universitet och forskare som en del av samma verksamhet är 
det i ljuset av de ständigt ökande summorna som systemet betalar till förla-
gen rimligt att fråga sig vad får vi för pengarna? Mina informanter betraktar 
förvisso de stora tidskriftspaketen som självklara men med ett lite längre 
historiskt perspektiv har paketen inte varit dominerande särskilt länge, och 
de har en historia som hänger ihop med det Open Access-krav som flera 
forskningsfinansiärer nu ställer sig bakom, handlar om att få bort de dyra 
betalväggarna som förlagen sätter upp och som biblioteken är villiga att be-
tala för.  

Anledningen till att öppen tillgång överhuvudtaget kan vara en fråga är 
för att det under de senaste 30 åren har blivit teknologiskt möjligt. Skulle 
någon på 1980-talet ha föreslagit att all akademisk litteratur som producera-
des skulle vara tillgänglig gratis för alla skulle den personen inte ha blivit 
tagen på allvar. Det hade varit omöjligt eftersom marginalkostnaderna fortfa-
rande utgjorde en viktig del av produktionskostnaderna. Att ge alla möjlighet 
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att läsa böcker och tidskrifter utan att själva köpa dem var i stället något som 
man löste genom en biblioteksverksamhet som byggde på fysiskt bestånd. 
Eftersom marginalkostnaderna idag är i stort sett obefintliga kan man lösa 
problemet genom att betala en stor engångssumma och därmed göra saker 
tillgängliga för de många. Från universitetens, forskarnas och biblioteken 
sida är dock frågan, hur stor denna summa ska vara, och vilka på grunder? 
Vad är ett acceptabelt pris för att göra en tidskriftsartikel öppet tillgänglig?156  

   Det finns givetvis inget neutralt eller objektivt svar på den frågan. Vad 
som däremot finns är en ekonomisk historia som möjliggör en förståelse för 
varför kostnaderna för APC:erna ser ut som de gör idag. Denna historia bör-
jar med att de stora förlagen studerade vilka tidskrifter som biblioteken runt 
millennieskiftet betalade för, de satte sedan ihop tidskriftspaket av de resur-
ser som de trodde att många bibliotek skulle vara villiga att betala mycket 
för. De prissatte paketen på ett sätt som gjorde det ekonomiskt rationellt för 
biblioteken att köpa paketen i stället för att prenumerera på de enstaka tid-
skrifterna. De köpte sedan upp mindre förlag för att göra sina tidskriftspaket 
ännu större och därmed mer attraktiva för biblioteken.157 Konsekvenserna av 
förlagens affärsmodell har gjort att bibliotek runt om i världen har diskuterat 
effekterna av den så kallade Big Deal i nära 20 års tid. I Sverige har vi sett 
hur utgifterna för det elektroniska förvärvet ökat på en årlig basis sedan 2002 
och vid Uppsala och Göteborgs universitetsbibliotek har vi sett hur denna 
ökning till stor del förklaras av olika typer av tidskriftspaket.  Om förlagen i 
ett inledande skede etablerade tidskriftspaketens värde genom att inkludera 
tidskrifter som biblioteken tidigare varit villiga att betala för så kan vi se att 
idag sker denna värdering framförallt genom användarstatistiken. Användar-
statistiken som värdeskapare fungerar utmärkt för de stora tidskriftspaketen 
som affärsmodell. Har man många tidskrifter i sitt stall är det allt annat lika 
rimligt att användningen kommer att vara hög. Placerar man dessutom tid-
skrifter som man vet har stor användning i sina paket så ökar även det an-
vändningen. Användarstatistiken tillhör diffusionsmåttens värdelogik, såtill-
vida att det är med hjälp av mått på spridning som värde etableras. De trans-

                               
156 Den typen av frågor är mycket svåra i vår tid. Ett skäligt pris på en bok kunde tidigare i 
viss mån motiveras med att det tillkom arbets- och materialkostnader för varje tillverkat ex-
emplar och en skälig kostnad för samma bok kunde man sålunda resonera kring. Denna för-
ankring i en materiell verklighet skapade å ena sidan hos konsumenten en viss förståelse för 
det pris som försäljaren begärde. Från försäljarens sida gav produktionskostnaderna också 
information om vad som överhuvudtaget var ett möjligt lägsta pris. Värderingen av ett digitalt 
exemplar är totalt frikopplad från dessa materiella kostnader. Det innebär att det inte kostar 
försäljaren något extra att ge bort ett exemplar, eller sälja det mycket billigt. Det innebär 
också att från konsumentens sida sker värderingen enkom utifrån dennes uppfattning av nytta. 
Så hur stor är nyttan för våra medborgare med att få gratis tillgång till en tidskriftsartikel? 
Skulle våra medborgare prioritera att lägga 50 000 eller 100 000 SEK för att alla ska ha gratis 
tillgång till en elektronisk artikel i en tidskrift som endast ett fåtal känner till (och dessa har 
sannolikt tillgång ändå genom sitt universitetsbiblioteks avtal) eller skulle de anse att pengar-
na kanske gjorde bättre nytta någon annanstans? 
157 Se Lariviere m. fl. (2015b); Frazier (2001) i kap 2. 
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formativa avtalen har vuxit fram ur de tidigare existerande avtalen och bör 
förstås som en förlängning av dem, och den historiska process som har lett 
fram till deras värde. 

Diffusionsmåttens ekonomi 
Med utgångspunkt i detta menar jag alltså att de tranformativa avtalen bör 
förstås som nästa generations Big Deal. Från förlagens sida tycks den ju 
framförallt innebära att de kan ta ännu mer betalt för sina tidskriftspaket än 
vad de tidigare gjorde. Men det är långt ifrån allt som behöver tas hänsyn till 
för att förstå vad nästa generations avtal verkligen innebär. De kostnads-
minskningar som de transformativa avtalen faktiskt generar tillfaller en an-
nan del av den högre utbildningen. Nämligen forskaren, institutionen, forsk-
ningsprojektet eller forskargruppen. Denna aktörsgrupp kan i sin tur endast 
dra nytta av kostnadsminskningen om den väljer att publicera sig i någon av 
de tidskrifter som förlagen har valt att placera i sina avtal. Det är för tidigt att 
idag säga vad konsekvenserna av de nya avtalen kommer att bli. Trots det är 
det viktigt att se att de nya avtalen inför ett nytt incitament för forskare att 
välja att ansluta sin forskning till tidskrifter som har valts ut av de stora för-
lagen. De nya incitamenten kan mycket väl tänkas ha en stärkande effekt på 
förlagens förhandlingsposition gent emot biblioteken. De potentiella protes-
terna som skulle uppstå från lärosätets forskare vid en eventuell uppsägning 
av ett avtal där flera centrala tidskrifter ingick har varit något som biblio-
teken beaktat så länge avtalen har existerat. När en ansenlig del av lärosätets 
forskare sätter i system att spara in på sina forskningsmedel genom att till-
lämpa de tranformativa avtalens APC-avdrag så verkar det högst troligt att 
samma grupp forskare skulle bli än mer upprörda om denna möjlighet att 
spara på sina forskningspengar togs ifrån dem i samband med en uppsägning 
av avtalen. Springer, som var det första förlaget att lansera ett transformativt 
avtal har åtminstone sett till att jag vid upprepade tillfällen har fått riktad 
reklam om att börja nyttja denna nya besparing. 
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Bild 2: Riktad reklam från Springer 8/11 2018 respektive 26/8 2020 
 
Bibsam-konsortiet och e-resursteamen vid respektive universitet bildades för 
att förbättra möjligheterna att övervaka, förstå och förhandla kring det 
elektroniska förvärvet. Det fanns liknande problem vid flera ämnesspecifika 
bibliotek och en central lösning som minskade problemen för flera olika 
ämnesbibliotek blev lösningen fram till och med idag. Den här avhandlingen 
inleddes med en diskussion av hur forskare har försökt hantera utvärderingen 
av forskning på aggregerad nivå. Att tolka mekanismerna bakom citerings-
statistiken har varit en ständigt pågående debatt sedan de Solla Price argu-
menterade för att de kunde användas som mått på kvalitet. Biblioteks-
branschens utvärdering av förvärv med hjälp av användarstatistik har flera 
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gemensamma nämnare med den vetenskapliga utvärderarens användning av 
citeringsstatistik. Båda är de facto ett mått på spridning och all vidare tolk-
ning kommer med hjälp av teori eller hypoteser av vad som förklarar sprid-
ningen i systemet. de Solla Price pekade på de mertonska normerna som den 
förklarande faktorn till varför något citerades inom vetenskapen.158 Debatten 
om huruvida det var ett rimligt antagande att göra på aggregerad nivå är i 
allra högsta grad en pågående än idag.159 En delförklaring till citeringens 
explanans eller spridning inom akademin som inte diskuterats i detta sam-
manhang är vad biblioteken värderar. Det som biblioteken köper in, tillgäng-
liggör i sina söksystem och utbildar sina studenter och forskare att använda 
har givetvis en inverkan på vad som sprids. Användarstatistiken är en central 
värdeskapare inom den digitala biblioteksekonomin. Användarstatistikens 
explanans d.v.s. vilka faktorer som ligger bakom siffrorna är idag något som 
är mycket svår att undersöka. Biblioteken och förlagen mäter användningen 
genom bibliotekens domän eller genom försök att komma åt material via 
biblioteket. I statistiken är alla användare jämbördiga. Detta faktum har mina 
informanter ställt sig tämligen obekymrade kring. De kan inte avgöra 
huruvida användningen av ett tidskriftspaket förklaras av att flera studenter 
använder det eller att flera professorer använder det. Som universitetsbiblio-
tek, som är till för både forskare, lärare och studenter är denna uppfattning 
inte så konstig. När det kommer till värderingen av akademiska alsters 
spridning så blir däremot denna fråga högst intressant. Huruvida en nedlad-
dad artikel har inspirerat en avhandling, en viktig bok eller artikel, eller om 
den har använts för att peka på ett problem av en recentior som använder den 
för att det var det första vederbörande hittade i en google-scholar sökning är 
en viktig fråga när det kommer till forskningsvärdet på en viss publikation. 
Poängen med denna problematisering är inte att förringa det som en ny stu-
dent hittar och finner intressant utan snarast visa att det finns en stor sprid-
ning bland de individer vars beteenden kommer att avgöra vad biblioteken 
tycker är värt att köpa in. 

Att se citeringen som ett mått på kvalitet kräver ett antagande om att cite-
ringen markerar att något har varit viktigt eller nyttigt för ett nytt forsknings-
resultat d.v.s. en publicerad text. Detta antagande har, som jag visat i inled-
ningskapitlet ifrågasatts sedan åtminstone 1970-talet på basis av att anta-
gande varit mycket svårt att empiriskt säkerställa.160 Senare undersökningar 
har ytterligare understrukit vikten av att citeringar kan användas och används 
på väldigt många olika sätt.161 Problemet med citeringens explanans handlar 

                               
158 Se Nelhans (2013). 
159 Hicks m.fl. (2015); Tahamtan & Bornmann (2019); Hasselberg (2012b); Hammarfelt 
(2012); Nelhans (2013); Cozzens (1989); Chubin (1987) samt Citeringens explanans, de 
akademiska resultatens spridning och den akademiska kvaliteten i inledningskapitlet. 
160 Moravcsik & Murugesan (1975); Se även Citeringens explanans, de akademiska resulta-
tens spridning och den akademiska kvaliteten i inledningskapitlet 
161 Teufel m. fl. (2006); Zhu m.fl. (2015). 
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framförallt om hur man ska tolka statistiken. Om inte antagandet om vad 
som förklarar citeringen håller så håller heller inte analysen. När det kommer 
till användarstatistiken är den något som inte problematiseras av biblioteka-
rierna men tolkningen av hög användning som högt värde är ändå något som 
bygger på en premiss om att hög användning är något positivt gent emot låg 
användning. Det är här exemplet med att en student och en professor bedöms 
som likvärdiga användare blir intressant. Samtidigt bör man inte utan vidare 
anta att unga studenter, i egenskap av att vara större i antal skulle påverka 
det totala förvärvet mer än vad anställda gör. Vad en anställd vid universite-
tet väljer att använda som kurslitteratur på stora kurser har rimligtvis en stor 
inverkan på användningen av det materialet. Huruvida läraren väljer ut det 
absolut bästa materialet, eller om den väljer på basis av lättillgänglighet (det 
vill säga att det finns elektroniskt tillgängligt i biblioteket), lättlästhet eller 
på grund av att något finns tillgängligt på rätt språk är ytterligare en fråga 
som är svår empiriskt besvara. Man kan alltså tänka sig många potentiella 
förklaringar till varför olika typer av material används. När jag frågar G1 om 
användningen av de stora paketen får jag en utläggning om vad informanten 
upplevt: 

 
D: Anser du att det finns en risk att det som de stora förlagen väljer att pla-
cera i sina paket… att det kommer att utgöra vad som är kanon på svenska 
högskolebibliotek? 

 
G1: Ja, absolut! Det finns absolut en sådan risk. Och framförallt så kan ju det 
handla om forskning på andra språk än engelska. Där skulle man ju tycka att 
svenskar inte minst skulle vara intresserade av detta. Men det är klart att 
forskning på engelska… svenska forskare publicerar sig ju i regel inte på 
svenska utan publicerar sig på engelska, däremot så är det ju så att forskare i 
en hel del andra europeiska länder till exempel Tyskland och en hel del andra 
tyskspråkiga länder, de publicerar sig fortfarande i ganska hög utsträckning 
på tyska. Och det gör att det är… det finns absolut en risk att de stora förla-
gens utgivning blir det… Att det snävas in mot det helt enkelt och… och… 
ännu tydligare. En tidskrift som inte finns i E-version, finns inte för våra stu-
denter och tyvärr i tilltagande grad inte för våra forskare heller. Om det är en 
tidskrift som vi har i E-version från 1995 – nu hittar jag bara på. Och så är det 
en artikel som är jätteintressant för dem och som är från 1990 och så har vi 
den i tryckt form. Då är det ändå så att – Ne, den finns ju inte! – Jomen den 
finns och är jättelätt att beställa fram, du har den här på en timma. Det är få 
som tar det steget… det extra steget och tar fram den tryckta, vilket är jätte-
lätt om vi har den. Men nej för att finns den inte i E så finns den inte.  Och 
det tycker jag är ett bekymmer, det får jag säga. 

 
D: Skulle man kunna säga att det har med deras informationssökningsutbild-
ning? Studenternas och yngre forskares? 

 
G1: Ja, absolut! Och en slags, hur ska jag säga… nu låter jag jättedum här 
men det är lite bekvämlighetstänkande liksom. Det är ju så smidigt när allt 
finns i datorn, man knappar och så har man det framför ögonen på en minut. 
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Ska man ha tag i en tryckt tidskrift som står i ett magasin så kanske det hand-
lar om en timma eller två eller tre, innan man har den i sin hand… men det är 
många som inte riktigt tycker att det duger. Vilket förvånar mig om det nu är 
något som är viktigt för mig. 
  

Det elektroniska materialet är lättillgängligt och enligt G1:s erfarenheter 
påverkar denna lättillgänglighet särskilt studenters men även unga forskares 
läsvanor. Den här typen av utsaga hade egentligen förtjänat en egen omfat-
tande empirisk undersökning som dessvärre ligger utanför denna undersök-
ning. G1:s erfarenheter är emellertid föga förvånande, att konsumtion vare 
sig det handlar om läsning eller något annat, har en koppling till tillgänglig-
heten är knappast något radikalt eller kontroversiellt påstående. Men när 
användarstatistiken blir avgörande för värderingen av ett förvärv faller orsa-
kerna bakom användningen i ett nytt ljus. Det kan verka rimligt att dra slut-
satsen att något som nyttjas mycket vid ett universitet är värdefullt. Förvär-
vet handlar ju om ett akademiskt urval. Om användarstatistiken i sin tur in-
flueras av lättillgänglighet blir det intressant att fråga sig: Är lättillgänglighet 
ett bra mått på ett akademiskt alsters värde? Att sätta likhetstecken mellan en 
publikations tillgänglighet och dess vetenskapliga värde skulle ingen respek-
tabel akademiker göra. Även U1 är av uppfattningen att användningen 
hänger ihop med tillgängliggörandet: 

 
U1: Vi startar ju en sån här DDA [Demand Driven Acquisition] för… innan... 
på E-Book Central, som är vår största plattform, där 60 procent av vår e-
bokstrafik går genom… startade en DDA där. Vi stoppade in en massa 
pengar och så… gav tillgång till väldigt mycket titlar, och helt plötsligt så 
ökade användningen av E-Book Central med 30 procent och det var ju bara 
för att användarna fick tillgång till fler böcker och samma sak med Springer 
också, vi staplar nya e-bokspaket på varann och då ökar användningen. Det är 
inte så att samma böcker används mer utan ju mer böcker vi ger tillgång till 
ju mer ökar användningen. För jag tror inte att våra användare har börjat an-
vända våra e-böcker mer, de har tillgång till mer material bara. 

 
D: Det finns en relation mellan vad ni tillgängliggör och vad forskare läser 
helt enkelt? 

 
U1: Ja, ooh ja! Precis! 

 
D: Det var egentligen den typen av relation som föranledde den här frågan. 

 
U1: Mm, men precis, jo så är det. Alltså material som de inte kommer åt 
kommer de inte att läsa om de inte väldigt gärna vill ha det. Sådana här 
undersökningar om just sånt här, nu har jag inte någon som jag kan citera 
kanske men jag har hört förlag när de har tittat på det här, att… när användare 
inte kommer åt en resurs så går de vidare och kollar efter nåt annat, det är inte 
så att de måste kolla om det här eventuellt var intressant utan då går de vi-
dare, det finns väl kanske nåt annat de kan läsa så att… det vi ger tillgång till 
det kommer ju styra vad forskningen… och där känner ju vi en frustration 
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också… vi måste ju se till att ha tillgång till så mycket som möjligt och det är 
därför som till exempel Harvard har ju haft i alla fall, tillgång till alla e-
resurser men vid nåt tillfälle för en kanske 5, 6, 7, 8 år sen då började de säga 
att – vi har inte råd att köpa allt längre, vi måste välja bort vissa saker. 
 

Enligt U1 hänger användningen tydligt ihop med vad biblioteket tillgänglig-
gör och relationen uppfattas av informanten som så stark att denne antyder 
att det vi ger tillgång till det kommer ju styra. Enligt informanter på båda 
biblioteken hänger alltså användning och tillgänglighet ihop. Och som vi har 
sett ovan så hänger även användning och bibliotekens efterfrågan ihop. 
Denna kausala länk leder fram till frågan, är texter och artiklar som används 
mycket verkligen de bästa resurserna? En sådan fråga är omöjlig att besvara 
på en aggregerad nivå men att det inte nödvändigtvis behöver förhålla sig på 
det viset är en viktig insikt för förståelsen att det kan finnas en diskrepans 
mellan användarstatistiken och en idé om vad som är bra akademiska texter. 
Nästa fråga angående användningen som  av intresse är: Vilka forsknings- 
och undervisningsområdens användning som spelar roll vid värderingen 
lärosätets totala elektroniskaförvärv? 

    
 

 

Bild 3: Uppsala universitetsbiblioteks fördelningsnycklar 
 
Bild 3 är hämtad från Uppsala universitetsbiblioteks förvärvsdatabas och 
listar längst till höger de så kallade fördelningsnycklarna. Nycklarna använ-
des under min undersökningsperiod för att markera vilket vetenskapsområ-
des förvärvsbudget som skulle bekosta vad. Exemplet i bilden är från Wileys 
tidskriftspaket och i materialet är fördelningen mellan områdena densamma 
mellan 2009–2019 då modellen med förvärv baserat på område upphörde. På 
Göteborgs universitetsbibliotek finns inte den här typen av uppdelning för de 
stora tidskriftspaketen och från och med 2019 är den som sagt borta även i 
Uppsala. Bilden med vem som ska betala för vad bör här för läsaren fungera 
framförallt heuristiskt, det vill säga som en modell för att hjälpa tanken. Bil-
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den åskådliggör nämligen en diskrepans mellan vem som betalar och hur 
efterfrågan utvärderas. Efterfrågan som idag mäts genom den universitets-
gemensamma användningen vid biblioteket blir ett mått på alla vetenskaps-
områdes samlade efterfrågan. Skulle man anta att fördelningsnycklarna en 
gång speglade den faktiska efterfrågan, fördelad på de olika vetenskapsom-
rådena skulle man kunna konstruera följande modell för Wileys tidskriftspa-
ket: 

 
Användning (A) = Hum-Sam (A) + Med-Farm (A) + Tek-Nat (A) 
 
Och den viktade efterfrågan skulle fördelas på följande vis: 
 
Hum-Sam(A)= 2/10, Med-Farm(A)= 3/10, Tek-Nat(A)=5/10 
 

Om A skulle öka med 100 procent och antagandet om efterfrågan höll så 
skulle detta innebära att ökningen förklarades till 50 procent av Tek-Nat, 30 
procent av Med-Farm och 20 procent Hum-Sam. I praktiken vet vi inte i 
vilken utsträckning ett givet vetenskapsområdes användning förklarar pake-
tets gemensamma användning. Idag används inte längre nycklarna på varken 
Göteborgs eller Uppsala universitetsbibliotek, det universitetsgemensamma 
förvärvet utvärderas genom en universitetsgemensam användningsstatistik. 
För ett paket som Wileys innebär detta med största sannolikhet att biblio-
tekets efterfrågan på Hum-Samtidskrifter i Wileys paket i mycket hög ut-
sträckning förklaras av bibliotekets efterfrågan på tidskrifter inom Tek-Nat 
och Med-Farm inom samma paket. Förhållandet blir än mer påtagligt för 
Elseviers paket där Hum-Sams fördelningsnyckel tidigare var 5 procent med 
anledning av paketets tydliga profil mot naturvetenskapliga och medicinska 
discipliner. Fenomenet bidrar till minska transparensen i prissättningen ge-
nom att aggregera sig ännu längre bort från de faktiska användarnas faktiska 
efterfrågan. Att överhuvudtaget säga något om värdet på hela paketen utan 
att vända sig till användarstatistiken har blivit en omöjlighet. Att paketet är 
prisvärt är något som framhålls av informanterna och detta med en händvis-
ning till kostnaderna för de separata tidskrifterna.  

Två universitetsbibliotek, Sverige och världen: samma 
problematik  

 
D: Det finns motsvarighet till Bibsam i de flesta västerlänska länder eller? 

 
G3: Ja det gör det, och inte bara västerländska, Ryssland till exempel finns 
det.  
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D: De som har samma problematik? 
 

G3: Ja! Samma problematik överallt. 
 

Vad säger då egentligen utvecklingen vid Göteborgs respektive Uppsala 
universitetsbibliotek om värderingen av publikationer på en högre aggregat-
ionsnivå? Siffrorna kan i sig inte användas för att med hjälp av sannolikhets-
lära göra skattningar om andra bibliotek. Vad man däremot kan göra är att 
för svensk del jämföra de nationella utgifterna till respektive förlag med 
övriga bibliotek. Figur 18 visar hur stor andel av det totala svenska förvärvet 
via Bibsam som utgjordes av Uppsalas och Göteborgs prenumerationer på 
motsvarande förlags tidskriftspaket år 2017. 

 

Figur 3: Svenska förlagsutgifter för tidskrifter fördelat på olika 
universitetsbibliotek och förlag 2017 i MSEK 

 
Källa: KB, Expenditures (2019), Uppsalas förvärvsdatabas för elektroniska medier, Göteborgs 
e-resursteams databaser 2017.    
 
Det är utifrån relationen mellan de svenska nationella siffrorna och de biblio-
teksspecifika siffrorna rimligt att dra slutsatsen att övriga stora lärosätesbib-
liotek har en ekonomisk förvärvshistoria som är jämförbar med Uppsala och 
Göteborg. Vi vet att project Counter är en standard som används av samtliga 
stora förlag och är en kvalitetsstandard för universitetsbibliotek runt om i 
världen. Vi vet att problemet med det internationella förlagsoligopolet har 
varit föremål för utredning, kritik och diskussion inom internationella biblio-
tekssammanhang så som ICOLC och IFLA, EU och den amerikanska mono-
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poldebatten. Striden mot förlagen har öppnat en Open-accessdebatt både i 
USA och inom EU. Statistiken och det som är känt om problemen i andra 
länder tillsammans med bibliotekariernas samlade bild om hur dagens 
elektroniska förvärv fungerar pekar allt på att det som observerats vid Upp-
sala och Göteborgs universitetsbibliotek är karaktäristiskt för hur värdering-
en av akademiska tidskrifter fungerar vid dagens lärosätesbibliotek. Diffus-
ionsmåtten har fått en avgörande roll som värdeskapande mekanism inom 
den akademiska infrastrukturen. Detta skapar en intressant återkopplings-
kedja i sig själv, eftersom den akademiska infrastrukturen bidrar och påver-
kar vad som sprids. I avhandlingens inledande kapitel diskuterades gemen-
samma drag hos förlagens försäljningsstatistik och citeringsanalysen. Båda 
två är mått som handlar om spridning och som båda två samtidigt bidrar till 
värdering. I det här kapitlet har användarstatistiken visat sig fylla en lik-
nande funktion. Även användarstatistiken är ett mått på spridning och det 
används för att värdera vetenskap och detta i ytterligare en del av det akade-
miska systemet som bidrar till spridning. Det går nu att konstatera att de 
vetenskapliga förlagen, forskningsutvärderingar som nyttjar citeringsanalys 
och lärosätesbiblioteken, samtliga i hög utsträckning brukar en diffusionslo-
gik för att värdera forskning. 

Tabell 1: Värderingsformer för akademiska texter [utvidgad från 
inledningskapitlet] 
 Värderingspraktik Legitimering 
Den motiverade 
nyttans värde 

Seminariet, kofer-
rensen, symposiet, 
den vetenskapliga 
recensionen 

Kollegial argumenta-
tion 

Diffusionslogikens 
värde 

Jämförande mätning-
ar på spridning, ex-
empelvis försäljning-
statistik, citeringsfre-
kvens, bibliotekens 
användarstatistik 

Stor spridning=högt 
värde 

 
Diffusionslogiken inom ramarna för det akademiska systemet innefattar 
alltså även bibliotekens användarstatistik och inverkar sålunda på ytterligare 
en värdeskapare av akademiska texter. En stor del av efterfrågan på en 
marknad för akademiska tidskrifter kan i ljuset av de båda bibliotekskapitlen 
hävdas vara avhängig en diffusionslogik. 

Det finns skäl att återgå till Adams och Yellens paketmodell. En logisk 
konsekvens av modellen är att så länge som reservationspriset på en vara 
överstiger 0 kommer varje adderad vara att öka paketets reservationspris. Ett 
faktum som i kombination med digitaliseringens effekt på marginalkostnader 
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leder till starka ekonomiska incitament att bygga paket med många varor. 
När vi nu vet att bibliotekens sätt att utvärdera de stora paketen vilar på an-
vändarstatistik leder detta till en ytterligare insikt om hur värde skapas. I ett 
tidskriftspaket kommer varje vara vars användning överstiger 0 att öka pake-
tets värde för biblioteken och ju högre denna siffra är desto mer kommer 
värdet på hela paketet att öka. Denna insikt möjliggör en tolkning av det 
empiriska utfallet från föregående kapitel. Nämligen att det fanns betydligt 
många fler paket och typer av paketförsäljning än vad tidigare forskning 
diskuterat. De största förlagens paketförsäljning förklarades genom att de 
låste upp flera, för biblioteken viktiga tidskrifter i paket och sedan utveck-
lade produkten därifrån. När användarstatistiken är det viktigaste utvärde-
ringsverktyget för biblioteken är det inte längre nödvändigt (om än förmod-
ligen önskvärt) med antal väldigt viktiga tidskrifter för att sälja ett paket. Det 
räcker att den summerade användningen av allt som ingår i paketet är till-
räckligt hög för att paketet ska ha ett värde högt värde för biblioteken. Förla-
gen kan använda turnaway-statistik för att visa biblioteken vilken efterfrågan 
de har om de inte redan prenumererar. 

Antar vi att varje tidskrift har en efterfrågan hos ett bibliotek, och att 
denna efterfrågan kan mätas genom nedladdning, klick eller sökningar fram-
står det genast som ekonomiskt rationellt att försöka slå samman så många 
tidskrifter som möjligt i ett paket, så länge tidskrifterna kan förväntas erhålla 
någon form av användarstatistik. Diffusionslogiken som värdeskapare kan på 
detta sätt manipuleras genom enkel multiplikation och konsekvenserna av 
detta blir allt annat lika att det som ingår i ett paket får en högre efterfrågan 
än det som inte gör det. Det har en högre efterfrågan eftersom det lånar en 
del av sin efterfrågan av paketets övriga komponenter. Eller uttryck på ett 
annat sätt, de olika egentligen separata efterfrågenivåerna förstärker varandra 
när de utvärderas som grupp. 

Eftersom biblioteken tillgängliggör litteratur för sina användare kan det 
vidare härledas, att innehåll i de paket, vars efterfrågenivåer, genom en intel-
ligent affärmodell hålls mycket höga har bättre möjligheter att spridas i det 
akademiska systemet.  
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5. Tidskriftsekonomi: en jämförande fallstudie 
1968–2018 

Förlagens andra kundkrets 
I föregående två kapitel har jag undersökt den viktigaste konsumenten av 
akademiska tidskrifter: universitetsbiblioteken. Jag har visat hur bibliotekens 
efterfrågan har förändrats och vad som förklarar denna förändring. Följande 
kapitel undersöker svenska humanvetenskapliga akademiska tidskrifter från 
ett ekonomiskt perspektiv. Givet digitaliseringen, förlagens paketförsäljning 
och den allt mer internationaliserade marknaden för akademisk litteratur är 
min hypotes att förutsättningarna för att bedriva akademisk tidskriftsutgiv-
ning har förändrats. De akademiska tidskrifternas egen ekonomi är i sam-
manhanget mycket intressant. Eftersom kritiken mot de stora förlagen från 
akademins sida har varit stark och utbredd samtidigt som ett stort antal av 
världens tidskrifter har valt att låta sig ges ut av samma förlag så uppstår 
frågan: Vad finns det för skäl att låta sig ges ut av ett internationellt och kri-
tiserat förlag?  

Detta kapitel behandlar ekonomiska förutsättningar för att ge ut human-
vetenskapliga tidskrifter i Sverige under perioden 1968–2018. Digitali-
seringen innebar inte bara ett ändrat format för biblioteken. Förvärvet har 
under övergångsperioden även kommit att ändra innehåll. Det finns här för-
visso ingen jämförelse med tidigare period men med tanke på hur många 
tidskrifter som ingår i de stora tidskriftspaketen och hur mycket man betalar 
för dem är det rimligt att dra slutsatsen att förvärvet rent innehållsmässigt 
förändrats. År 2017 betalade svenska bibliotek ca 387 miljoner till cirka 30 
större internationella förlag. 80 procent av pengarna gick till de fem 
största.162 Den marknad som har växt fram för akademiska tidskrifter i värl-
den domineras av ett antal internationella förlag. Det akademiska publice-
ringssystemets funktionssätt genererar ytterligare en hypotes: Om biblio-
teken är den viktigaste konsumenten av akademiska tidskrifter idag, och 
deras förvärv domineras av tidskriftspaket, borde det vara ekonomiskt för-
månligt för en tidskrift att ingå i ett sådant paket. Digitaliseringen, internat-
ionaliseringen och paketförsäljningens förhärskande grepp om våra universi-
tetsbibliotek bör rimligtvis ha haft en inverkan på hur akademiska tidskrif-
ters ekonomi fungerar. Detta kapitel i avhandlingen handlar alltså om tid-
                               
162 Se kapitel 2. 
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skriftsekonomi. Var får en akademisk tidskrift sina pengar ifrån? Hur påver-
kas tidskriftens inkomster och utgifter av en större strukturomvandling på 
marknaden för akademiska tidskrifter? Vad är det som kostar och hur har 
kostnaderna förändrats över tid? 

Hittills har spridningen av akademiska alster diskuterats utifrån hur de in-
ternationella jätteförlagen utformat sina försäljningsmetoder i samband med 
digitaliseringen och framväxten av den elektroniska tidskriften. De inlås-
ningseffekter, prisförhandlingar och medföljande värderingsprocesser som 
försäljningsmetoderna betytt för två svenska universitetsbibliotek har också 
påvisats. Den moderna marknaden för forskningspublikationer kan nu kon-
stateras i hög utsträckning influeras av en uppsättning kvantitativa estimat, 
vilka främst bygger på olika typer av diffusionsmått. De stora internationella 
förlagens försäljningsmodeller har diskuterats i relation till konsumenten, det 
vill säga biblioteken. Faktum är dock att förlagen inte bara vänder sig till en 
grupp kunder utan två. De akademiska tidskrifterna kan förstås som förla-
gens kund i andra delen av en produktionskedja för akademisk litteratur. 

Publicering i tidskriftsmediet bör förstås som en idag central del av 
forskningsprocessen för många akademiker. Det är i allmänhet genom publi-
cering som forskning har möjlighet att nå ut till forskarsamhället. Det är 
även först efter publicering som författarens resultat kan tillgodoräknas som 
en akademisk merit. I den akademiska infrastruktur som är avhandlingens 
studieobjekt spelar tidskrifterna en central roll genom sin relation till biblio-
tekens inköp och förlagens försäljningsmodell. De svenska biblioteken väljer 
i allt högre utsträckning att köpa in litteratur som ingår i de internationella 
förlagjättarnas tidskriftspaket. Hypotesen som styr följande undersökning är, 
att detta sakförhållande rimligen kan får konsekvenser för svenska tidskrif-
ters ekonomiska förutsättningar. 

En tidskrift är ofta en specifik typ av kanal för forskaren. Vetenskapliga 
tidskrifter med sina redaktörer har olika inriktningar och olika intresseområ-
den. De kan alltså inte ses som allmänna och utbytbara kanaler som endast 
skiljer sig åt vad den vetenskapliga kvaliteten anbelangar.163 Är man intresse-
rad av andra faktorer än det idémässiga innehållets inverkan på spridning är 
en första insikt att beroende på vad man skriver om kan den akademiska 
efterfrågan antas variera sett till hur många som kan tänkas vara intresserade 
av ett område. Som forskare är det lätt att notera att det framför allt är svens-
kar som skriver om Sverige, norrmän som skriver om Norge, litteraturvetare 
som skriver om litteraturhistoria och ekonomihistoriker som skriver om 
industrialiseringen. Samtliga observationer tycks fullt rimliga och svåra att 
bestrida såväl normativt som deskriptivt. Samtidigt behöver man vid insikten 
av att svenskar skriver om Sverige stanna upp och fundera över vad det beror 
på och vilka konsekvenserna av ett sådant förhållande kan tänkas vara. Det 
är förståeligt att svenska samhällsvetare och humanister skriver om Sverige, 
                               
163 Hasselberg (2009) s. 100–105. 
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dels för att de har nära till källmaterialet men också för att deras frågor ofta 
formas i ett svenskt sammanhang. Det är begripligt att en svensk statsvetare 
intresserar sig för politiska samarbeten mellan Socialdemokraterna och Cen-
terpartiet. Det är begripligt för att det påverkar forskarens eget samhälle och 
de medborgare, som bidrar till att upprätthålla akademikerns frihet att välja 
forskningsproblem. Det är också rimligt att andra svenska statsvetare läser, 
drar nytta av och kanske citerar ett sådant arbete. Är det lika rimligt att ame-
rikanska statsvetare läser, drar nytta av och kanske citerar ett sådant arbete? 
Svaret på den frågan är nej. Därmed inte sagt att så inte kan vara fallet eller 
att det skulle vara ovanligt, eller på något sätt icke-önskvärt. Likväl är svaret 
nej då det är ett område som behandlar Sverige och frågor som kan tänkas 
var mer intressanta för en svensk publik. Tittar man i stället på ett ämne som 
historia blir skillnaderna kanske än tydligare. Historia är ett läroämne, en 
universitetsdisciplin. Det är en disciplin som finns i flera länder. Går man in 
på ett universitetsbibliotek i Sverige hittar man utan svårighet till en avdel-
ning med historisk litteratur, det vill säga litteratur som berör historieämnet. 
Ibland är den sorterad i underkategorier som exempelvis kan utgöras av län-
der, epoker eller andra nischer. Historia smalnas ofta av i ett område, ett fält, 
ett inringat intresse. När man diskuterar historia gör man alltså ofta en indel-
ning. I det här fallet sker denna i termer av geografi. Det innebär att jag skil-
jer på svensk historia och indisk historia och genom en sådan uppdelning är 
det lätt att i det här skedet övertyga läsaren att det är två olika intresseområ-
den och att de människor som intresserar sig för det ena området inte nöd-
vändigtvis är samma grupp som intresserar sig för det andra (närhetsprinci-
pen). Det är också lätt att övertyga läsaren om att beroende på vilket land 
som åsyftas så skiljer sig grupperna åt i storlek. Den här undersökningen 
behandlar svensk samhällsvetenskap och humaniora. 

   Det finns fler forskare och fler människor som är intresserade ameri-
kansk historia än som är intresserade av svensk historia. Detta okontroversi-
ella sakförhållande har betydelse för den som säljer texter om historia, och 
samma förhållande kan uttryckas i ekonomiska termer – efterfrågan på histo-
risk forskning om Sverige är lägre än efterfrågan på motsvarande forskning 
om USA. Detta är rimligt, välkänt och kan framstå som en banal observation 
inte minst ur en rent demografisk synvinkel men även i relation till USAs 
roll i världshistorien. Det är emellertid en helt central insikt för den som 
intresserar sig för tidskrifternas ekonomiska förutsättningar. I detta kapitel 
kommer efterfrågan på forskning att utgöra ett analytiskt nyckelbegrepp. 
Efterfrågan på forskning är i sammanhanget tänkt att fånga de ekonomiska 
intäkter som genom försäljning av forskningsresultat kan inbringas. Något 
som förutsätter existensen av grupp som är villiga att betala för att tillgodo-
göra sig forskningsresultaten. Efterfråge-begreppet består egentligen av två 
komponenter. 1. Antalet köpare 2. Köparnas reservationspris (köpkraft alter-
nativt villighet att betala). Med ett sådant begrepp är det viktigt att läsaren 
har i åtanke att det finns olika marknader och olika grupper med olika efter-
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frågan och att dessa grupper inom akademin kan formas runt både discipli-
nära och geografiska gränser. 

Biblioteken och förlagen är två aktörsgrupper som idag i hög utsträckning 
värderar och traderar akademiska tidskrifter. Tidskrifterna är i sig en helt 
annan typ av aktörsgrupp. En grupp vars syfte är att sprida en viss typ av 
vetenskap. I en samtida idealbild drivs tidskriften av akademiker. Akademi-
ker som själva forskar och har åsikter kring ett gott vetenskapligt hantverk 
och god vetenskap i allmänhet. Att driva en tidskrift liksom att bedriva 
forskning är en aktivitet som kräver arbetskraft, något som kostar pengar 
eller tid, ofta båda. 
 

VETENSKAPLIG RESULTATFÖRMEDLING KAN ALDRIG ”BÄRA 
SIG” 
 
Det arbete som utförs – redigering, sättning, tryckning, distribuering, biblio-
tekshantering m m – måste betalas, vare sig detta sker genom att användaren 
betalar med sina forskningspengar eller genom att forskningspengar sätts in 
direkt i begynnelseskedet.164  

 

På 1970-talet konstaterade forskningsrådens utredning om tidskriftsstöd som 
ovan nämnda citat är hämtat från att produktionen av vetenskapen var något 
som behövde understödjas för att klara sig. Påståendet lyfter fram den veten-
skapliga produktionen som en del i forskningens själva förutsättningar. End-
ast den forskning som på olika sätt lyckas finansieras hela vägen kan spridas. 
Vad som krävs för att en tidskrift rent ekonomiskt ska kunna bedriva sitt 
arbete är en central fråga i detta kapitel.  

Den historiska komparationen 
För att besvara frågan om vad som är ekonomiskt nödvändigt för en tid-
skrifts arbete tillämpas ett historiekomparativt angreppssätt, mer specifikt en 
fallbaserad komparation.165 Angreppssättet bygger i detta kapitel på att ana-
lysera empiriska likheter och skillnader mellan två olika sammanhang (de 
båda tidskrifterna) utifrån teoretiska premisser. Det är en kvalitativ metod 
som ej ska förväxlas med en mer kvantitativ variabelbaserad komparativ 
metod, som i stället söker generaliserbarhet genom probabilistiska antagan-
den. Metoden möjliggör ett studium av tidskrifternas egna komplexiteter 
men placerar samtidigt de båda tidskrifterna i delvis gemensamma kontexter. 

                               
164 Forskningsrådens utredning beträffande media för vetenskaplig resultatförmedling 
(19777) s. 1. 
165 Müller & Nováky (1997). 
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På detta sätt kan likheter och skillnader mellan två olika men jämförbara 
studieobjekt analyseras i relation till de strukturer som inverkar på dem.  

I detta fall rör det sig om de två från början svenskspråkiga humanveten-
skapliga tidskrifterna Scandinavian Journal of Economics och Historisk 
tidskrift, som båda vid studiens inledande år är beroende av, och gynnade av 
offentligt tidskriftsstöd. De har båda tillgång till en marknad av förlag som 
de måste köpa tjänster av. Genom sin koppling till universiteten förhåller sig 
båda till svenska akademikers förutsättningar. Det markroekonomiska läget i 
allmänhet och inflationen i synnerhet är relevanta aspekter för båda tidskrif-
terna eftersom det påverkar produktionskostnaderna för tryckning, sättning 
och distribution. De båda påverkas även av den pågående international-
iseringsprocessen och den svenska utbildningspolitiken. Slutligen upplever 
båda digitaliseringen och dess konsekvenser för den akademiska publice-
ringen. Alla dessa likheter bör betraktas som gemensamma strukturer som 
interagerar med tidskrifternas mer partikulära egenheter. Samtidigt är det 
tidskrifter för två olika discipliner och som under den största delen av under-
sökningen ges ut på två olika språk. Det rör sig alltså om en historisk tid-
skrift som ges ut på svenska och en nationalekonomisk tidskrifts som ges ut 
på engelska. Metodens fördel är att den kan skapa en djupare förståelse för 
hur de ekonomiska möjligheterna att bedriva vetenskaplig tidskriftsutgivning 
har förändrats över tid i Sverige än vad en kvantitativ variabelbaserad kom-
paration hade kunnat göra. Valet av metod sker dock på bekostnad av att 
inga frekvenser och kvantiteter kan generaliseras. 

Frågor  
För att kunna försörja en tidskrift med arbete krävs det någon form av insats. 
Denna insats kan antingen säkras helt, delvis eller inte alls genom intäkter 
från försäljning på en marknad. För att något ska fungera på en marknad 
krävs att det finns en efterfrågan och att produktionskostnaderna inte är allt-
för höga i relation till de intäkter som sagda efterfrågan kan inbringa. Den 
eventuella mellanskillnad som kvarstår efter de av marknaden inbringade 
resurserna räknats måste kompenseras genom andra insatser om tidskriftens 
fortlevnad ska kunna säkras. För att förstå den förändrade strukturens inver-
kan på humanvetenskapliga tidskrifter kommer jag besvara tre frågor: 
 

• Varifrån har intäkterna till verksamheten kommit och vad är det 
som har kostat pengar?  

• Vilka krav, hämningar och möjligheter för tidskriftsutgivningen 
kan kopplas till de ekonomiska intäktskällorna och kostnaderna? 

• Vad kan man utifrån de studerade fallen säga om generella för-
utsättningarna för att ge ut akademiska tidskrifter i allmänhet 
och humanvetenskapliga tidskrifter i synnerhet? 
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Den akademiska tidskriften 
De analytiska premisserna är alltså att tidskriftsutgivning som verksamhet 
behöver någon form av insatser och att finansiering måste erhållas antingen 
genom försäljning på en marknad, eller från någon form av sparat kapital 
eller mecenat. Utgångspunkterna och de medföljande frågorna grundar sig i 
den akademiska tidskriftens historia. Vad är då en akademisk tidskrift? Med 
en akademisk tidskrift brukar man avse en publikation som innehåller artik-
lar författade av olika forskare, fackmän eller akademiker och som ges ut 
kontinuerligt.166 Ofta har den akademiska tidskriften en redaktör med akade-
miska meriter. Denna redaktör gör val om vad som är lämpligt att publicera 
och inte. Idag är även den akademiska tidskriften starkt förknippad med en 
så kallad referee-granskning. Vill man studera den akademiska tidskriftens 
historia måste man emellertid göra avkall på några av de saker som man idag 
vanligtvis förknippar med den akademiska tidskriften. 

Den akademiska tidskriftens historia är en historia om framväxten  av 
tryckpressar, en fungerande postverksamhet samt framväxten av vetenskap-
liga akademier och sällskap. Rent konceptuellt så finns det egentligen ingen 
gemensam historieskrivning gällande den akademiska tidskriften, det som 
finns är en historieskrivning gällande den naturvetenskapliga, den tekniska 
och den medicinska tidskriften. Denna tidskrift har av historiker ofta spårats 
tillbaka till mitten av 1600-talet då engelska Royal Society och franska 
L’Academie royale des sciences började ge ut sina journaler Philosophical 
Transactions respektive Journal des Scavans.167 Dateringen lägger tonvikten 
på just de lärda sällskapens kommunikation. Linjerna har även dragits till-
baka till tidningsverksamheten allmänt och då till antikens Rom och 700-
talets Kina.168 Tidskriften har alltid varit ett medium för långväga kommuni-
kation och den akademiska tidskriften har då alltid varit ett medium för en 
långväga kommunikation som utifrån särskilda premisser har kunnat kallas 
akademisk eller vetenskaplig.  

Som långväga kommunikation var akademiska tidskrifter fram till 1990-
talet och digitaliseringen helt beroende av transportmedel. Texterna sattes, 
trycktes och sammanfördes till fysiska objekt som kunde säljas av bokhand-
lare eller skickas direkt till en beställare mot betalning. Dessa fysiska objekt 
behövde fraktas och var sålunda beroende ett fungerande transportsystem. 
Den akademiska tidskriften som historiskt studieobjekt brukar placeras inom 

                               
166 Jag väljer här att tala om en akademisk tidskrift snarare än en vetenskaplig. Valet grundar 
sig på att den vetenskapliga tidskriften i den historiska litteraturen är en naturvetenskaplig 
tidskrift. Delar av litteraturen handlar även om tekniska och medicinska tidskrifter som då 
explicitgörs dito. Med akademisk tidskrift menar jag det som i Sverige ofta kallas för en 
vetenskaplig tidskrift men som i internationella [läs engelskspråkiga] sammanhang kallas för 
academic journal, ett begrepp som inkluderar även humanvetenskaperna.  
167 Csizar (2018) s. 23–33; Fyfe (2015); Fyfe m.fl. (2017); Kronick (1976) s. v–viii; Biagiolo 
(2002).    
168 Houghton (1975) s. 11; Garrison (1934) s. 292. 
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ramarna för en bredare europeisk upplysningshistoria och senare veten-
skapshistoria, som handlar om spridning av nyheter, vetenskap och kunskap 
mellan 1600- och 1800-tal. Under samma period förbättras möjligheterna att 
transportera information, en utveckling med växelverkande effekter med 
tidskriftsproduktionen i Europa. Då postväsendet effektiviserades blev det 
lättare för olika aktörer att tjäna pengar på tidskriftsverksamhet något som 
också möjliggjorde nya finansiella lösningar inom postsystemet självt.169 

   Under det sena 1600-talet och under hela 1700-talet växer nya veten-
skapliga sällskap med egna tidskrifter fram i framförallt Tyskland, Storbri-
tannien, Frankrike och Italien men även i Sverige och andra länder.170 I Sve-
rige finns det dokumenterade tidskrifter från det sena 1600-talet. År 1716 
startades Daedalus Hyperboreus eller Några Nya Mathematiska Och Physi-
caliska Försök Och Anmerckningar, där bland annat Christoffer Polhem och 
Emanuel Swedenborg var engagerade. Tidskriften existerade endast i två år, 
något som tycks har varit vanligt bland det tidiga 1700-talets tidskrifter i 
Sverige.171  

Finansiärer och mecenater 
År 1739 instiftades den Kungliga vetenskapsakademien. Akademien fick år 
1747 det så kallade almanacksprivilegiet, vilket innebar att akademien hade 
ensamrätt på att ge ut almanackor i Sverige, en modell som hämtats från 
Preussen. Privilegiet innehades av akademien till och med år 1972 och de 
intäkter som under tiden förvärvades, använde akademin till sina olika ve-
tenskapliga verksamheter.172 En av dessa verksamheter var att ge ut en form 
av akademiska tidskrifter.  Enligt idéhistorikern Sten Lindroth var utgivandet 
av akademins egen tidskrifts det viktigaste uppdraget redan från början. 
Akademins Handlingar, som den svenska tidskriften hette började ges ut 
redan 1739. Dess innehåll, utformning och tryck var föremål för många för-
handlingar under 1700-talet. Att kunna publicera i Handlingarna var en av 
de främsta meriterna för att bli invald i akademin.173 Sedan slutet av 1700-
talet gav akademin kvartalsvis ut Nya Handlingar174. Handlingarna hade som 
syfte sprida nya vetenskapliga rön till en bredare publik. I det tidiga 1800-
talet stod kemisten Jöns Jakob Berzelius i centrum för denna verksamhet och 
kom dessutom att starta ytterligare tidskrifter.175 Vetenskapsakademin hade 
en tydlig inriktning mot så kallade nyttiga vetenskaper dit man räknade ma-
                               
169 Se Mokyr (2009) s 205–219; Headrick (2000) s. 181–210, för postsystemets möjliggör-
ande av informationstransport; Se. Broman (2015) där de tyska tryckeriernas och postväsen-
dets utvecklade verksamheter ekonomiskt möjliggjorde nya lukrativa lösningar för varandra.  
170 Csiszar (2018) s. 36; Kronick (1976) s. 124. 
171 Holmberg i Gustafsson och Rydén (2000) s. 70–74; Bring (1964) s 49. 
172 Odelberg (1989) s. 83–89. 
173 Lindroth (1967a) s. 111–130. 
174 Lindroth (1967) s. 123–134. 
175 Beckman (2016). 
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tematik, naturkunnighet, ekonomi, handel, nyttiga konster och manufakturer. 
För det humanistiska området startades i efterdyningarna av vetenskapsaka-
demins bildande, den Kungliga vitterhetsakademin på initiativ av och med 
medel från drottning Lovisa Ulrika av Preussen.176 Under 1800-talet gav 
vitterhetsakademin ut sina Handlingar och det så kallade Månadsbladet 
(idag Fornvännen). Den humanistiska fonden bildades inom ramarna för 
Vitterhetsakademin år 1927. Syftet med denna var att stödja svensk human-
istisk forskning.177 Fonden användes bland annat för att stödja humanistiska 
tidskrifter. 

Under den senare delen av 1800-talet och det tidiga 1900-talet började 
den svenska staten i högre utsträckning än tidigare att intressera sig för ve-
tenskapen och akademin. Ur detta följde att nya forskningsinstitut för geo-
logi, meteorologi, bakteriologi och skogsforskning kom att startas och finan-
sieras med statliga medel. Under första världskriget gjordes strategiska sats-
ningar på kemi och flygteknik. Under 1930- och 1940-talet kom vetenskapen 
att spela en politisk roll i samband med de debatter som fördes rörande sam-
hällsplanering, inte minst i anslutning frågor till den så kallade planhushåll-
ningsdebatten och nya byggprojekt. Den politiska debatt som pågick under 
1930-talet där misstänksamhet mot statlig finansiering av viss vetenskap 
förenades med en gemensam vilja att stödja teknologisk utveckling resulte-
rade 1942 i skapandet av Statens tekniska forskningsråd (TFR). Det var Sve-
riges första forskningsråd, och det skulle drivas utan politiskt inflytande för 
att inte mista sin opartiskhet som forskningsfinansiär. Åren därpå tillkom 
motsvarigheter inom jordbruk (JFR.), medicin (MFR) och naturvetenskap 
(NFR). På grund av dess politiskt känsliga forskningsområde betonades vik-
ten av ett oberoende extra mycket inför bildandet av samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (SFR) 1947. Den av Vitterhetsakademin startade humanist-
iska fonden kom att ombildas till Humanistiska forskningsrådet (HFR) och 
kom i samband med det få ett statligt medelstillskott178 HFR och SFR slogs 
1977 ihop och bildade gemensamt Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR). Slutligen slogs 2001 TFR, MFR, NFR och HSFR 
ihop till dagens Vetenskapsrådet (VR). Forskningsråden, som samtliga har 
haft till uppgift att stödja svensk forskning, har inom respektive område ut-
gjort finansiärer för svenska akademiska tidskrifter. I början av 1980-talet 
finansierades 103 tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap av 
HSFR. Av dessa tidskrifter gavs de allra flesta ut av olika sällskap eller före-
ningar. Ett antal var skrivna på privatpersoner, forskningsstiftelser och aka-
demier. Mindre än en handfull var förlagsägda och dessa var ägda av det 
svenska förlaget Almqvist & Wiksell.179 Svenska akademiska tidskrifter har 

                               
176 Jonsson (2003) s. 12. 
177 Jonsson (2003) s. 146–148. 
178 Stevrin (1978) s. 81–91; Jonsson (2003) s. 172–176. 
179 Spjelkavik (1985) s. 128. 



 143

alltså ofta och på olika sätt haft mecenater eller finansiärer, vilket också har 
varit internationellt vanligt förekommande fenomen. 

Akademisk efterfrågan 
Ur ett ekonomiskt perspektiv är frågan: Hur kommer det sig då att man från 
statligt eller annat håll behövt gå in och finansiera akademiska tidskrifter? 
Resonerar man utifrån ett försäljningsperspektiv är det lätt att inse att aka-
demiska tidskrifter, vars texter i första hand är tänkta att nå andra akademi-
ker, har en betydligt smalare marknad än vad en tidskrift som vänder sig 
bredare samhällsgrupper skulle ha. Den potentiella kundgrupp som har varit 
intresserad av akademiska alster har historiskt ofta haft en begränsad köp-
kraft och kostnaderna för produktion av små upplagor har alltid varit stor. I 
Sverige gick våra första tidskrifter under efter bara några år och den eng-
elska historikern Jonathan Topham har illustrerat hur efterfrågeproblemati-
ken var påtaglig även i det sena 1700-talets England. Det inleddes då försök 
att tjäna pengar på att sälja vetenskapliga tidskrifter. De tidiga framgångsrika 
exemplen hade enligt Topham en karaktär av antologier som samlade nya 
rön och recenserade nya vetenskapliga verk snarare än att själv publicera 
dem. Anledningen till denna utformning handlade om att de skulle vara at-
traktiva att köpa för en större del av befolkningen, snarare än endast ett fåtal 
akademiker. De kommersiella tidskrifterna bidrog till ett ökat internationellt 
utbyte av nya rön då översättningar av exempelvis franska resultat hade en 
marknad i Storbritannien.180 En tidig ekonomiskt framgångsrik kommersiell 
tidskrift i Storbritannien var Repertory of Arts som hade ett fokus på till-
lämpningsbar kunskap. I tidskriftens första nummer återgavs användbara 
upptäckter från såväl andra tidskrifter som diverse akademier i Storbritan-
nien, Frankrike, Amerika, Irland, och Italien. Utöver det innehöll numret ett 
fåtal originalartiklar samt en lista på nya patent. Tanken med tidskriften var 
att förse näringsidkare med viktig ny kunskap. Det menades från tidskriftens 
håll att den kunde fylla denna uppgift bättre än en encyklopedi då den i kon-
trast till encyklopedin ständigt uppdaterades med nyheter. Antologitidskrif-
terna fungerade ofta med hjälp av en redaktör som var insatt i de praktiska 
vetenskapernas tillämpning och som valde ut de bidrag som skulle inklude-
ras.181 Den efterfrågan som kom att styra innehållet i de ekonomiskt fram-
gångsrika tidskrifterna kan därmed åtminstone delvis kopplas till det brit-
tiska näringslivet. Det var en förutsättning för att få tidskrifterna att gå runt 
ekonomiskt.  

De kommersiella tidskrifterna behövde förhålla sig till en marknadsefter-
frågan för att kunna överleva, ett krav som inte var nödvändigt om det gick 
att säkra pengar på andra vägar. Ett historiskt vanligt sätt att finansiera en 

                               
180 Topham (2013) s. 119–127. 
181 Topham (2013) s. 133–152; Watts (2014). 
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tidskrift har varit med hjälp av lärda sällskap som kan bistå tidskriften med 
såväl arbetskraft som finansiellt stöd. Som nämnts ovan grundades den eng-
elska Philosophical Transactions 1665 vid the Royal Society i London. Den 
brittiska historikern Aileen Fyfe har visat hur tidskriften var en ekonomisk 
förlustaffär för sällskapet. Det var emellertid något som ansågs vara värt den 
ekonomiska belastningen då tidskriften genererade andra värden som sprid-
ning, rykte, bytesvaluta samt var en förmån för sällskapets medlemmar. Fyfe 
visar i sin undersökning av sällskapets ekonomi 1765–1850 hur kostnaderna 
för att producera tidskriften regelmässigt översteg intäkterna med det unge-
fär det dubbla. Sällskapet hade tre primära inkomstkällor som i fallande ord-
ning utgjordes av avkastning på kapital, medlemsavgifter och försäljning av 
publikationer.182 Under perioden parerades utgifterna till en början främst 
genom försök att utöka medlemsbasen medan det senare möjliggjordes ge-
nom bättre avkastning på kapital. Fyfe poängterar att sällskapet höll sina 
ekonomiska verksamheter skilda från det redaktionella arbetet183, till skillnad 
från de kommersiella tidskrifterna där vi sett hur urvalet av texten var an-
passat efter en marknad. Den franska motsvarigheten till Royal Societys 
tidskrift hette som bekant Journal de Scavans och även den hade en stark 
koppling till den franska akademin, som erhöll statlig finansiering. Under 
andra hälften av 1600-talet började allt fler tidskrifter med koppling till lärda 
sällskap att florera i Europa.184 

I likhet med det europeiska 1700- och 1800-talet vittnar forskningsrådens 
utredning som citerades i inledningen om att samma problematik var högst 
påtaglig i Sverige på 1970-talet. Utredningen inleds i versaler VETENSKAP-
LIG RESULTATFÖRMEDLING KAN ALDRIG ’BÄRA SIG’. Med tanke på 
den stora marknad som finns idag med stora internationella förlag som ägnat 
sig åt att köpa upp tidskrifter för att tjäna pengar på dem så ter sig 1970-
talets Sverige som en främmande tid.  

En av dagens största och mest prestigefyllda tidskrifter är den engelska 
Nature. Tidskriftens historia har nyligen skrivits av historikern Melinda 
Baldwin. Författaren framhåller att i relation till andra samtida tidskrifter 
tedde sig Nature speciell under 1800-talet. Den lyckades vara en tidskrift 
som vände sig specifikt till akademiker men som ändå lyckades fånga en 
tillräckligt stor marknad för att gå med vinst. Den grundades 1869 med am-
bitionen att rikta sig till bildade britter och gav sig sålunda in på en konkur-
rensutsatt marknad. Tidskriften blev under 1800-talet inriktad på framförallt 
akademiska diskussioner. Baldwin beskriver tidskriften som ett riskabelt och 
rakt igenom kommersiellt projekt under förlaget Macmillan.185 Natures eko-
nomiska framgångar trots sin inriktning mot framförallt akademiker visar att 

                               
182 Fyfe (2015). 
183 Fyfe (2015). 
184 Kronick (1995). 
185 Baldwin (2015) s. 26–38. 
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det inte med nödvändighet handlade om att en inriktning mot akademiker 
inte kunde vara lönsam utan snarare att en sådan inriktning krävde att grup-
pen av intresserade akademiker var tillräckligt stor och köpstark.  

De båda tidskrifterna 
För att förstå hur efterfrågan påverkar förutsättningarna att driva vetenskap-
liga tidskrifter i Sverige kommer i denna undersökning två humanvetenskap-
liga186 tidskrifter, Scandinavian Journal of Economics (SJE) och Historisk 
Tidskrift (HT) att studeras under perioden 1968–2017. Perioden är den mest 
intressanta att studera för den som vill förstå hur och varför ett publikations-
system i förändring påverkar en central del av den vetenskapliga spridningen 
idag. För att så långt som möjligt kunna se hur bibliotekens agerande hänger 
ihop med de vetenskapliga tidskrifternas har jag velat dra studien så nära 
nuet som möjligt. Startåret är 1968 av flera orsaker där den viktigaste är de 
omdaningar som den högre utbildningen erfor genom universitetens kraftiga 
expansion från det sena 1950- och ändå fram till idag. Det exakta årtalet 
avgjordes av det empiriska materialets täckning. Perioden sammanfaller ur 
ekonomisk synvinkel förutom med den allmänna expansionen av akademin, 
även med en period med mycket hög inflation187, något som påverkar pris-
sättning i alla branscher. Perioden fångar även digitaliseringens genomslag 
genom elektroniseringen av den vetenskapliga tidskriften och framväxten av 
tidskriftspaketen, en utveckling som brukar dateras till mitten 1990-talet. 
Slutligen är Sverige i likhet med många andra länder under perioden med om 
en ständigt pågående och accelererande internationaliseringsprocess. 

Scandinavian Journal of Economics 
Scandinavian Journal of Economics grundades 1899 av den Uppsalabase-
rade professorn i nationalekonomi David Davidson och då under namnet 
Ekonomisk tidskrift. Davidson drev ensam tidskriften i 40 år, med det 
svenska förlaget Almqvist & Wiksell som förläggare sedan 1906.188 Efter en 
utdragen process som drevs på av nationalekonomen och ekonomihistorikern 
Eli Heckscher köptes tidskriften loss 1939. Den övertogs då av en nystartad 
förening som fick namnet Föreningen för utgivandet av Ekonomisk tidskrift 
och som tillsatte Erik Lundberg och Ingvar Svennilson att sköta redaktionen 
i Stockholm.189 Lundberg och Svennilson satt kvar som redaktörer i hela 17 

                               
186 Samhällsvetenskap och humaniora. Se inledningskapitlet. 
187 Tenopir & King s. 281–300. 
188 Tidskrifter trycktes de första åren av Hugo Gebers förlag, vilket framgår av omslagen på 
de tidiga numren se exempelvis Ekonomisk tidskrift (SJE) årgång 1899 och 1900. 
189 Processen med övertagandet av tidskriften inleds redan 1937 i samband med att det statliga 
tidskriftstödet omförhandlats vilket Eli Heckscher uppmärksammar som ett problem för Da-
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år. Tidskriften bytte successivt språk till engelska, och 1965 bytte tidskriften 
även namn till Swedish Journal of Economics som en del av en international-
iseringsprocess. Under ett antal år blandades artiklar på svenska och eng-
elska i tidskriften. Den första artikeln på engelska publicerades redan 
1947.190 Efter ytterligare tolv år bytte tidskriften namn igen, och då till Scan-
dinavian Journal of Economics, ett led i processen att övergå från att vara en 
svensk tidskrift till att bli en nordisk. Föreningen har bytt namn i samband 
med att tidskriften bytt namn. Sedan 1976 heter den alltså Föreningen för 
utgivande av The Scandinavian Journal of Economics. Det är juridiskt sett 
en ideell förening med en ekonomisk verksamhet som är skattepliktig. Före-
ningens styrelse ansvarar för att tillsätta redaktör och anställa sekreterare. 
Det redaktionella arbetet sker genom ett redaktörsråd och som från och med 
1976 består av representanter från samtliga nordiska länder. SJE har under 
sin livstid tagit emot anslag och bidrag från en mängd olika finansiärer. Idag 
är den en ekonomisk verksamhet som klarar sig helt utan externt ekonomiskt 
stöd. 

Historisk tidskrift 
Arbetet med Historisk tidskrift påbörjades 1875 då Carl Silverstolpe började 
ge ut en periodisk publikation vid namn Historiskt Bibliotek. Där publicera-
des historiska skrifter, källor, recensioner, litteraturöversikter och uppsatser. 
År 1881 byggde Svenska Historiska Föreningen vidare på det av Silverstople 
påbörjade projektet och startade Historisk tidskrift, som skulle vara till för 
både fackmän och historiskt bildade personer. Tidskriftens första redaktör 
var Emil Hildebrand som senare pekats ut som en av de drivande krafterna 
bakom projektet.191 Tidskriften finansierades till en början nästan uteslutande 
genom prenumerationer. Lejonparten av prenumeranterna var givetvis 
svenskar men de övriga skandinaviska länderna utgjorde en icke-försumbar 
del.192 Under det tidiga 1900-talet kom tidskriften även att erhålla statsbidrag, 
något som 1947 upphörde och ersattes med bidrag från humanistiska fon-
den.193 Idag finansieras HT genom bidrag från Vetenskapsrådet, Vitterhetsa-
kademin samt sina prenumeranter och tillika medlemmar av svenska histo-

                                                                                                                             
vidson. Sedan följer långa förhandlingar med hur uppgörelsen kring övertagandet ska fungera 
och hur det fortsatta arbetet efter köpet ska se ut. Heckscher samlar in 10 000 kronor från vad 
han refererar till som bankerna där bland annat 1000 kronor kommer från Jakob Wallenberg i 
person och 1000 kronor kommer från Gustaf Lagercrantz. Förloppet går att följa i de 12 brev 
som Heckscher skickar till Davidson mellan 1 juli 1937 och 20 oktober 1938. (B 180 S:1, i 
David Davidsons personarkiv.) Jmf Lundahl (2015) och Hasselberg (2007) s.47–51. 
190 Se Persson (1998) och Claes-Henric Siven. Ekonomisk Tidskrift, Nationalencyklopedin, 
tillgänglig på: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ekonomisk-tidskrift, 
Hämtad 2016-01-30). 
191 Hildebrand (1980). 
192 Se HT 1883 s.XXXIX–XL samt SHFs arkiv, G4:1, revisionsberättelser 1881–1900, 1970, 
revisionsberättelse 1886–1888.  
193 SHFs arkiv g4:1, revisionsberättelser 1881, 1970.   
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riska föreningen. Det är en tidskrift som ges ut på svenska och som ägs och 
administreras av Svenska historiska föreningen. Förutom att ge ut HT ägnar 
sig föreningen under delar av perioden åt en att ge ut Svensk historisk biblio-
grafi (SHB), som skulle samla den svenska historiska litteratur som utkom-
mit under tidigare år. Från och med 1974 övergick man från en årlig utgiv-
ning till en 5-årig utgivning för att få ner omkostnaderna och så småningom 
överläts projektet till Kungliga biblioteket. Idag är HT en tidskrift som är 
beroende av såväl sina föreningsmedlemmar och tillika prenumeranter samt 
tidskriftsstöd från Vetenskapsrådet.  

Tidskrifterna 1968–2017 
Valet av tidskrifterna grundar sig på främst tre faktorer. 1. Det är svenska 
humanvetenskapliga tidskrifter. 2. En av tidskrifterna har valt att låta en 
internationell förlagsjätte ta över försäljning och distribution, den andra har 
motsatt sig detta. 3. Det finns ett historiskt arkiv som täcker en längre period, 
vilket gör det möjligt att följa olika ekonomiska problem över en period som 
täcker in utvecklingen både före och efter digitaliseringen. 

   Scandinavian Journal of Economics är idag internationellt orienterad 
såtillvida att den publicerar artiklar på engelska och accepterar artiklar från 
hela världen. Samtidigt har den ett regionalt fokus till de Skandinaviska län-
derna. Den är indexerad i Web of Science databas och dess spridning gente-
mot andra nationalekonomiska tidskrifter skattas internationellt bland annat 
genom impact factor194. 

   Som jämförelsepunkt har Historisk Tidskrift valts. Även det är en 
svensk humanvetenskaplig tidskrift med ett bevarat arkiv. Till skillnad från 
Scandinavian Journal of Economics ges Historisk tidskrift emellertid inte ut 
av ett stort internationellt förlag. Tidskriften är idag fortfarande en svensk-
språkig tidskrift.    

Material 
Det material som kommer användas är all den dokumentation som finns 
samlad i tidskrifternas arkiv. Båda tidskrifterna har på sina respektive kontor 
bevarade arkiv, SJE:s återfinns på tidskriftens redaktion vid Institutet för 
internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Arkivet sträcker sig till-
baka till 1968 och innefattar ett antal olika typer av dokument. Den ekono-
miska verksamheten finns bevarad i form av balansräkningar, verksamhets-
berättelser och resultaträkningar. Med hjälp av materialet går det att konstru-
era en serie där kostnader och intäkter för föreningen kan sammanställas och 
kategoriseras. Utöver de ekonomiska handlingarna finns det samlat protokoll 
                               
194 Se inledningskapitlet för förklaring. 
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från både föreningens och redaktörsrådets årsmöten. Redaktörsrådet består 
av en utvald grupp nationalekonomer som planerar tidskriftens utformning. 
Det finns även viss korrespondens mellan olika aktiva medlemmar i före-
ningen och redaktionen, främst mellan sekreterare och redaktörer samt mel-
lan sekreterare och föreningens ordförande. Det finns också korrespondens 
mellan föreningen och olika ekonomiska samarbetspartner bestående av 
förlag för tidskriften, förlag som köper och trycker nya exemplar av gamla 
upplagor samt med diverse finansiärer. 

Utöver SJE:s eget arkiv har David Davidsons personarkiv samt National-
ekonomiska föreningens arkiv använts i syfte att komplettera enstaka uppgif-
ter. En del uppgifter om vilka som innehade vilka poster vid olika tillfällen 
har även kunnat hämtas direkt från tidskriftens publicerade nummer, så även 
en del uppgifter om tidskriftens pris. 

HT:s kontor återfinns på institutionen för ekonomisk historia vid Stock-
holms universitet. Där finns styrelseprotokoll och viss korrespondens för 
perioden efter millennieskiftet bevarat. Det finns dessutom en kartong som 
är efterlämnad av den före detta skattmästaren, Gert Nylander i vilken det 
återfinns diverse handlingar i form av protokoll, förhandlingar, räkenskaper, 
korrespondens med förlag, korrespondens styrelsemedlemmar emellan m.m. 
Materialet däri täcker framförallt perioden 1960–1980. 

Undantaget Gert Nylanders kartong har Svenska historiska föreningen 
skickat materialet före millennieskiftet till Riksarkivet i Arninge. Där finns 
sporadiska räkenskaper i form av revisionsberättelser 1885–1969, perioden 
som följer utgör något av en lucka i föreningens arkiv, något som förmodlig-
en förklaras av att de uppgifter som finns bevarade i Gert Nylanders kartong 
aldrig skickades in till Riksarkivet. Styrelseprotokollen från 1989–2000 finns 
även de på Riksarkivet, de är emellertid i dagsläget osorterade och ej sökbara 
men går att beställa fram. Historisk tidskrift har dessutom haft en tradition 
sedan 1883 att varje år publicera Svenska historiska föreningens årsberät-
telse där man redogör för diverse viktiga händelser samt föreningens och i 
förlängningen tidskriftens ekonomiska verksamhet. Denna i historikerns 
tycke utmärkta tradition innebär att den publicerade tidskriften själv utgör en 
huvudkälla i följande undersökning.  

Metod för att hantera räkenskaperna 
Som nämnts vill jag skapa en bild av hur tidskrifternas ekonomiska förut-
sättningar har sett ut och förändrats över tid. Att förstå de ekonomiska förut-
sättningarna för tidskriften är ett sätt att förstå varför en vetenskaplig tid-
skrift valt att nyttja och fortsätta nyttja en internationell förlagsjätte. Vad har 
en vetenskaplig tidskrift för syfte med att låsa in sin tidskrift bakom dyra 
betalväggar som allt annat lika minskar tillgängligheten och i förlängningen 
forskares sannolikhet att läsa och citera deras material? Vad händer med 
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tidskriftens förutsättningar att bedriva sin verksamhet när de hamnar i eko-
nomiskt trångmål? Hur hanteras ekonomiska problematiker?  

En rimlig utgångspunkt för att kunna besvara frågor rörande tidskrifternas 
ekonomiska förutsättningar är att ta reda på vilka intäkter och kostnader 
respektive förening har haft och hur dessa har förändrats över tid. I fram-
ställningen av materialet sammanfattas de stora inkomsterna som 1. Anslag, 
vilket inkluderar finansiering från olika typer av forskningsråd, statliga verk, 
centralbanker eller annan finansiär. 2. Intäkter från verksamheten, vilket 
innebär olika typer av försäljning av tidskriften samt anonsintäkter. Utöver 
dessa stora poster förekommer även submission fees från och med 1993 hos 
SJE, detta är en kostnad som betalas för av forskaren för att bli publicerad i 
tidskriften. Intäkterna från verksamheten i fallet SJE bokförs under något 
olika poster på vid olika tillfällen. År 1968 finns det bokhandelförsäljning, 
direktprenumeration och lösnummerförsäljning, i följdenlig storleksordning-
en. År 1986 byter tidskriften förläggare och all försäljning hamnar under en 
post som kallas Blackwell garantisumma & vinstdelningsavtal (senare Wiley 
garantisumma).195 Intäkter från ovan nämnda poster summeras och kallas för 
intäkter från verksamheten. Intäkter från olika finansiärer kallas i sin tur för 
intäkter från anslag. Syftet med detta är att över tid kunna visa hur stor del 
av tidskriftens intäkt som kommer från försäljning respektive anslag. Denna 
mätning är direkt relevant för en förståelse av vad förlaget kan erbjuda tid-
skriften. När det gäller kostnader framställs de i fyra kategorier. 1. Tryck och 
distribution, en post som egentligen är vad tidskriften betalar förlaget för 
nämnda tjänster. 2. Lön och arvoden, en post som undantaget tjänsterna i 
kategori 1 utgörs av summan av de tjänster inklusive sociala avgifter som 
tidskriften betalar för. 3. Materialkostnader, en post vars innehåll ibland är 
något oklar men inkluderar, när det specificeras, kostnader för telefon, dato-
rer och annat kontorsmateriel. 4. Resor, möten och representation, en post 
där kostnader för nämnda kostnader summeras. 

När en kategori byter namn görs en jämförelse av de båda närliggande 
åren för att utröna var en viss kostnads- eller intäktpost tar vägen, något som 
ofta är oproblematiskt. Det viktigaste exemplet på detta är redan nämnt, det 
är när de olika intäkterna från försäljning alla hamnar under en och samma 
post, ett annat exempel är när man byter namn på lön för administration till 
sekreterare och senare till anställda som inte specificeras som redaktör.  För 
att göra intäkts- och kostnadsposterna jämförbara över tid presenteras upp-
gifterna i fasta priser, inflationsjusterade med hjälp av SCBs konsumentpris-
index med 2018 som index-år.196  

                               
195 Se Blackwell 1990–1992; JS-History notebook; Blackwell 1999–2009. Förutom vanlig 
lösnummerförsäljning sålde tidskriften rätten att trycka och sälja gamla nummer till företaget 
Swets & Zeitlinger, se Swets Backsets. 
196 Prisnivån i Sverige 1830–2019, SCB. 
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För Historisk tidskrifts del finns ett antal andra problem att ta hänsyn till. 
Svenska historiska föreningen publicerar sedan 1976 även räkenskaperna för 
tidskriften Scandinavian Journal of History. Den ekonomiska verksamheten 
som är kopplad till den hålls emellertid konsekvent separat från resten av 
ekonomin. Utgivningen av Svensk historisk bibliografi kan bara delvis sepa-
reras från utgivningen av HT. Svensk historisk bibliografi, som nämnts ovan 
var en annan publikation än tidskriften, den fick separata anslag och trycktes 
ibland av andra förlag än vad HT gjorde. Under den studerade perioden nytt-
jar och avlönar föreningen arkivarier och bibliotekarier för arbetet med bib-
liografin. Att ägna sig åt litteraturöversikter är något som vetenskapliga tid-
skrifter historiskt ägnat mycket tid åt och i många fall verkar dessa ha varit 
ett huvudsyfte. För Svenska historiska föreningen var det ett klart och tydligt 
syfte med deras verksamhet redan från början, ett syfte som var fastslaget i 
stadgarna. Under föreningens andra möte efter bildandet 1880 fastslogs att 
HT skulle ges ut fyra gånger per år, hur innehållet skulle vara strukturerat 
men också att föreningen årligen skulle ge ut en bibliografi ”öfver det för-
flutna årets historiska litteratur rörande Sverige”.197 I framställningen av 
föreningens ekonomi kommer och kostnadsposterna för HT att inkludera 
kostnader för Svensk historisk bibliografi. Detta beror på att under flertalet år 
är en separation av tryckkostnader mellan HT och bibliografin inte möjlig, 
detta innebär att tryckkostnaderna, så som de är bokförda i materialet inklu-
derar kostnaderna för bibliografin. Även anslagen till Svensk historisk bibli-
ografi och försäljning av dito har som en följd av detta räknats med som 
intäkter från verksamheten. 

Kostander för distribution är en kategori som är svår att följa över tid. 
Den presenteras ibland som distribution, ibland är den inbakad i kostnaderna 
för trycket och ibland kallas den kostnader för porton och diverse. Kostnader 
för tryckning och distributions presenteras regelmässig som en och samma 
kategori och innehåller därför samtliga komponenter, vilket undanröjer detta 
problem med källmaterialet. Det bör också nämnas att även på intäktsidan är 
det svårt att med hjälp av det tillgängliga källmaterialet vara säker på att det 
inte flyttas pengar mellan de olika projektens kostnadsposter inom förening-
en. Dessutom kan en del gemensamma kostnader vad personalkostnader, 
administration och kontorsmaterial beträffar kan förekomma och de kan jag i 
så fall inte separera med hjälp av materialet. Följden av detta är att jag räknar 
med samtliga kostnader och intäkter från Svensk historisk bibliografi.198 De 
största kostnaderna och intäkterna är under hela perioden kopplade till HT 
och under andra halvan av perioden är bibliografin inte längre en del av för-
eningens ekonomiska verksamhet. 

                               
197 Nordin (2008) s. 81–82.  
198 Valen medför att en mer korrekt beskrivning av det jag gör är att studera föreningarnas 
ekonomi. Av framställningsskäl fortsätter jag emellertid att prata om tidskrifternas ekonomi. 
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På begäran av en av tidskrifterna kommer jag inte att kvantitativt presentera 
rörelseresultat, kapitalinkomster och besparingar över tid. Fokus för studien 
handlar i stället om att över tid kunna se varifrån intäkterna har kommit och 
vad som har kostat pengar för respektive tidskrift. 

På grund av ovan nämnda källkritik kommer resultaten från den kvantita-
tiva undersökning att kommenteras delvis utifrån sammanställningen av 
räkenskaperna men också utifrån hur det ekonomiska läget kommenterades i 
protokoll och korrespondens. Tolkningarna av det kvantitativa materialet 
sker alltså i kombination med en kvalitativ undersökning av hur de som ar-
betade med tidskriftens ekonomi upplevde den ekonomiska situationen. Det 
kvalitativa och det kvantitativa materialet fungerar alltså som ett korrektur 
ett för varandra. 

Tidskrifternas ekonomi över ett halvt sekel 
Utifrån räkenskaperna går det att konstruera en bild över hur de båda tid-
skrifternas ekonomiska förutsättningar kommit att se ut och förändras över 
tid. Figur 1 och 2 visar varifrån de båda tidskrifterna har fått sina intäkter 
under hela perioden. Läsaren bör notera att materialet för SJE endast går 
fram till 2017 medan HT går fram till 2018. De båda kategorierna för intäk-
ter som presenteras är de stora och viktiga posterna för tidskrifterna men det 
bör tilläggas att det finns andra intäktsposter som spelar roll för tidskrifternas 
ekonomi särkskilda år. 

De båda tidskrifternas ekonomi ser vid slutet av 1960-talet ganska lika ut. 
HT har mer intäkter genom verksamheten medan SJE i gengäld har något 
större anslag. Vad som är tydligt är att de båda intäktskategorierna är jäm-
förbara i storlek och är mycket viktiga för båda tidskrifterna. Detta förhål-
lande kvarstår för HT under hela undersökningsperioden men kommer väl-
digt tydligt att förändras för SJE. Intäkterna för SJE fluktuerar i betydligt 
högre grad än vad HT:s gör. Den nationalekonomiska tidskriften är klart den 
tidskrift som genomgår den största förändringen i finansiering under den 
studerade perioden.  
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Figur 1: Historisk tidskrifts intäkter från verksamheten och intäkter 
från anslag 1968–2018 i tusentals SEK i 2018 års priser 

Källa HT: verksamhetsberättelser 1968–2019.  

Figur 2: Scandinavian Journal of Economics intäkter från verksamhet 
och intäkter från anslag och submission fees 1968–2017 i tusentals SEK i 
2018 års priser 

 
Källa: Resultat- och balansräkningar från SJE: The Swedish Journal of Economics: 
Styrelseförvaltning 1968/1969-, Balans- och resultatsräkningar SJE, Balans- och resulta-
träkningar 2006–2011, Bokslut: Scandinavian Journal of Economics 2012-12-31, Bokslut: 
Scandinavian Journal of Economics 2013-12-31, Bokslut: Scandinavian Journal of Economics 
2014-12-31, Årsredovisning: Scandinavian Journal of Economics 2015, Årsredovisning: 
Scandinavian Journal of Economics 2016, Årsredovisning: Scandinavian Journal of Econom-
ics 2017. 
*Toppen i anslag 1981 förklaras av att centralbankerna kommer in som anslagsgivare. Något 
som resulterade i att anslaget från samarbetsdelegationen avtog över tid. Även centralbanker-
nas anslag minskades över tid.  
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Den historiska tidskriften är fortfarande år 2018 ungefär lika beroende av 
intäkter från prenumeranter som av sina anslagsgivare. Intäkterna från för-
säljningen av SJE börjar på en mycket lägre nivå än vad intäkterna för HT 
gör. År 1968 får HT in drygt 550 tusen medan SJE får in knappt 200 tusen. 
49 år senare har intäkterna från försäljning av HT minskat med 50 tusen till 
ungefär en halv miljon medan intäkterna för SJE har ökat med drygt en mil-
jon till knappt 1,3 miljoner. Samtidigt har HT:s anslag ökat från drygt en 
kvarts miljon till 450 tusen medan SJE initialt högre anslag på knappt 400 
tusen helt och hållet har upphört. 

Skillnaderna i intäktskällor säger något om tidskrifternas beroendeförhål-
landen. HT är idag, liksom de var år 1968 beroende av både en marknad av 
prenumeranter och av sina anslagsgivare. SJE var till en början än mer bero-
ende av sina anslagsgivare men idag är de helt och hållet beroende av mark-
naden och samtidigt helt oberoende av anslagsgivare. Tidskrifternas ekono-
miskt volatila historia under andra halvan av 1900-talet kommer att förklaras 
mer ingående nedan. 

Den andra sidan av de båda tidskrifternas ekonomiska förutsättningar 
handlar om vad som har kostat pengar för de båda. Figur 3 och 4 visar hur de 
centrala kostnaderna har sett ut och förändrats under samma period. Även på 
kostnadssidan är de båda tidskrifterna i början av perioden mer lika än mot 
slutet. Förändringarna för HT är igen mycket små när det gäller tryck och 
distribution. Kostnaden för tryck och distribution för den historiska tidskrif-
ten uppgick år 1968 till knappt 390 tusen och år 2018 till drygt 370 tusen. 

Figur 3: Historisk tidskrifts stora kostnader 1968–2018 i tusen SEK i 
2018 års priser 

 
Källa: HT:s verksamhetsberättelser 1969–2019. 
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Kostnaden för dito när det gäller den nationalekonomiska tidskriften är radi-
kalt annorlunda. År 1968 uppgick den till drygt 280 tusen och hade år 1985 
stigit till drygt 600 tusen. Efter år 1986 betalade inte längre tidskriften något 
för produktionen. Denna kostnadslättnad var en konsekvens av att tidskriften 
bytte förlag. Kostnaden bärs från och med år 1986 av förlaget i stället och 
detta i utbyte mot att tidskriften delar med sig att nettovinsten (förlagets in-
täkter från försäljning efter avdrag för kostnader för produktion) till förlaget. 
Fram till mitten av 1980-talet var denna kostnad tidskriftens klart största. 
Kostnaderna för personal har under perioden ökat för båda tidskrifterna. För 
HT kostade personalen knappt 200 tusen i början av perioden och knappt 
550 tusen år 2018. För SJE har ökningen av denna kostnadspost varit bety-
dande. År 1968 kostade personalen för tidskriften drygt 80 tusen och år 2017 
uppgick samma siffra till drygt en miljon. 

Figur 4: Scandinavian Journal of Economics stora kostnader 1968–2017 
i tusen SEK i 2018 års priser. 

 
Källa: Resultat- och balansräkningar från SJE: The Swedish Journal of Economics: 
Styrelseförvaltning 1968/1969-, Balans- och resultatsräkningar SJE, Balans- och resulta-
träkningar 2006–2011, Bokslut: Scandinavian Journal of Economics 2012-12-31, Bokslut: 
Scandinavian Journal of Economics 2013-12-31, Bokslut: Scandinavian Journal of Economics 
2014-12-31, Årsredovisning: Scandinavian Journal of Economics 2015, Årsredovisning: 
Scandinavian Journal of Economics 2016, Årsredovisning: Scandinavian Journal of Econom-
ics 2017. 
 
Hur ska man då förklara utvecklingen? De 49 år som studien sträcker sig 
över innehåller stora förändringar inom akademin och universitetsvärlden. 
Framväxten av det så kallade massuniversitet med början under 1950 är en 
process som pågår än idag och som haft konsekvenser för hur arbete inom 
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universiteten organiseras, avlönas och värderas. 1950-talets universitet, aka-
demier och vetenskapliga sällskap samt de nybildade forskningsråden, som 
skulle stödja den svenska forskningen kom alla att i hög utsträckning påver-
kas av den massiva expansion inom högre utbildning som påbörjades i mit-
ten av 1950-talet och intensifierades under andra halvan av 1900-talet. En 
följd av expansionen var större potentiella marknader för akademisk littera-
tur. Storleken på marknaderna påverkades även av den pågående internat-
ionaliseringen försåvitt man valde att trycka på ett språk som var internat-
ionellt gångbart.199 

De undersökta åren inkluderar också en lång period av hög inflation, nå-
got som påverkar prissättning på alla typer av varor och tjänster i ett sam-
hälle. För produktionen av akademiska texter var det främst relevant för att 
det skapade prisökningar på tryck- och distributionstjänster. 

Perioden täcker även in digitaliseringen av den akademiska texten i all-
mänhet och den akademiska tidskriften i synnerhet. Den teknologiska ut-
vecklingen, som framgått i tidigare kapitel, har skapat helt nya möjligheter 
för såväl biblioteken som förlagen. HT och SJE var båda från början svensk-
språkiga humanvetenskapliga tidskrifter som grundades på 1800-talet. Båda 
tidskrifterna ger under perioden ut sin tidskrift fyra gånger om året och båda 
tidskrifterna har på olika sätt under sin historia varit understödda av statliga 
och andra typer av bidrag. Där upphör likheterna. Den historiska tidskriften 
är fortfarande en svenskspråkig tidskrift med ett svenskt fokus och där 
svenska forskare skriver. Den trycks från början av perioden av Norstedts 
tryckeri och vid slutet av undersökningsperioden av Elanders och de huvud-
sakliga intäkterna är fortfarande en kombination av prenumerationer och 
anslag från Vetenskapsrådet och vitterhetsakademin. Den nationalekono-
miska är inte lika självklart en svensk tidskrift längre, även om den har sitt 
kontor och arkiv i Stockholm. Det är idag en engelskspråkig tidskrift med ett 
nordiskt och internationellt fokus. Den har ett redaktörsråd som har represen-
tanter från olika nordiska länder. Den ges idag ut av det amerikanska förlaget 
Wiley och säljs genom det stora tidskriftspaketet Wiley Journals till universi-
tet i hela världen. År 2018 betalade, som vi har sett i föregående kapitel 
Uppsala universitet och Göteborgs universitets ungefär 4,5 miljoner vardera 
för tillgången till paketet. Svenska kostnader för alla tidskriftsprenumerat-
ioner från Wiley, som förmedlades av Bibsam 2017 var för svenska universi-
tets- och högskolebibliotek drygt 43 miljoner.200 Den ekonomisk historiska 
utvecklingen har under olika perioder inneburit olika typer av utmaningar för 
de båda tidskrifterna och deras relationer till sina finansiärer, prenumeranter 
och förlag. Följande del av undersökningen handlar om vilka ekonomiska 
problem och möjligheter de båda tidskrifterna behövt hantera under peri-
oden. Studien av tidskrifterna är indelad i tre perioder där de båda tidskrif-

                               
199 Se kapitel 1 och 2. 
200 KB, Expenditures (2019) s. 22. 
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ternas ekonomiska utmaningar kommer att undersökas på en mer ingående 
nivå och med hjälp av övrig dokumentation från respektive arkiv. Jag kom-
mer i det följande genomgående att kalla det företag som anlitas för att 
trycka, och distribuera tidskrifterna för förlag. Det är emellertid ett begrepp 
som kan problematiseras utifrån vilka faktiska tjänster och vilka avtal som 
finns mellan tidskrift och företag. Under perioden fungerar förlagen ofta 
framförallt som tryckeri och distributör av tidskrifterna, en relation som in-
nebär att ordet tryckeri snarare än förlag skulle kunna användas. Ofta kan ett 
företag fungera båda som förlag och som tryckeri, där förlagsbenämningen 
ofta inkluderar en bredare uppsättning tjänster, samt att företaget bär risken 
för produktionen. Att bära risken för produktionen innebär att det är företa-
get som står för kostnaderna för produktion och distribution, och samtidigt 
tar ut en större andel av en eventuell vinst. Distinktionen är emellertid inte 
helt enkel att etablera och valet av förlag som benämning på företagen an-
vänds i stället konsekvent och avtal och de typer av tjänster som köps kom-
mer att framgå av empirin.201 Ett bra exempel på den komplexa relationen 
mellan tryckeri och förlag är just det förlag som HT nyttjar i början av 
undersökningsperioden, nämligen Norstedt. Bo Peterson har skrivit om hur 
Norstedts förlag omformade och anpassade sin verksamhet under slutet av 
1800-talet hur kom att bedriva sin verksamhet genom olika avtal och uppgö-
relser med sina kunder. På Norstedt skiljde man mellan avtal med författar- 
eller äganderätt och avtal med förlagsrätt. Denna tämligen enkla uppdelning 
var ofta mer komplicerad och olika avtal förhandlades specifikt med olika 
författare.202  

Mellan anslag, inflation och mervärdesskatt: åren 1968–
1985 
När undersökningen tar sin början använder sig SJE fortfarande av det 
svenska förlaget Almqvist & Wiksell för att trycka och sälja tidskriften. Upp-
görelsens utformning är vanlig i akademiska sammanhang och skiljer sig 
något från gängse uppfattning om hur relationen mellan författare och för-
läggare ser ut. En vanlig uppgörelse mellan författare och förlag har varit att 
förlaget står för den ekonomiska risken att publicera och sälja något. I vissa 
sammanhang kan det emellertid vara författaren själv eller i det här fallet 
tidskriften som är den aktör som bär den ekonomiska risken genom bekosta 
produktionen.203 Att producera akademiska texter är som vi tidigare diskute-

                               
201 För en utförlig genomgång av de många betydelser ordet förlag har haft och hur relationen 
mellan tryckeri och förlagsverksamhet har tagit sig uttryck historiskt se Peterson (1993) s. 44–
66. 
202 Peterson (1993) s. 157–161. 
203 Svedjedal (2009) s. 11. 
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rat är en affär som kan gå med förlust, särskilt om inte marknaden är tillräck-
ligt stor. Så var även fallet för SJE under perioden 1968–1985, som under 
perioden var mycket beroende av sina anslagsgivares gillande. I figur 5 jäm-
för jag relationen mellan intäkterna från försäljning av tidskriften med kost-
naden för att producera tidskriften under periodens första 18 år. 

Figur 5: Scandinavian Journal of Economics intäkter från 
verksamheten och kostnader till förlaget 1968–1985 SEK i 2018 års 
priser  

 
Källa: Resultat- och balansräkningar från SJE: The Swedish Journal of Economics: Styrelse-
förvaltning 1968/1969-, Balans- och resultaträkningar SJE. 
 
Som framgår av figur 5 översteg kostnaderna till förlaget tidskriftens totala 
intäkter från försäljning fram till år 1983 och produktionen av tidskriften kan 
därmed utan vidare klassificeras som en ekonomisk förlustaffär. Tidskriften 
hade inte heller någon rik huvudman som kunde garantera dess ekonomiska 
fortgång. I stället sökte tidskriften på årlig basis ekonomiskt stöd från olika 
finansiärer. Det fanns emellertid inte heller någon finansiär som ensamt bi-
drog med ett tillräckligt stort stöd för att hålla tidskriftens verksamhet fly-
tande. Den största finansiären var fram till och med 1976 Statens råd för 
samhällsforskning. Efter det fick tidskriften i stället erhålla sin finansiering 
från Nordiska samarbetsdelegationen för samhällsforskning. Detta byte av 
offentlig finansiär resulterade i högre anslag. Genom profiländringen och 
namnbytet från Swedish Journal of Economics till Scandinavian Journal of 
Economics skapades sannolikt möjligheten för tidskriften att söka medel från 
denna nya forskningsfinansiär, som uppkommit genom det nya nordiska 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

Intäkter från verksamheten Kostnader för tryck och distribution



 158

forskningspolitiska samarbete som inleddes i slutet av 1960-talet.204 De större 
anslagen kompletterades med mindre anslag från Kungliga vetenskapsaka-
demin och Riksbankens jubileumsfond samt på oregelbunden bas eller vid 
enstaka tillfälle från Nathostiftelsen, Palmes fond, Finanspolitiska institutet 
och Arne Rydes stiftelse. Antalet finansiärer till trots befann sig tidskriften 
många gånger i ekonomiskt trångmål då anslagen ofta knappt räckte för 
täcka det underskott som kostnaderna för förlagstjänster genererade. I april 
1980 skriver Peter Bohm, dåvarande ordförande i föreningens styrelse och 
tidigare redaktör till redaktionsrådet: 
 

Som ni kanske vet, finansieras utgivningen av tidskriften till en stor del av ett 
anslag från Nordiska Samarbetsdelegationen för Samhällsforskning (NOS). 
För 1978 och 1979, uppgick detta anslag till skr 130.000. För 1980, sänktes 
anslaget till skr 100.000. Samtidigt har kostnaderna ökat på grund av inflat-
ionen. Från 1978 till 1979 har t. ex. tryckkostnaderna (som framgår av bifo-
gade redovisning) stigit från c:a 136.000 till 180.000 kr, eller med omkring 
25%. Från 1979 till 1980 kan ökningen av tryckkostnaderna uppskattas till 
15%, således att ökningen 1978–1980 kan beräknas bli omkring 50%. Detta 
betyder att realvärdet av bidraget från NOS – beräknat med ledning av tryck-
kostnaderna har minska med omkring 50 procent. 

Det är alltså klart att tidskriftens ekonomi har allvarligt försämrats. Det är 
därför nödvändigt att öka tidskriftens inkomster eller anslag.205 

 

Inflationen i Sverige hade stigit sedan det tidiga 1970-talet och nådde en 
topp på över 13 procent 1980.206 De minskade anslaget för 1980 föregicks av 
en konflikt med den nordiska samarbetsdelegationen. I ett brev 1979 ankla-
gas tidskriften för att ta för lite betalt för tidskriften samtidigt som den beta-
lar sin sekreterare för mycket. Samarbetsdelegationen var alltså en finansiär 
som hade åsikter om hur verksamheten skulle bedrivas. Den krävde dessu-
tom mycket insyn i tidskriftens ekonomiska verksamhet, och skrev samma 
brev:  

 
Med hensyn til regnskabsaflaeggelse skal der til sin tid til samarbejdsnaevnet 
fremsendes et samlet regnskab for årgang 1979 omfattende alle tidskriftets 
indtaegter og udgifter i perioden. Regnskabsaflaeggelsen vil eventuellt kunne 
finde sted i forbindelse med en senere ansögning om stötte til tidskriftets 
årgang 1981. Samarbejdsnaevnet forbeholder sig rett til at kraeve 
dokumentation for de enkelte regnskabsposter forelagt. 

                               
204 Se Nordisk ministerråd (1985) s. 71. 
205 Bohm till SJE:s redaktionsråd, 1980-04-08 i Preliminaries, Board of Editors (inkl. möten) 
1974–1980. 
206 Jonung (2000) s. 21. 
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Samarbejdsnaevnet har vet sin bevilling forudsat, at det i tidskriftet 
anföres, at udgivelsen er stöttet af de nordiske samfundsvidenskabelige 
forskningsråd.207 

 
I sitt svar till delegation förhåller sig tidskriften208 tillmötesgående på kraven 
om insyn och publicitet, de kritiserar dock argumentationen om att deras 
kostnader är för höga och med hänvisning till inflationen, menar de att deras 
ökande kostnader understiger inflationen och att deras kostnader för sekrete-
raren är helt nödvändiga för att upprätthålla en ”internationell klass och 
spridning”. De beklagar även att det erhållna beloppet på 130 tusen i löpande 
priser understiger det ansökta beloppet.209 Att de offentliga finansiärerna 
skulle ställa krav på insyn i ekonomin var en rekommendation som medieut-
redningen hade kommit med bara fyra år tidigare.210 

Föreningen för utgivande av Scandinavian Journal of Economics befann 
sig i början av 1980-talet i en mycket pressar ekonomisk situation vilken tog 
sig ytterligare uttryck genom att de vände sig till företagsekonomiska in-
stitutionen vid Stockholms universitet för att be om hjälp med att klara upp 
sina problem. Kollegorna från företagsekonomiska institutionen försökte 
bistå ordförande Bohm genom att formulera ett antal förslag på hur tidskrif-
ten ska överleva. Med endast en månads respit skickar Bohm ut de förslag 
som plockats fram av företagsekonomerna: 

 
Informationen av 1880-04-25 är skrämmande. Med innevarande års utgång 
skulle det egna kapitalet vara i stort sett förbrukat. Uppenbarligen krävs 
snabba, kraftfulla åtgärder. […] 

 
Tillfällig förbättring genom att söka pengar i olika fonder för att komma över 
svårigheterna just nu. Vilka fonder? 

Långsiktig förbättring genom att få några fonder att stödja över längre tid. 
[…] 
   Långsiktig förbättring genom höjning av prenumerationspriset […] 
   Långsiktig förbättring genom ökning av antalet prenumerationer […] 
   Långsiktig förbättring genom ändrat innehåll och därmed nya prenumeran-
ter? […] 
Prisdifferentiering […] 
Andra intäkter: Är anonsintäkter möjliga? Stödannonser? 

                               
207 Brev från Erling B. Andersen och Hugo Lindstow på Nordisk samarbejdsdelegation for 
samfundsforskning till Scandinavian Journal of Economics 1979-01-04 i Preliminaries, Board 
of Editors (inkl. möten) 1974–1980. 
208 Vem som skriver framgår inte men förmodligen är det Steinar Ström dåvarande redaktör, 
som tillsammans med sekreteraren Julie Sundqvist skötte all korrespondens under närliggande 
år. 
209 Brev från SJE till Hugo Lindstow på Nordiska samarbejdsdelegation for samfundsforsk-
ning 1979-01-04 i Preliminaries, Board of Editors (inkl. möten) 1974–1980. 
210 Forskningsrådens utredning beträffande media för vetenskaplig resultatförmedling (1974) 
s. 22. 
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Fusionering […]211 
 

Karaktären på ett antal av de förslag som Bohm vidarebefordrar till styrelsen 
antyder ett mått av desperation och i kombination med de krav som ställs 
från samarbetsdelegationen framträder en bild av en tidskrift vars ekono-
miska situation begränsar deras frihet att driva tidskriften efter eget tycke. 
Förslagen från den företagsekonomiska institutionen tycks emellertid aldrig 
ha behövt diskuteras vidare i tidskriften då den ekonomiska räddningen in-
fann sig redan året därpå.  

De nordiska centralbankerna gick från och med 1981 in som finansiärer 
av SJE, ett ekonomiskt tillskott som åtminstone tillfälligt mer än väl kunde 
kompensera för tidskriftens kostnader. Tanken att de nordiska centralban-
kerna skulle garantera tidskriftens överlevnad var förvisso inte ny men det 
ekonomiska stödet hade fram tills 1981 uteblivit.212 I ett brev från Lars 
Methiessen till redaktionsrådet i slutet av 1980 framgår det att redaktions-
rådsmedlemmarna Steinar Ström och Mathiessen själv ska prata med sina 
personliga kontakter på den svenska, danska och norska centralbanken. På 
bankernas årsmöte beslutades det att man skulle trygga tidskriftens framtid 
genom årliga bidrag. Följande år erhöll tidskriften 200 tusen i löpande priser 
fördelat mellan centralbankerna.213 

                               
211 Bohm 1980 till föreningsstyrelsen i Preliminaries, Board of Editors (inkl. möten) 1974–
1980. 
212 I oktober 1969 rapporteras det i ett styrelseprotokoll till nationalekonomiska föreningen att 
det tillsatts en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna till en nordisk nationalekonomisk 
tidskrift som ska ersätta Swedish Journal of Economics, ett åtagande som föreningen då stod 
bakom. Därtill uppmuntrade nationalekonomiska föreningens styrelse att arbetsgruppen skulle 
vända sig till centralbanken i respektive land för att övertyga dem om att finansiellt garantera 
tidskriftens utgivning (Protokoll fört vid nationalekonomiska föreningens styrelsesamman-
träde onsdag 24 oktober 1969 i Nationalekonomiska föreningens arkiv A 1:1) I ett protokoll 
från styrelsemötet i maj 1972 lämnade nationalekonomiska föreningen en rekommendation att 
skjuta på startandet av den nordiska tidskriften i tre år, detta då de ännu inte fått finansiering. 
(Protokoll fört vid nationalekonomiska föreningens styrelsesammanträde 16 maj 1972 i Nat-
ionalekonomiska föreningens arkiv A 1:1). 
213 Pengarna kom inte alltid från centralbanken direkt utan de kunde söka pengar av fonder i 
syfte att stödja tidskriften. Exempelvis kommer de svenska pengarna från Riksbankens jubile-
umsfond och de danska kommer från A.P. Möllers og Hustru Christine Mckinney Möllers 
fond til almene formål de första tre åren men efter det direkt från Danmarks nationalbank. 
(Brev från Lars Mathiessen till redaktionsrådet för SJE (Estrup Gudmundur, Juoko Paunio, 
Agnar Sandmo och Lars Werin) 1980-12-31 i Preliminaries, Board of Editors (1974–1980)) 
samt Resultat- och balansräkningar från The Swedish Journal of Economics: Styrelseförvalt-
ning 1968/1969- och Balans- och resultatsräkningar SJE. 
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Figur 6: Anslag till Scandinavian Journal of Economics 1968–1985 i 
SEK i 2018 års priser 

Källa: Resultat- och balansräkningar från The Swedish Journal of Economics: Styrelseför-
valtning 1968/1969-. 

 
Som framgår tydligt av figur 6 började de totala anslagen att dala igen redan 
1982. Det var en konsekvens av att den vid det här laget andra stora finansiä-
ren, Nordiska samarbetsdelegationen för samhällsforskning fortsatte att 
minska sitt bidrag, rimligen då de såg att tidskriften erhöll pengar nog från 
andra finansiärer. 

I figur 2 och 5 framgår det tydligt att intäkterna från tidskriftens försälj-
ning ökade avsevärt åren 1983, 84 och 85. Denna ökning kan inte med hjälp 
av arkivmaterialet förklaras på ett helt tillfredställande sätt. Tittar man däre-
mot i volymerna under 1980-talet framgår det att tidskriften introducerar en 
ny priskategori 1983. Tidskriften kostade från och med 1983 mer att prenu-
merera på om man inte var en privatperson. Eftersom jag inte har tillgång till 
prenumerantstockarna eller antalet sålda nummer är det svårt att göra en 
tillfredställande beräkning av vad som förklarade de ökade intäkterna från 
försäljning av tidskriften från och med år 1983. I tabell 1 ser man emellertid 
en inflationsjusterad prissättning av tidskriften för de omkringliggande åren. 
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Tabell 1: Kostnad för helårsprenumeration av Scandianvian journal of 
Ecnomics åren 1976–1985 i 2018 års priser  

År 
Helårs  
norden 

Helårs utanför  
norden Institutioner 

1976 474 574 
1977 426 515 
1978 407 509 
1979 418 494 
1980 384 451 
1981 388 447 
1982 440 494 
1983 441 504 630 
1984 525 584 934 
1985 522 587 946 

Källa: Front matter i Scandinavian journal of Economics volymerna 78–87. 
 
Utan tillgång till prenumerantstockarna går det som sagt inte att med total 
säkerhet yttra sig om hur många som tillhörde respektive kategori i tabell 1. 
Intäkterna ökade markant från och med år 1983 och att detta sammanföll 
med introduktionen av en ny priskategori som för institutioner skulle innebu-
rit en reell kostnadsökning på 91 procent mellan år 1982 och år 1985 i stället 
för den ökning på 18 procent som hade varit fallet utan den nya priskatego-
rin. Detta samband tolkar jag kausalt. Det förefaller åtminstone högst troligt 
att den nya priskategorin förklarar ökningen av intäkter från försäljning runt 
mitten av 1980-talet.  

HT hade i likhet med SJE hållit sig till samma förlag under lång tid, i de-
ras fall Norstedts tryckeri. Den undersökta perioden inleds med att tidskrif-
ten år 1968 får ett stort överskott, något som leder till beslutet att starta Emil 
Hildebrands fond för historisk forskning. Fondens hela avkastning ska gå till 
att understödja svensk historisk forskning och vars förvaltning sker genom 
Svenska historiska föreningen.214 Jämför man intäkter från verksamheten och 
kostnader till förlaget kan man konstatera att HT:s ekonomiska balans un-
dantaget anslagen är jämnare. Figur 3 avslöjar emellertid en ökning i kostna-
der såväl som intäkter år 1974, något som förklaras till en viss del av ökade 
avgifter till förlaget både vad det gäller tryckkostnader och distributions-
kostnader. Dåvarande skattmästare Wilhelm Tham hävdade dito på årsmötet 
1975. Vidare framhöll Tham att för att svara på det ekonomiskt pressade 
läget så skulle tidskriften höja medlemsavgiften. Föregående år hade man 

                               
214 Se SHFs årsmötesprotokoll 1969 och Svenska Historiska Föreningens beslut att av till-
gängliga medel avsätta summan i Gert Nylanders kartong.  
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även då höjt medlemsavgiften samt minskat tidskriftens omfång i hopp om 
att skära ner på produktionskostnaderna.215  

Figur 7: Historisk tidskrifts intäkter från verksamheten och kostnader 
för tryck och distribution 1968–1985 i tusental SEK i 2018 års priser  

 
Källa: Verksmahetsberättelser HT 1968–1987. 
 
För HTs ekonomi var det inte bara de stigande kostnaderna till förlaget som 
utgjorde ett ekonomiskt bekymmer. Från och med år 1973 blev tidskriften 
skyldig att betala en högre mervärdesskatt samt arbetsgivaravgift, något som 
den tidigare varit undantagen.216 De höga topparna 1974 förklaras av att 
tidskriften behövde betala retroaktiv mervärdesskatt för föregående år till 
förlaget samt att omkostnaderna för Svensk historisk bibliografi blev höga. 
Momsen tillgodoräknades dock igen på intäktssidan.217 De nya kostnaderna 
och det högre slutpriset som mervärdesskatten innebar resulterade i en oro 
från föreningens sida.  

                               
215 SHFs årsmötesprotokoll 1974; SHFs årsmötesprotokoll 1975. 
216 Regelverket ska ha skärpts i början av 1970-talet och föreningen skickade 1972 in en mer 
utförligt deklaration för granskning. I ett sammanträdes protokoll från SHFs styrelse 1973 
framgår det att man tidigare endast betalat skatt på ränteinkomster. Se sammanträdesprotokoll 
28 mars 1973 i Gert Nylanders kartong. 
217 Svenska historiska föreningens årsmöte den 6 juni 1975 i Historisk tidskrift 1975, s. 4 (s. 
524). Jonas Nordin har skrivit mer om det ekonomiska lägets inverkan på produktionen av 
SHB under 1970- och 1980-talen. Konsekvenserna av den pressade ekonomiska situationen 
blev att man började trycka SHB mer sällan och mellan 1988 och 1995 låg arbetet med SHB 
helt nere. Arbetet återupptogs senare med Kungliga biblioteket som huvudman. se Nordin 
(2008). 
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I ett brev till föreningens dåvarande skattmästare Wilhelm Tham skrev före-
ningens redaktör Carl Göran Andrae i juni år 1977 följande: 
 

Jag skall försökta att ragga nya prenumeranter med ett kvinnohistoriskt 
nummer och söka bättra vår ekonomi när den skall möta kravet på 20% 
moms, (som om det inte räckte med inflationen). Kanske får vi före styrelsen 
mötas och diskutera jubileet med vår nye ordförande.218 
 

Medan SJE under 1970- och 1980-talen försökte hantera sina ekonomiska 
utmaningar genom att framför allt söka anslag så valde HT hade i stället tre 
andra åtgärder att fokuserade på. Som framgår av citatet ovan samt samtida 
styrelseprotokoll, var det viktigt att försöka hitta nya medlemmar inte minst i 
ljuset av nästa åtgärd, vilket var att höja prenumerationspriset något som 
rimligen kan tänkas få motsatt effekt.219 Med de ökade prenumerationsavgif-
terna (från 40 till 65 kronor i löpande priser för ordinarie medlemmar) i 
åtanke verkar försöken till att rekrytera och behålla medlemmar ändå ha varit 
framgångsrika. Figur 8 visar föreningens medlemsantal och tillika antal pre-
numeranter under perioden. 

Figur 8: Svenska historiska föreningens medlemsantal 1968–1986 

 
Källa: Verksamhetsberättelser i HT 1969–1987.  
                               
218 Brev från Carl Göran Andae till Fil dr Wilhelm Tham, Stockholm, 20 juni 1977 i Gert 
Nylanders kartong 
219 I SHFs styrelses sammanträdesprotokoll 1976-05-06 framhåller skattmästare Wilhelm 
Tham att de ekonomiska problemen skulle kunna lösas genom att föreningen rekryterar fler 
medlemmar. Man beslutade sålunda att uppmana samtliga deltagare på kommande årsmötet 
att försöka värva medlemmar från sina respektive hemorter. Något man följaktligen också 
gjorde Se Protokoll sammanträde 1976-05-06 i Gert Nylanders kartong. Jmf SHFs årsmöte 
1977-04-22 i HT 1978.  
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Utöver att höja prenumerationspriset och försöka rekrytera medlemma valde 
HT vid flera tillfällen under 1970-talet att minska det antal ark, på vilka tid-
skriften trycktes. Man undersökte dessutom, utan vidare påföljd, om man 
skulle byta ut det förlag som man hade nyttjat i nära 100 år.220 

Det gemensamma bekymret för de båda tidskrifterna under perioden 
1968–1986 var de stora omkostnader som var kopplade till förlags-
branschens ökade priser som åtminstone delvis förklaras med den höga in-
flationen. Jag kan inte på ett tillfredställande vis redogöra för andra orsaker 
som kan förklara prisutvecklingen inom förlagsbranschen, något som jag 
inte heller hittat i tidigare forskning. Däremot kan nämnas att i USA erfor 
man sedan 1970-talet samma utveckling. Tenopir och King presenterar en 
hypotetisk och rimlig förklaring som tar formen av en ond cirkel för den 
amerikanska marknaden för akademiska tidskrifter: När produktionskostna-
derna genom inflationen höjdes var även prenumerationsavgifterna tvungna 
att höjas för att kompensera för detta. Dessa tendenser kan man se när den 
nordiska samarbetsdelegationen vill att SJE höjer sina priser och HT gör 
detsamma. De ökade prenumerationspriserna leder i Tenopir och Kings re-
sonemang till ett minskat antal prenumeranter något som i sin tur leder till en 
mindre upplaga. Den mindre upplagan leder till ett högre styckpris vilket i 
sin tur sluter cirkeln genom att leda tillbaka till högre produktionskostnader 
och förlagen måste anpassa sig.221 

Förändring och stiltje åren: 1986–1996 
Under första halvan av 1980-talet förbättrades alltså SJEs ekonomi avsevärt, 
genom intäkter från anslag från och med år 1981 och genom intäkter från 
försäljning från och med år 1983. Det ekonomiska läget skulle emellertid 
komma att förbättras ytterligare. I februari år 1985 skrev dåvarande redaktö-
ren Seppo Honkapohja till redaktörsrådet och meddelar inför stundande re-
daktörsrådmöte: 

 
As for the agenda, I would like to mention (confidentially for this time being) 
that the SJE has been approached by Blackwells of Oxford, who have ex-
pressed a serious interest in taking over production and distribution of the 
SJE. I am in the process of corresponding with Blackwells and there are 
many details which have to be considered in weighing their proposal.222 

 
Under året beslutade man att anta det erbjudande som Honkapohja hade fått 
och från och med 1986 ingick man ett nytt avtal med det engelska förlaget 
                               
220 Verksamhetsberättelser 1973–1978, i HT 1973–1978, i en PM från SHFs styrelse framgår 
att man undersök prisläget hos Borgströms förlag men kommit fram till att ett byte skulle 
resultera i högre omkostnader, PM 1976-04-30, i Gert Nylanders kartong. 
221 Tenopir & King (2000) s. 248, 281–282. 
222 Brev från Seppo Honkapohja till Board of editors 1985-02-13 i ED-Board 1968–1999 
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Blackwell. Det nya avtalet fungerade på ett annat sätt än det man tidigare 
hade med Almqvist & Wiksell. I det nya avtalet skulle Blackwell stå för 
kostnaderna för produktion och försäljning av Scandinavian journal of Eco-
nomics. Detta innebar som nämnts ovan att från och med 1986 slapp tidskrif-
ten själv bekosta tryck och distribution av tidskriften, den i särklass största 
kostnaden för tidskriften ditintills. I figur 9 finns tidskriftens samtliga kost-
nader för åren före och efter förlagsbytet. Sista året som tidskriften betalade 
för kostnaderna av att producera tidskriften utgjorde denna summa mer än 
hälften av tidskriftens totala omkostnader. 

Figur 9: Scandinavian Journal of Economics samtliga kostnader 1980–
1996 i tusen SEK i 2018 års priser 

 
Källa: Resultat- och balansräkningar från The Swedish Journal of Economics: Styrelseför-
valtning 1968/1969-, Balans- och resultaträkningar SJE.  

  
SJE kom under 1990-talet att öka sina övriga kostnader. En av dessa kostna-
der utgjordes av redaktörsrådets möten som ofta var belagda i en stor stad 
och där tidskriften bekostade flygresa, taxi, hotell och evenemang för såväl 
redaktörsrådsmedlemmarna som deras medhavda sällskap. Kostnaderna för 
mötena var höga under perioden men kom så småningom att minska igen.223 
Under perioden kom även tidskiften att uppleva problem med arbetskraft. 
Under 1980-talet ökade antalet inskickade manuskript som tidskriften be-
hövde hantera.224 Under perioden väljer tidskriften att höja lönen och arvo-
dena för sekreterare respektive redaktörer. 

                               
223 Detta skedde genom ett antal åtgärder: Sammanläggning av redaktörsmöten med konferen-
ser, möte vartannat år och medlemmar fick betala delar sina resor och vistelser själv. 
224 Ökningen diskuteras under 1980-talet i redaktörsrådet. Dels framhålls att arbetet med allt 
fler cirkulerande manuskript är tidsödande för alla involverade men även att man var tvungen 
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Det ljusare ekonomiska läget som tidskriften upplevde under andra halvan 
av 1980-talet var en konsekvens av framförallt två saker. Det ena var att de 
nordiska centralbankerna hade valt att understödja tidskriften ekonomiskt, 
det andra var den stora kostnadslättnad som den uteblivna kostnaden för 
tryck och distribution som det nya avtalet med Blackwell innebar. Samtidigt 
innebar tidskriftens bättre ekonomi att den tidigare anslagsgivaren, den nor-
diska forskningsdelegationen, konsekvent minskade anslaget till tidskriften. 
En kombination av att ekonomin var bättre och att samarbetsdelegationens 
anslag hade blivit så små resulterade i att tidskriften år 1986 beslutade att de 
inte längre skulle söka stöd hos delegationen.225 Sista gången tidskriften er-
höll anslag från delegationen var därmed år 1987. Ett tyngre slag mot tid-
skriftens ekonomi väntade i stället år 1993 då de nordiska centralbankerna 
beslutade sig för att inte längre bistå tidskriften med ekonomiskt stöd. Efter 
år 1994 stod tidskriften utan någon av sina gamla finansiärer. Läget var oro-
väckande och på redaktörsrådets möten diskuterades frågan om hur man 
skulle kunna skaffa nya finansiärer.226 Tidskriften lyckades under 1990-talet 
att skaffa sig ett antal enstaka anslag med tiden men den fick efter år 1994 
aldrig någon stående mecenat igen. Samtidigt hade den gjort sig av med sin 
största kostnad och de årliga reella intäkterna från försäljning av tidskriften 
hade år 1996 stigit med ungefär 25 procent sedan år 1986. Ungefär vid mit-
ten på 1990-talet är det rimligt att hävda att SJE började närma sig ett obero-
ende från anslag och i allt högre utsträckning var beroende av en marknad på 
vilken tidskriften kunde säljas.  

HT:s ekonomiska utveckling under samma period såg markant an-
norlunda ut. Om den nationalekonomiska tidskriften hade blivit allt mer 
beroende av en marknad och allt mindre beroende av sina anslagsgivare så 
hade den historiska tidskriftens situation förändrats i en mycket mer blygsam 
takt och på intäktsidan var balansen mellan anslag och försäljning av tid-
skriften fortsatt stabil. I Svenska historiska föreningens styrelse diskuteras 
ekonomiska spörsmål löpande, men under 1980- och 1990-talet handlade de 
allra flesta möten om föreningens andra åtagande, nämligen att ge ut Svensk 
historisk bibliografi. När det kom till utgivningen av HT rapporterades under 
perioden framförallt en stabil ekonomisk situation. Till skillnad från de före-
gående åren höll sig kostnaden för tryck och distribution av tidskriften still 
under perioden.  

                                                                                                                             
att regelmässigt uppdatera sig om sina granskares intresseområden (Brev från Julie Sundqvist 
till Board of Editors 1989-12-08) i Ed-Board 1968-1999. Den fysiska posten spelade en stor 
roll, att skicka runt ett manuskript var avsevärt mycket mer tidsödande än att skicka ett e-mail. 
225 Vid redaktörsrådets möte i Paris i maj 1986 beslutade man att man året därpå inte skulle 
göra en ny ansökan hos den nordiska samarbetsdelegationen men att kanske skulle återkomma 
i framtiden. (Summering av Parismötet 1986 i ED-board 1986-05-02) 
226 Redaktionsmöte 1992 (då man insåg risken), 1993 (då det stod klart) och 1994 då stödet 
försvann i Ed-Board 1968-1999 
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Figur 10: Kostnader för tryck och distribution av Historisk tidskrift 
1986–1996 i tusen SEK i 2018 års priser. 

 
Källa: HTs verksamhetsberättelser 1987–1997. 
 
Kostnaderna för tryckning minskade till och med något under 1990-talet. 
Denna kostnadslättnad hänger möjligtvis delvis ihop med en effektivisering i 
trycktekniken.227 Antalet föreningsmedlemmar och tillika betalande prenu-
meranter för HT ökade under perioden. 

 

                               
227 På svenska historiska föreningens styrelsemöte i april 1993 meddelar dåvarande sekrete-
rare Lars Magnusson att tidskriften i ökande takt ska produceras via diskett något som han 
hävdar kommer att sänka tryckkostnaderna. Se. Styrelseprotokoll april 1993 i Historiska 
föreningens arkiv, osorterat, Styrelseprotokoll 1989–2000. 
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Figur 11: Svenska historiska föreningens medlemsantal 1986–1996 

 
Källa: Verksamhetsberättelser i Historisk tidskrift 1987–1997. 

 
Mellan år 1991 och 1992 tappade tidskriften 114 betalande medlemmar. 
Detta berodde på en datorisering av medlemsregistret som i sin tur innebar 
att inte alla medlemmar betalade. De medlemmar som inte betalade ströks ur 
registret men baserat på den återhämtning som följde och som återges i figur 
11 var detta ett mycket temporärt bakslag för tidskriftens ekonomi.228 

Den anpassade och den missanpassade i den digitala och 
internationella akademin, åren: 1997–2018 
När den elektroniska tidskriften kom som medieform i mitten av 1990-talet 
innebar detta, som vi har sett i föregående kapitel, stora förändringar för 
såväl akademiska förlag som våra universitetsbibliotek. Det engelska tid-
skriftförlaget Blackwell som efter 1986 tryckte och sålde SJE sålde i sin tur 
sin utgivning av akademisk litteratur till det amerikanska förlaget Wiley. 
Planerna på köpet aviserades 2006 och mötte protester i USA med hänvis-
ning till anti-trustlagarna som förlagets paketförsäljning hävdades inkräkta 
på.229 Köpet genomfördes år 2007 och Wiley tog i samband med över de 
tidskrifter som ingick i Blackwells tidskriftspaket, Blackwell synergy och 
                               
228 Styrelseprotokoll april 1993 i Historiska föreningens arkiv, osorterat, Styrelseprotokoll 
1989–2000. 
229 Issue: John Wiley & Sons acquisition of Blackwell Publishing, Association of Research 
Libraries: https://www.arl.org/wp-content/uploads/2007/02/issue-brief-wiley-blackwell-
2007.pdf (1 november 2020). 
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inkorporerade dessa i sitt eget tidskriftspaket, då Wiley Interscience idag 
Wiley Journals. SJE har varit en del av ett tidskriftspaket sedan 1997 och 
mottog sitt sista anslag 2003.230 Figur 12 visar tidskriftens intäkter från för-
säljning från 1995 till 2017.    

Figur 12: Scandinavian Journal of Economics intäkter från försäljning 
1995–2017 i tusen SEK i 2018 års priser. 

Källa: Balans- och resultatsräkningar SJE, Balans- och resultaträkningar 2006–2011, Bokslut: 
Scandinavian Journal of Economics 2012-12-31 ,Bokslut: Scandinavian Journal of Economics 
2013-12-31, Bokslut: Scandinavian Journal of Economics 2014-12-31, Årsredovisning: Scan-
dinavian Journal of Economics 2015, Årsredovisning: Scandinavian Journal of Economics 
2016, Årsredovisning: Scandinavian Journal of Economics 2017. 
 
I samband med att tidskriften började säljas inom ramarna för Blackwells, 
senare Wileys tidskriftspaket kom intäkterna justerat för inflation att för-
dubblas. Tidskriften kan idag sägas vara helt oberoende av sina tidigare an-
slagsgivare som begärde insyn i verksamheten och inte höjde anslagen till-
räckligt för att täcka inflationens ökade kostnader. I stället är tidskriften helt 
beroende av den marknad på vilken Wiley säljer sitt tidskriftspaket, det vill 
säga den marknad där bland andra våra svenska högskole- och universitets-
biblioteken årligen betalar mångmiljonbelopp för att köpa in tidskriftspaket. 
   Tidskriftens ekonomiska spörsmål under 2010-talet står i stark kontrast 
mot 1970- och 1980-talets. Styrelsen behöver inte längre försöka hantera en 
potentiellt ohållbar ekonomisk situation och slipper motivera sina kostnader 

                               
230 Detta framgår av Wileys förteckning över sina tidskrifter i all_wiley-
blackwell_journals.xls, tillgänglig på: https://onlinelibrary.wiley.com/library-
info/products/price-lists (1 november 2020). 
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och sitt arbete gentemot en extern anslagsgivare.231 På kostnadssidan har 
tidskriften sedan sitt inträde i paketekonomin råd att avlöna sina redaktörer 
och sin sekreterare helt i enlighet med styrelsens uppfattning. Det arbete som 
tidskriften betalar för har kommit att öka rejält efter millennieskiftet. SJE har 
i den nya tidskriftsekonomin hittat en plats där deras arbete kan fortgå såsom 
styrelse och redaktion finner lämpligt. Utgivning på engelska och den inter-
nationella spridning som tidskriften har skaffat sig genom åren är tillsam-
mans tillräckliga faktorer för att Wiley ska vilja ge ut dem inom ramarna för 
sitt paket. Uppgörelsen har i en historisk jämförelse resulterat i att tidskriften 
har en trygg plats på dagens marknad för akademiska tidskrifter. 

HT:s ekonomiska historia under samma period utgör en stark kontrast 
gentemot SJE. Tidskriften ges 2018 fortfarande ut på svenska och har inte 
ingått avtal med något stort internationellt förlag. Däremot övergav tidskrif-
ten det då 118-åriga samarbetet med Norstedts tryckeri år 1999 och trycks 
sedan dess av Erlanders. Bytet resulterade i lägre kostnader för tryck och 
distribution. I samband med bytet tog även föreningen själva ansvar för att 
administrera sina medlemmar och en revision av medlemsregistret genom-
förds. Bytet av förlag och revisionen av medlemmar genererade en klart 
bättre ekonomisk situation för tidskriften mot slutet av föregående årtu-
sende.232 På intäktssidan redovisar tidskriften en turbulent bild sedan de eko-
nomiska framgångarna under 1900-talets sista år. Intäkter från medlemmarna 
och tillika prenumeranterna har varierat kraftigt mellan åren. 

                               
231 Förutom räkenskaperna kan man se i mötesprotokollen att diskussioner om tidskriftens 
ekonomi karaktäriseras av ett rutinmässigt avhandlande utan någon motsvarighet till de pro-
blem som uppmärksammades under de tidiga åren. Se Ed-board 2008 och SJE-Protokoll 
1981, 2007.  
232 Utskrivet och arkiverat e-mail från Pär Frohnert till styrelsen 1999-09-17 i styrelsen 2001–
2009, HTs verksamhetsberättelse 1998, se även intäkterna från verksamheten i figur 13 och 
kostnaderna för tryck och distribution i figur 3. 
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Figur 13: Historisk tidskrifts intäkter 1996–2018 i tusen SEK i 2018 års 
priser 

 
Källa: HT:s verksamhetsberättelser 1997–2019. 
 
Utöver de varierande intäkterna från prenumerationer har även anslagen 
utgjort en osäkerhet för tidskriften framförallt de sista åtta åren av undersök-
ningsperioden då de regelmässigt har minskat. De minskande anslagen har 
bidragit till Svenska historiska föreningens ekonomiska obalans om vilken 
föreningens verksamhetsberättelse rapporterat årligen under 2010-talet.233 År 
2013 var ett särskilt oroligt år för föreningen vars intäkter liksom på 1970- 
och 80-talen fortfarande utgörs av ungefär lika delar prenumerationer som 
externa anslag. Vetenskapsrådet, den större av tidskriftens två finansiärer, 
aviserade år 2013 att de planerade att avveckla sitt tidskriftsstöd till akade-
miska facktidskrifter. I Svenska historiska föreningens verksamhetsberättelse 
beskrivs de organiserade protesterna mot Vetenskapsrådets beslut som före-
ningens ”viktigaste verksamhet” under året.234 HT:s dåvarande redaktör Ste-
fan Amirell organiserade en stor protest där drygt 3600 universitetsanställda 
skrev under. Dekaner från de största humanistiska fakulteterna i Sverige gick 
gemensamt ut och kritiserade beslutet och vidhöll att de små besparingar 
som beslutet skulle resultera inte var jämförbara med de skador som skulle 
åsamkas.235 I Vetenskapsrådets egen tidning Curie, försvarades beslutet av 
Jonas Björck, som då var chef för forskningsrådets avdelning för forsknings-
finansiering. Björck menade bland annat att: ”det bör finnas andra vägar att 
finansiera [tidskrifterna]”236. Protesterna från de svenska humanisterna var 

                               
233 Svenska historiska föreningens verksamhetsberättelser 2001–2019. 
234 HT verksamhetsberättelse 2013 HT 134:3 s. 571. 
235 Debattinlägg 2013-11-27: Dekaner går samman, Riksbankens jubileumsfond: 
https://www.rj.se/debattinlagg/tidigare/dekaner-gar-samman/ (13 mars 2020). 
236 Bjöck Jonas, Vi vill bidra till bra spridning av forskningsresultat, Curie: 
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framgångsrika och för HT:s del innebar detta att de fick behålla sina anslag 
från forskningsrådet, även om de efter år 2014 skulle avta regelmässigt. Tid-
skriften har till skillnad från SJE inte lyckats öka sina intäkter genom pre-
numerationer eller försäljning av tidskriften utan är högst beroende av sina 
anslag. Att en representant för Vetenskapsrådet år 2013 ansåg att det borde 
finnas andra vägar att finansiera tidskriften föranleder en historisk rekapitu-
lation. År 1927 bildades Humanistiska fonden som bidrog finansiellt till 
svenska historiska föreningens verksamhet. Fonden förstatligades under det 
sena 1940-talet och blev då en del av humanistiska forskningsrådet. Det hu-
manistiska forskningsrådet gick år 1977 samman med det samhällsveten-
skapliga forskningsrådet och bildade SFHR. Samma år publicerade de 
svenska forskningsråden sin rapport om tidskriftsfinansiering där de bestämt 
hävdade att tidskrifterna tvunget behövde finansieras eftersom de inte på 
egen hand var ekonomiskt gångbara projekt samtidigt som de var en nöd-
vändig länk i forskningsprocessen.237 År 2001 slogs de gamla forskningsrå-
den samman och bildade Vetenskapsrådet, som tolv år senare ansåg att 
finansieringen av tidskriften bör kunna finna andra vägar. Med tidskriftens 
ekonomiska historia i åtanke är frågan, vilka andra vägar kan tänkas vara 
möjliga? 

En befogad fråga är om inte HT liksom SJE skulle kunna ges ut av ett in-
ternationellt förlag och på så vis kunna bli oberoende av offentliga medel för 
sin verksamhet. Ett problem för tidskriftens inträde på den internationella 
marknaden har visat sig vara språket. På en konferens i augusti år 2006 blev 
den då nytillsatta redaktören för HT, Jonas Nordin, kontaktad av en represen-
tant från Cambridge University Press och en diskussion om hur en eventuell 
uppgörelse parterna emellan skulle se ut påbörjades. Under hösten samma år 
skrev en annan kontakt vid Cambridge University Press: 

 
I think Chris made it clear to you that we only publish journals in English, 
however, he said that you said you might be willing to move the journal from 
being a Swedish language publication to an English language publication, in 
order to enter a partnership with an international publisher like Cambridge 
University Press. Is this true? I would have to say straightaway that this is the 
only premise upon which we could take discussions further, but if you would 
be willing to make Historisk tidskrift an English-language journal, we could 
perhaps explore the possibility of a publishing partnership.238 

 
Kontakten mellan Nordin och Cambridge University Press ledde till en 
mindre kontrovers inom föreningens styrelse och Nordin blev tillrättavisad 

                                                                                                                             
https://www.tidningencurie.se/debatt/vi-vill-bidra-till-bra-spridning-av-forskningsresultat/  
(20 mars 2020). 
237 Forskningsrådens utredning beträffande media för vetenskaplig resultatförmedling (1977). 
238 E-mail från Vanessa Lacey till Jonas Nordin i E-mailsamling 2006-10-10 i Styrelsen 
2001–2009, arkivet på Frescati. Det finns inga ytterligare källor rörande kontakten med Cam-
bridge University press. (Styrelsen 2001–2009, Styrelsen 2010- på arkivet på Frescati) 
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om att han inte hade befogenheter att diskutera tidskriftens val av språk utan 
att först förankra det med styrelsen och i förlängningen även det svenska 
historiska forskarsamhället. Frågan diskuterades under året på styrelsemötet 
men något egentligt beslut fattades aldrig. Tidskriftens kontakt med förlaget 
resulterade inte i ett byte av varken språk eller förlag. Frågan togs upp på 
styrelsemötet som följde under hösten, där man beslutade att ta reda på hur 
ett antal andra svenska tidskrifter hade skött sin utgivning. I ett e-mail senare 
under hösten år 2006 förklarar Nordin för kontakten på Cambridge Univer-
sity Press att frågan är stor, att den kommer att diskuteras men att förlaget 
inte kan förvänta sig några beslut inom den närmaste framtiden.239 Valet att 
tidskriften fortsatt ska publiceras på svenska kan förstås som en vägran att 
anpassa sig till en internationell marknad där tidskriften möjligen hade haft 
bättre möjligheter att försörja sig. 

HT är inte förvisso inte den enda tidskrift som fortsatt publicerar sig på 
svenska och år 2019 publicerades en rapport från Kungliga biblioteket som 
kartlade inkomstfördelningen av de svenska humanvetenskapliga tidskrifter 
som sökte tidskriftsstöd från Vetenskapsrådet. År 2018 utgjorde det genom-
snittliga anslaget från rådet 41 procent av de undersökta tidskrifternas in-
komster, 20 procent utgjordes av prenumerationer, 23 procent av övriga ex-
terna bidrag.240 För HT utgjorde stödet från rådet samma år 35 procent, 44 
procent utgjorder av prenumerationer och 14 procent av övriga externa bi-
drag.241 

Publikationssystemets pengaströmmar  
Tidskrifternas ekonomiska historia vittnar om skillnader i ekonomiska förut-
sättningar för att ge ut respektive tidskrift. På 1970-talet såg situationen för 
de båda tidskrifterna tämligen liknande ut, båda tidskrifterna agerade på en 
ganska liten marknad och intäkterna från försäljning av tidskriften räckte 
inte till för att göra tidskrifterna till ekonomiskt gångbara projekt. Båda tid-
skrifterna behövde därför nyttja externa finansiärer som kompenserade för 
det ekonomiska underskott som verksamheten genererade på en årlig basis. 
Från forskningsfinansiärernas sida framstod det ekonomiskt omöjliga i att ge 
ut en akademisk tidskrift utan stöd som något självklart. HT befinner sig mot 
slutet av perioden fortfarande i en situation som påminner mycket om 1970-
talets. För SJE har däremot den ekonomiska situationen förändrats radikalt. 
Genom sitt byte av förlag, vilket sannolikt inte hade kunna ske utan att det 
var en engelskspråkig tidskrift, har de trätt in på en internationell marknad 
och det nya förlaget har successivt ökat tidskriftens ekonomiska möjligheter. 

                               
239 E-mail från Jonas Nordin till Vanessa Lacey 2006-10-02 i Styrelsen 2001–2009. 
240 KB, Ekonomiskt och tekniskt stöd s. 22. 
241 HT:s Verksamhetsberättelse 2018–2019. 
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Sedan tidskriften blev en del av tidskriftspaketet har intäkterna från försälj-
ning av tidskriften ökat rejält och SJE är idag, till skillnad från HT helt obe-
roende av stöd från statliga eller andra externa finansiärer. 

Ett av de historiskt stora ekonomiska problemen med att driva akade-
miska tidskrifter har varit omkostnaderna för att sätta, trycka och sprida den 
aktuella upplagan. Även om det arbete som pågår på en tidskrift i form av 
granskning, urval och korrespondens har varit ideellt i många fall har själva 
publikationen i regel krävt att tjänster köps av en förläggare, något som 
kostat pengar och inte kunnat skötas av tidskriften själv. Då digitaliseringen 
möjliggör fasta produktionskostnader, som är oberoende av hur exemplar 
som produceras, måste kostnaden per styck av en mindre spridd tidskrift 
vara högre än för en mer spridd sådan.242 Sverige upplevde från och med 
andra halvan av 1960-talet en kraftig ökning i produktionen av litteratur i 
allmänhet och läroboksmarknaden i synnerhet.243 Utvecklingen måste med 
nödvändighet åtminstone delvis kopplas till högskolesektorns expansion. 
Kostnaden för att från statligt håll understödja trycket av texter som inte 
kunde klara sig på en marknad var något som man accepterade och såg som 
något nödvändigt. Under 2000-talet tycks denna inställning inte längre vara 
självklar. Varför inte? 

Det finns idag gott om exempel på ekonomiskt framgångsrika tidskrifter. 
Marknaden för akademiska tidskrifter domineras idag av ett mindre antal 
stora internationella förlag som säljer sina tidskrifter till universitetsbibliotek 
runt om i världen och tjänar gott om pengar på verksamheten. Denna obser-
vation skulle kunna få den dåligt insatte att tro att det inte finns några rimliga 
skäl att en bra akademisk tidskrift inte skulle kunna bli självförsörjande och 
på så vis sluta vara en ekonomisk belastning för exempelvis en statlig finan-
siär. En sådan föreställning skulle vara mycket problematisk ur två hänseen-
den. För det första krävs att tidskriftens akademiska och professionella in-
riktning skulle appellera till de ekonomiskt framgångsrika förlagen. Att ap-
pellera till ett sådant förlag verkade i HT:s fall förutsätta att tidskriften skulle 
ges ut på engelska. En annan förutsättning är att förlaget hade gjort bedöm-
ningen att tidskriften skulle kunna generera intäkter från universitetsbiblio-
tek runt om i världen, vilket baserat på bibliotekens och förlagens värde-
ringsprinciper skulle innebära att förlaget trodde att tidskriften skulle gene-
rera god användarsstatistik vid flera bibliotek. Det andra problemet från en 
stats sida handlar då om huruvida man faktiskt sparar pengarna som ett in-
draget tidskriftsstöd skulle innebära. Det är en beräkning som inte går att 
genomföra på ett sammanhängande vis men som ändå förtjänar att uppmärk-
sammas. 
År 1968 fick HT drygt 220 tusen kronor i anslag från Humanistiska forsk-
ningsrådet och SJE fick knappt 240 tusen från Samhällsvetenskapliga forsk-

                               
242 Tenopir och King (2000) s. 11–12. 
243 SOU: 1972:80 s.12–17. 
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ningsrådet, båda anslagen i 2018 års priser. Idag har båda råden ersatts av 
Vetenskapsrådet som 2018 betalade 300 tusen kronor till HT och inget till 
SJE. Ser man bara till denna post så kostar HT den svenska staten 300 tusen 
kronor medan SJE inte längre kostar något. Betraktar man i stället alla 
pengar som svenska staten investerar i svensk forskning och utbildning som 
en gemensam kostnadspost för de svenska medborgarna så blir bilden en 
annan. En del av den totala kostnaden fördelas på de svenska lärosätena som 
i sin tur fördelar en del av summan till sina bibliotek. År 2017 betalade 
svenska forskningsbibliotek drygt 43 miljoner kronor för tidskriftsprenume-
rationer från Wiley via Bibsam. Av de 43 miljonerna utgjorde Uppsala och 
Göteborgs prenumerationer på tidskriftspaketet ungefär en tiondel vardera. 
Hur stor del av tidskriftspaketets totala kostnad för svenska staten som kan 
ledas tillbaka till SJE är omöjligt att beräkna men det faktum att tidskriften 
utgör en del av en för staten så pass stor kostnadspost innebär att bilden av 
att tidskriften inte längre kostar den svenska staten något, knappast är håll-
bar. 

Faktum är att i dagens internationella tidskriftsekonomi används en an-
senlig del av svenska forskningsmedel till att genom biblioteken och förla-
gen bekosta produktionen av ett stort antal internationella tidskrifter. Detta 
indirekta tidskriftsstöd som det handlar om, äger rum efter det att de stora 
förlagen har tagit ut sin andel av vinsten. De tidskrifter som den svenska 
staten genom systemet indirekt finansierar är utvalda för att de passar in i de 
stora förlagens affärmodell, The Big Deal. 

Akademisk frihet: beroende av staten eller marknaden? 
Genom att följa de båda tidskrifternas ekonomiska historia över 50 år har ett 
antal faktorer framträtt som särskilt tydliga i relation till en vidare akademisk 
infrastruktur. En utgångspunkt för hela kapitlet var att det behövs någon 
form av resurser för att bedriva tidskriftsarbete. Av detta följer att resurserna 
måste komma någonstans ifrån och beroende på varifrån de kommer så är de 
kopplade till någon form av legitimering eller värdering. Den tidskrift som är 
beroende av en marknad för att tillskansa sig resurser måste legitimera sig 
genom att kunna säljas på marknaden. Den tidskrift som är beroende av en 
extern aktör måste i sin tur legitimera sig genom aktörens gillande. 

Tidskriftsutgivning är en del av forskningsprocessen och en del av det 
akademiska systemet. Tidskrifter har också alltid någon form av inriktning 
vare sig den är disciplinär, metodologisk, geografisk eller av annan karaktär. 
Av detta följer att endast de tidskrifter vars inriktning lyckas på ett eller an-
nat sätt tillskansa sig resurser har överhuvudtaget möjlighet att bedriva tid-
skriftsarbete. 
Utifrån de empiriska undersökningarna drar jag slutsatsen att Scandinavian 
Journal of Economics har visat sig vara attraktiv på en marknad för tidskrif-
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ter. Idag är tidskriften helt beroende av denna marknad för sin verksamhet. 
Det finns emellertid inget i det empiriska materialet som stödjer ett påstå-
ende om att detta beroende har en direkt inverkan på det akademiska arbetet. 
Det går exempelvis inte att med empiriskt stöd hävda att det akademiska 
arbete som bedrivs vid tidskriften skulle ha påverkats av ekonomiska fak-
torer i samband med att tidskriften övergick från att vara beroende av både 
externa finansiärer och en marknad till att bara vara beroende av endast en 
marknad. Snarare verkar motsatt förhållande råda. Under den tid då tidskrif-
ten var beroende av externa aktörer rådde oenighet om hur arbetet på tid-
skriften skulle skötas, och tidskriftens frihet att själv ordna sitt arbete kan 
därmed sägas ha varit begränsat. Denna begränsning verkar, efter det att 
tidskriften övergått till att vara helt marknadsberoende, ha försvunnit helt. 
Att vara beroende av en marknad verkar för Scandinavian Journal of Eco-
nomics framförallt ha inneburit en ökad möjlighet att bedriva sin verksamhet 
med akademisk frihet. En rimlig härledning av detta resonemang är att tid-
skriftens akademiska val har varit väl kompatibla med det som efterfrågas på 
tidskriftsmarknaden. Ur detta följer även ett kontrafaktiskt påstående: att om 
tidskriften profilerat sig på ett annat sätt och hållit fast vid svenska språket 
och en mer svensk orientering så hade den sannolikt värderats annorlunda på 
samma tidskriftsmarknad. 

Historisk tidskrift har i rent kvantitativa termer ungefär samma beroende-
förhållande mot periodens slut som den hade 50 år tidigare. Detta innebär att 
den fortfarande är beroende både av en marknad och av externa finansiärer – 
i det här fallet staten genom Vetenskapsrådet. Med hjälp av ekonomisk teori 
kan man förstå en del grundläggande förutsättningar för att fungera väl på en 
marknad och sålunda vad ett beroende av dito innebär. Beroendet av en ex-
tern aktörs gillande är emellertid alltid en rent empirisk fråga, och som sådan 
är den högst beroende av både geografisk och kronologisk kontext. I under-
sökningen av de båda tidskrifterna har vi sett exempel på hur de statliga re-
presentanterna betonat vikten av ett ekonomiskt understöd för tidskriftsverk-
samheten på 1970-talet. På 2000-talet har motsvarande representant från 
forskningsrådet haft en inställning som motiveras utifrån en nära nog motsatt 
logik, nämligen att det som är ett gott vetenskapligt arbete, bör kunna hitta 
inkomstkällor från annat håll. Historisk tidskrift, gjorde ett medvetet val att 
behålla sin språkliga inriktning, trots att man möjligen hade kunnat få en 
bättre ekonomisk situation om att man hade anpassat sig till en marknads 
efterfrågan. Deras beslut låg sålunda inte linje med vad som efterfrågas på 
marknaden för akademiska tidskrifter 

Utifrån de båda tidskrifternas historia kan man konstatera att båda två har 
behövt stå upp för och förhandla om sina akademiska värderingar. Den stora 
skillnaden vad deras ekonomi anbelangar är att värderingarna i den ena tid-
skriften ligger i linje med vad som efterfrågas på en internationell tidskrifts-
marknad medan den andra inte gör det. Lärdomen av detta är att efterfrågan 
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på den internationella marknaden för akademiska tidskrifter har en indirekt 
inverkan på möjligheterna att bedriva olika typer av tidskriftsutgivning. 
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6. Diffusionslogiken: värderingar mellan 
förlag, bibliotek och tidskrifter 

Janken Myrdals uppdelning av vetenskapen i idealtyperna naturvetenskap 
och humanvetenskap är något som jag nu ska återvända till. Avhandlingen 
har vid flera tillfällen tidigare trevat runt denna relation och hur den hänger 
samman med vad en forskare eller en grupp forskare efterfrågar. Ekonomin 
som snurrar kring de akademiska publikationerna har en klar koppling till 
vetenskapssociologiska och vetenskapsteoretiska värderingar men denna 
koppling är indirekt och detta faktum har konsekvenser. 

Rent kausalt kan en teoretisk uppdelning av vad som förklarar spridning-
en av ett akademiskt resultat, en akademisk idé eller en akademisk text ut-
tryckas mycket tydligt: 

 
Akademisk spridning = akademisk infrastruktur + akademiskt idévärde 
 

Avhandlingen har ägnat sig åt att förklara den infrastrukturella aspekten och 
åtminstone empiriskt lämnat idéaspekten därhän. Vill man förklara sprid-
ningen av ett enskilt resultat eller en enskild publikation skulle ett sådant 
snävt perspektiv göra våld på verkligheten och detsamma gäller antagligen 
på aggregerad nivå, det vill säga för flera resultat eller publikationer. Per-
spektivet tillåter emellertid en diskussion där mekanismer som påverkar 
spridning kan separeras, undersökas och analyseras. För att undvika missför-
stånd av vad jag faktiskt påstår är det viktigt att läsaren inser att mina påstå-
enden utifrån empirin endast handlar om den infrastrukturella aspekten och 
utesluter den kausala inverkan som en idé har. 

Den idémässiga aspekten har inom bibliometrin, scientometrin och olika 
utvärderingar av den högre utbildningen fått allt för stor plats som förklaring 
till vetenskaplig spridning och den infrastrukturella aspekten har ofta negli-
gerats. En central del av den infrastrukturella aspekten av akademisk sprid-
ning är den marknad, eller de marknader som akademiska tidskrifter befinner 
sig på. 

I avhandlingens andra kapitel har framväxten av den digitala marknaden 
för akademiska tidskrifter diskuterats. För den som vill tjäna pengar på att 
sälja akademiska tidskrifter har digitaliseringen inneburit att man inte längre 
behöver utforma sina affärsmodeller med hänsyn till marginalkostnader. Den 
digitala produkten, när den väl har producerats kan dupliceras och säljas i 
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hur många exemplar som helst utan extra kostnad att tala om. För ett förlag 
som vill vinstmaximera i den digitala ekonomin innebär den uteblivna mar-
ginalkostnaden att man är intresserad av att sälja titlar som har en så hög 
efterfrågan som möjligt och ökade produktionskostnader kopplade till större 
upplagor är inte längre något man behöver ta hänsyn till i sin ekonomiska 
kalkyl. En sådan aktör vill ha så många kunder som möjligt och vill samti-
digt att kunderna ska betala så mycket som möjligt. Eftersom titlarna som 
förlaget säljer är skyddade av upphovsrätten behöver förlaget inte oroa sig 
för att konkurrenter ska erbjuda kunderna ett lägre pris. Den elektroniska 
tidskriften säljs dessutom som en licens, vilket innebär att prissättningen inte 
behöver ta hänsyn till den eventualitet att en köpare skulle vara villig att 
köpa mer än ett exemplar. När den elektroniska tidskriften lanserades som 
medium i mitten av 1990-talet började ett antal stora och kapitalstarka aktö-
rer köpa upp mindre förlag och på så sätt utöka sina portföljer av akademiska 
tidskrifter. Uppköpen och sammanslagningarna runt millennieskiftet resulte-
rade i att ett litet antal aktörer ägde och/eller distribuerade en stor del av 
världens akademiska tidskrifter. De stora förlagen började sälja tidskrifterna 
i form av paket. Det ekonomiska syftet med paketen var att manipulera efter-
frågenivåerna eller köpviljan hos forsknings- och lärosätesbibliotek. Den 
ekonomiska rationaliteten hos biblioteken användes mot dem genom att för-
lagen höjde priset på sina mest efterfrågade tidskrifter och samtidigt erbjöd 
biblioteken att köpa flera tidskrifter till ett pris som var lägre än den summe-
rade kostnaden för alla de tidskrifter som de tidigare efterfrågat. Eftersom 
det var en upphovsrättsskyddad marknad var risken att bli underbjuden av en 
konkurrent obefintlig och tillgången till vissa tidskrifter var givetvis extremt 
viktig för forskare och lärare vid olika lärosäten. 

I det tredje kapitlet har svenska universitetsbiblioteks omkostnader för ny-
förvärv undersökts sedan digitaliseringen. Förlagens tidskriftspaket har dess-
sutom undersökts som andel av bibliotekens totala förvärvsbudget vid Upp-
sala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek. De stora tid-
skriftspaketen är idag det kostnadsmässigt största och viktigaste förvärvet för 
de båda universitetsbiblioteken. Paketförsäljningen är större och mer omfat-
tande än vad som tidigare uppmärksammats. Inte mindre 21 stycken omfat-
tande, dyra och långtgående prenumerationer identifieras i undersökningen. 
Paketens andel av det elektroniska förvärvet utgör mot undersökningspe-
riodens slut ungefär hälften av den totala kostnaden för bibliotekens elektro-
niska förvärv. Kapitlet visar hur tidskriftspaketen trots kostnadsökningar 
som överstiger inflationen på en årlig basis, fortsätter att köpas av biblio-
teken. 

Det fjärde kapitlet handlar om hur biblioteken skaffar sig uppfattningar 
om värdet på sitt förvärv. Paketens värdefulla plats i förvärvet kan fastlås 
och legitimeras med hjälp av användarstatistik. Användarstatistiken är det 
centrala värdeskapande måttet för stora de paketen. Branschstandarden 
Counter har blivit en kvalitetsmarkör för tillförlitlig användarstatistik inter-
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nationellt, och den används av samtliga stora förlag när de marknadsför sina 
produkter för biblioteken. Bibliotekarier i Sverige och övriga världen verkar 
alla brottas med samma problematik. De dyra publikationerna och betalväg-
garna som förlagen satt upp för att stänga ute icke-prenumeranter har dessu-
tom lett till att flera forskningsfinansiärer i och utanför Sverige kräver att 
forskare publicerar sig öppet tillgängligt.  

   Fram träder alltså bilden av en digital och internationell marknad för 
akademisk litteratur, denna marknad har akademisk spridning eller diffusion 
som värdeskapande princip. Den akademiska diffusionen värderas av biblio-
teken genom användarstatistiken. Eftersom de stora förlagen säljer sina tid-
skriftspaket till universitetsbibliotek i många olika länder innebär detta att 
den efterfrågan som en vinstdrivande aktör har att förhålla sig till måste för-
hålla sig till någon form av internationellt genomsnitt. De måste alltså ut-
forma tidskriftspaketen på ett sätt som gör dem attraktiva för flera olika 
bibliotek som utifrån sina forsknings- och utbildningsområden kan tänkas ha 
en varierad efterfrågan. Eftersom nyttoanalys av biblioteken har ökat i bety-
delse och verktyg som Patron Driven Acquisition, Evidence based Aqcuisit-
ion, Demand driven Acquisition och olika typer av användarstatistik från 
Project Counter numera är de primära utvärderingsverktygen för förvärvet 
blir det målrationellt för förlagen att optimera sina paket utifrån den typen av 
värdeskapande verktyg och data. En värdefull titel för ett förlag blir följakt-
ligen en titel som vid flera olika universitetsbibliotek kan bidra till att dra 
upp användningen för hela tidskriftspaketet. 

Avhandlingens femte kapitel visar hur viktig marknaden för akademiska 
tidskrifter är för att förstå tidskrifters möjlighet att bedriva sin verksamhet. 
Akademiska alster har historiskt haft problem med att locka en tillräckligt 
stor publik och en tillräckligt stor efterfrågan för att en tidskrift ekonomiskt 
ska kunna stå på egna ben genom försäljning och prenumerationer. Stora 
tidskrifter med en bred publik exempelvis Nature har lyckats vara fram-
gångsrika projekt medan mindre exempelvis svenska humanvetenskapliga 
tidskrifter inte har lyckats vara det. Tidskrifterna vars potentiella kundbas 
inte är tillräckligt stor eller tillräckligt köpstark har historiskt behövt ekono-
miskt stöd från någon form av mecenat eller finansiär. Historiska finansiärer 
av tidskrifter har ofta varit akademier och lärda sällskap, som förutom eko-
nomiskt kapital har kunnat bidra med arbetskraft. De svenska humanveten-
skapliga tidskrifter som kapitlet studerar visar dels hur tidskrifternas ekono-
miska förutsättningar har kommit att förändras i samband med digitali-
seringen, internationaliseringen och framväxten de stora tidskriftspaketen 
men även hur man från statligt håll sett på tidskriftsarbetet.  

Internationaliseringen av områden och forskningsfält leder till större 
marknader med fler potentiella köpare och därmed en högre efterfrågan. En 
tidskrift som är intressant för en så liten grupp som svenska akademiker med 
en särskild disciplinär inriktning har på den moderna tidskriftsmarknaden 
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sämre ekonomiska möjligheter än en tidskrift som lockar läsare och prenu-
meranter från flera länder. 

Digitaliseringens inverkan på tidskrifternas ekonomi är mångfacetterad. 
För en tidskrift som kan tänka sig att ges ut i endast elektroniskt format kan 
kostnadsminskningen bli enorm för produktionen och byte av språk kan 
också ge möjligheter som annars uteblir. I det femte kapitlet diskuteras den 
av digitaliseringen möjliggjorda paketförsäljningens inverkan på tidskrifts-
marknaden. Paketförsäljningen av tidskrifter omstöper nämligen marknader 
och skapar en ny typ av efterfrågan. Genom att bunta ihop flera tidskrifter 
och sälja dem tillsammans buntas samtidigt flera mark-
nader/marknadssegment eller flera akademiker med olika typer av efterfrå-
gan samman. Scandinavian Journal of Economics började säljas som en del 
av paket till universitetsbibliotek runt om i världen i slutet av 1990-talet. 
Mellan 1996 och 2002 ökade intäkterna från försäljning av tidskriften med 
235 procent justerat för inflation. Denna för perioden närmast otroliga efter-
frågeökning sammanfaller helt och hållet med den nya försäljningsformen. 
Genom att Blackwell buntade ihop efterfrågan på tidskriften med efterfrågan 
på Blackwells andra tidskrifter lyckades förlaget alltså göra tidskriften oer-
hört mycket mer efterfrågad på den internationella tidskriftsmarknaden. Hi-
storisk tidskrift har till skillnad från Scandinavian Journal of Economics inte 
sålts som en del av ett förlags tidskriftspaket. Intäkterna från tidskriftens 
försäljning kommer fortsatt under 2000-talet från föreningens medlemmar 
och tillika prenumeranter. Efterfrågan på tidskriften förstått som intäkter från 
försäljning har inte ökat under perioden. Tidskriftens prenumeranter köper 
fortsatt tidskriften i tryckt form och kostnaderna för produktionen är i allt 
väsentligt jämförbar med de kostnader som tidskriften brottats med under 
andra halvan av 1900-talet. Tidskriften hade vid ett i kapitlet uppmärksam-
mat tillfälle möjlighet att inträda på en internationell marknad och möjligen 
ha blivit en del av ett tidskriftspaket från Cambridge University Press. Kra-
vet för detta var emellertid att tidskriften skulle publiceras på engelska vilket 
inte blev fallet. Historisk tidskrift stod därmed över inträdet på den internat-
ionella marknaden för akademiska tidskrifter och tidskriftens ekonomiska 
modell fungerar på ungefär samma sätt som den har gjort under hela den 
studerade perioden. 

Avhandlingens bidrag: Diffusionslogikens omfattning 
I samband med vetenskapens expansion har en överblick och värdering av 
publicerade texter blivit allt svårare att genomföra i det akademiska syste-
met. Denna avhandling inleddes med en diskussion av vetenskapens och 
akademins till synes ständigt pågående och accelererande expansion. En 
rörelse som har lett till en värderingsproblematik rörande vetenskapliga eller 
akademiska resultat. Värderingsproblematiken grundar sig i att akademiker 
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och tillika experter inom olika områden har för många texter och resultat att 
läsa och förhålla sig till för att kunna ge ett kvalitativt omdöme om des-
amma. Bilden av akademin och tilltron till denna har försvarats och försva-
ras än idag genom att man försäkrar sig om att akademiska resultat granskas 
och värderas av andra experter som på så vis ser till att det som produceras 
och cirkulerar håller god vetenskaplig nivå. Problemet med att värdera ve-
tenskap i en allt större akademi diskuterades mycket i 1960-talets USA. Un-
der samma årtionde utvecklade Eugene Garfield bibliometrin sin databas 
(Web of Science) som kunde användas för att spåra spridningen av veten-
skapliga idéer. Genom att likställa den bibliometriska spridningen av idéer 
med konsekvenserna av de Mertonska normerna argumenterade Derek de 
Solla Price för att Garfields databas och analyser av den vetenskapliga cite-
ringen kunde användas för att värdera vetenskapliga resultat. Garfield argu-
menterade under 1970-talet för att tidskrifter kunde värderas med hjälp av 
citeringsgrader och skapade bibliometrins kanske mest använda mått, Jour-
nal Impact Factor. På 1980-talet blev utvärderingar av universitet och fors-
kare en allt vanligare praktik och bibliometrin fick därmed en plats i den 
offentliga utvärderingen av institutioner, discipliner och forskare världen 
över. På 1990-talet och 2000-talet har bibliometriska utvärderingar av forsk-
ningsverksamheter kommit att bli allt vanligare. I Sverige lades år 2006 ett 
regeringsförslag om att en del av fakultetsresurserna skulle fördelas med 
hjälp av bland annat bibliometriska utvärderingar. För väldigt många stora 
tidskrifter presenteras tidskriftens Impact factor på tidskriftens sida. Tid-
skriftens impact måste förstås som en värdeskapande symbol för tidskriften. 
Inom flera discipliner används andra mått på citeringar för att värdera fors-
kare och institutioner. Ett mått som har fått genomslag inom delar av veten-
skapen är det så kallade H-indexet som handlar om att värdera forskare uti-
från hur citerade deras publicerade texter har varit.244 

Den analytiska premissen för att få den bibliometriska användningen att 
säga något om kvaliteten på en vetenskaplig text utgår från Mertons anta-
gande, att citeringen av ett arbete beror på att den citerande forskningen har 
haft nytta av den citerade forskningen när den kom fram till sitt nya resultat. 
Antagandet kan användas för att göra en form av nyttoanalys. Det arbete 
som har citerats mycket har varit nyttigt för flera nya forskningsresultat 
(Högt citerad artikel), den tidskrift som har citerats mycket har varit nyttig 
för flera nya forskningsresultat (Journal Impact Factor), den forskare som 
har citerats mycket har varit nyttig för flera nya forskningsresultat (H-index, 
G-index), en disciplin i ett land som har citerats mycket har varit nyttig för 
disciplinen internationellt (kronindikatorn). Att den goda eller nyttiga idén 
utgör citeringens primära explanans är ett antagande som har diskuterats och 
kritiserats av många och under en lång tid. Oavsett vilka faktorer som ligger 
bakom vad en citering till en text säger om texten så finns det gott om texter 
                               
244 Garfield (1972). 
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som kan vara mycket bra utan att de för den sakens skull måste citeras av 
många. För att en forskare ska citera en text krävs det att texten fyller någon 
form av funktion i det aktuella arbetet. Detta innebär exempelvis att forskare 
inom teknisk fysik i normalfallet inte citerar forskare inom molekylärbiologi. 
Efterfrågan på molekylärbiologens resultat är inte särskild hög inom teknisk 
fysik. Ur ett marknadsperspektiv befinner sig biologen och fysikern på olika 
citeringsmarknader. Hur ser då efterfrågan ut inom humanvetenskapen? 

En central del i Myrdals indelning av de båda vetenskapliga idealtyperna 
handlar om naturvetenskapens universalism och humanvetenskapens region-
alism. Fysikern som inte har någon större efterfrågan på biologens resultat 
kan mycket väl tänkas efterfråga resultat från en fysiker på andra sidan jor-
den. Detta har att göra med naturvetenskapens universalism, där fysikers 
studieobjekt i regel är rigida och enhetliga oavsett var på jordklotet man 
studerar dem. Detsamma kan i regel inte sägas om de humanvetenskapliga 
där studieobjekten ofta är geografiskt och kulturellt betingade och kunskap 
om kontexten spelar roll för att förstå och förklara. Svensk politisk historia 
och amerikansk politisk historia är två mycket olika studieobjekt till skillnad 
från en svensk vattenmolekyl och en amerikansk vattenmolekyl. Förläng-
ningen av denna vetenskapsteoretiska insikt är att efterfrågan på litteratur 
och forskningsresultat mellan en forskare i svensk respektive amerikansk 
historia på goda vetenskapsteoretiska grunder kan skilja sig lika mycket åt 
som fysikerns och biologens efterfrågan på litteratur.245 Utifrån Myrdals 
idealtyper är det rimligt att dra slutsatsen att forskare inom naturvetenskap-
erna och humanvetenskaperna rimligen inte bara kan utan bör ha mycket 
olika typer av efterfrågemönster. De varierade efterfrågemönstren innebär 
för humanvetarna att en idé om en internationell forskningsfront eller en 
gemensam internationell kanon kan bli vetenskapsteoretiskt mycket proble-
matiskt. Det innebär också att en gemensam humanvetenskaplig tidskrifts-
marknad med en gemensam internationell efterfrågan på litteratur rimmar 
mycket dåligt med humanvetarens vetenskapsteoretiska förutsättningar och 
behov. 

De epistemologiska förutsättningarna för en humanvetare bör alltså för-
stås som mycket problematiska i relation till en internationell marknad för 
akademiska resultat. När flera olika gruppers efterfrågan klumpas ihop till en 
gemensam efterfrågan blir en rent matematisk konsekvens av detta att någon 
form av medelvärde eller typvärde är viktigare än extremvärden eller så kal-
lade outliers. Ett målande exempel för denna mekanism är att fundera över 
om efterfrågan på en artikel om en amerikansk ospecificerad händelse citeris 
paribus skulle ha högre eller lägre efterfrågan än en artikel om en motsva-
rande svensk händelse. 
Citeringen, försäljningsstatistiken och användarstatistiken har som gemen-
sam nämnare att de alla är någon form av mått på spridning eller diffusion 
                               
245 Jmf Myrdal (2009) s. 38–48. 
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som mäts kvantitativt. Artiklar, forskare, tidskrifter, discipliner eller tid-
skriftspaket som genererar höga siffror för något av måtten appellerar till en 
genomsnittlig efterfrågan hos de grupper som undersöks. Samtidigt vet vi att 
vetenskapen och tillika akademiker ofta är specialiserade och följaktligen 
besitter såväl olika kompetenser som intressen, samtliga aspekter som 
hänger ihop med vad de på vetenskapsteoretiska grunder borde efterfråga. 

Nationalekonomin skulle enligt Myrdals idealtyper kategoriseras som en 
humanvetenskaplig disciplin. Den bör dock snarare förstås som ett gränsfall 
som på många sätt fångas illa av hans ideal-typiska dikotomi. Disciplinen är 
och har länge varit mycket internationell i sin karaktär och forskare inom 
ämnet agerar i mycket hög utsträckning på en internationell tidskriftsmark-
nad för att sprida sina resultat och meritera sig. På American Economic As-
sociations årliga möte år 2017 lyftes frågan om relationen mellan generell 
expertis och specialiserad expertis på sessionen: Publishing promotion in 
Economics: The Curse of the Top 5. Sessionens namn hänvisade till det upp-
levda problemet att många, framförallt yngre forskare hade blivit väldigt 
måna om att publicera sig i disciplinens toptidskrifter eftersom en publikat-
ion däri har blivit väldigt meriterande inom disciplinen. Den framstående 
professorn och tillika riksbanksprisvinnaren James Heckman lyfte ett antal 
problem med att låta ett litet antal nationalekonomiska tidskrifter utgöra 
huvudfokus i för disciplinen. Ett av argumenten handlade om att tidskrifter 
inom disciplinen har inriktningar som kan sägas utgöra sub-discipliner inom 
nationalekonomin. Topp-tidskrifterna var, menade Heckman i hög utsträck-
ning disciplins-generella i sin karaktär, förstått i relation till tidskrifter med 
smalare inriktning eller mer specialiserad inriktning. Heckman lyfte i intro-
duktionen av sessionen fram följande problematik: 

 
Fundamental contradiction: Specialists who themselves publish in speciality 
journals defer to generalist journals to screen quality of the colleagues in spe-
cialty fields.246  
 

Problemet som Heckman formulerar är samma problem som svenska 
humanvetare har i relation till internationella tidskrifter och en internationell 
efterfrågan. Till skillnad från naturvetare som är specialister i discipliner 
med ofta mer universella metoder och kompetenser är humanvetenskapernas 
expertis och intresse både disciplinärt, men också delvis lokalt, nationellt 
eller regionalt betingad. 

                               
246 Heckman James, Publishing and Promotion in Economics: The Curse of the Top Five 
(Panel Discussion), American Economic Association Webcast 2017, tid. 0:08:34: 
https://www.aeaweb.org/conference/webcasts/2017 (3 februari 2019). 
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Figur 1: Heuristisk modell över intresse och expertis inom 
naturvetenskaperna 

 

Figur 2: Heuristisk modell över intresse och expertis inom 
humanvetenskaperna 

 

 
Utifrån Myrdals ideal-typer kan det humanvetenskapliga intresse- och exper-
tisområdet förstås utifrån två axlar till skillnad från den enda axel som be-
hövs för att göra motsvarande indelning för de naturvetenskapliga intresse- 
och expertisområdena. Uppdelningen i de båda figurerna visar på problema-
tiken med att ha en gemensam internationell efterfrågan inom humanveten-
skaperna. Indelningen i figur 1 och 2 är givetvis trubbig och bör av läsaren 
framförallt förstås som en heuristisk modell för att belysa potentiella skillna-
der i intresse och efterfrågan hos olika grupper av akademiker. 

När de stora förlagen runt millennieskiftet började skapa sina stora tid-
skriftspaket fanns en ekonomisk rationalitet med i sammanhanget: att få så 
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många universitetsbibliotek att efterfråga just deras paket så mycket som 
möjligt. Genom att bunta ihop tidskrifter buntade man ihop efterfrågan hos 
fysiker och biologer och man buntade ihop efterfrågan hos amerikaner och 
svenskar. Idag dominerar tidskriftspaketen marknaden för akademiska tid-
skrifter och vem eller vilka, och i vilken utsträckning olika grupper inom den 
högre utbildningen, påverkar den gemensamma efterfrågan som paketen 
möter är omöjligt att säga. Våra universitetsbibliotek vet inte hur stor del av 
efterfrågan hos ett stort tidskriftspaket som genereras av fysiker respektive 
biologer, professorer respektive studenter, och detta eftersom den universi-
tetsgemensamma användningen är det mått som används för att skatta biblio-
tekets och lärosätets efterfrågan. Diffusionsmåttets värdelogik slätar alltså 
över skillnader till förmån för generalisering. 

Inom litteratursociologin introducerade Robert Escarpit begreppsparet de 
bildade kretsloppen och det allmänlitterära kretsloppet.247 Det bildade krets-
loppet var ett mindre sammanhang där det skedde utbyten mellan förlag, 
författare, kritiker och litterärt intresserade. I de bildade kretsloppen fanns en 
stark koppling mellan författaren och läsarna. Författaren kunde påverkas 
genom kritiken från läsare och värdet på författarens alster konstituerades 
genom denna relation. Det bildade kretsloppet som Escarpit beskrev har en 
mycket tydlig och klar koppling till bilden av det fungerande akademiska 
samtalet och den kollegiala granskningen. Akademiska alster, utsattes enligt 
Merton för organiserad skepticism av andra forskare inom området och deras 
utlåtande blev konstituerande för värdet.248 

Det andra begreppet för Escarpit är de populära kretsloppen. I dessa krets-
lopp finns ingen direkt koppling mellan författaren och kritikerna och värdet 
på ett visst alster skapas i hög utsträckning genom försäljningssiffror. De 
värdeskapande mekanismerna på den internationella marknaden för akade-
miska tidskrifter påminner idag mycket mer om de populära kretsloppen än 
det bildade kretsloppet. Det går inte längre att se vem som tycker vad, värde-
rar vad högt eller i vilken utsträckning. Det finns däremot statistik som mäter 
den genomsnittliga konsumtionen, eller diffusionen genom citeringar och 
användarstatistik och dessa diffusionsmått används sedan för att värdera 
publikationer i olika delar av det akademiska systemet, som i sin tur ägnar 
sig åt att sprida vidare dito. 

Då de olika måtten samtliga mäter spridning kan en koppling mellan cite-
ringar och användarstatistik antas. Denna koppling har inte empiriskt under-
sökts i den här avhandlingen men är en av bokens viktigaste insikter. Att 
citera något är avhängigt vad som läses, vad andra läser eller vad som över 
huvudtaget upptäcks i de sammanhang där man letar information. En del av 
citeringens explanans står sålunda att finna i det som sprids, upptäcks och 

                               
247 Se kapitel två. 
248 Merton (1942). 
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överhuvudtaget läses, något som har visat sig vara avhängigt vad förlag och 
bibliotek värderar.  

Matteuseffekten i den digitala och internationella eran 
I sina vetenskapssociologiska och vetenskapshistoriska studier upptäckte 
Robert Merton en tendens bland vetenskapsmän och akademiker. Han note-
rade att det var mycket vanligt att en person som nådde tidig framgång blev 
hyllad och gynnad under resten av sin karriär. Förhållandet verkade råda 
oavsett om personen förtjänade uppskattningen eller inte. Samtidigt rådde 
det motsatta förhållandet för den som ännu inte hade fått sitt genomslag 
inom akademin. År 1968 publicerade han artikeln The Mathew Effect in Sci-
ence: The reward and communication systems of science are considered.249 I 
artikeln förlänger Merton resonemanget för att säga något om hur det aka-
demiska kommunikationssystemet fungerar. Med exempel från läsmönster 
inom fysiken och psykologin visar Merton hur forskare som redan blivit 
erkända läses mycket mer än andra. Det innebär för spridningen av veten-
skapliga resultat att ett resultat som undertecknats av någon som redan nått 
erkännande och spridning har högre sannolikhet att spridas än ett annat re-
sultat. Spridningen av vissa resultat är sålunda delvis en konsekvens av tidi-
gare spridning och en cirkulär värderingsmekanism är därmed etablerad. När 
det handlar om resursfördelning på en institutionell nivå menar Merton med 
hänvisning till bland annat de stora framgångsrika amerikanska universiteten 
att Matteuseffekten är högst påtaglig även där: 

 
Thus, centers of demonstrated scientific excellence are allocated far larger re-
sources for investigations than centers which have yet to make their mark. In 
turn, their prestige attracts a disproportionate share of the truly promising 
graduate students.250 

 
Merton menar att på en makrosocial nivå spelar Matteuseffekten en roll för 
hur koncentrationen av både resurser och talang fördelas inom akademins 
olika discipliner. I ljuset av utvecklingen av en internationell marknad för 
akademiska tidskrifter är denna tes intressant att utforska i relation till da-
gens värdering av akademiska resultat. 

En tidskrift har vissa likheter med en forskningsmiljö så till vida att den 
lockar akademiker och de förenas ofta i någon form av gemensamt intresse 
eller syn på vetenskap. Liksom i fallet med de amerikanska universiteten är 
det rimligt att anta att en framgångsrik och prestigefylld tidskrift lockar fler 
akademiker som både är villiga att publicera sig i och läsa tidskriften. Lik-
som en examen från ett prestigefyllt universitet allt annat lika utgör en bättre 
                               
249 Merton (1968). 
250 Merton (1968) s. 62. 
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merit än en examen från ett mindre prestigefyllt universitet har en publikat-
ion i en mer prestigefylld tidskrift i ökande utsträckning kommit att ses som 
en bättre merit än en publikation i en mindre prestigefylld tidskrift. Inom 
ramarna för olika typer av utvärderingar, som har blivit vanligare i Sverige 
sedan 1990-talet har detta skapat en typ av tankesätt som jag vill kalla för 
kanalanalysen. Kanalanalysen utgår just från idén om att det som publicerats 
i särskilda tidskrifter är mer värt än det som publicerats i andra tidskrifter. 
Idén att använda en mellanhand som garant för kvalitet på en vara vars värde 
är osäkert, är varken ny eller unik för akademin.251 

Det finns en konceptuell koppling mellan citeringsanalysens paradmått 
Journal Impact Factor och en kanalanalys. Kanalsanalysen kan motiveras 
genom att hänvisa till tidskriftens impact factor. Det finns också en historisk 
koppling mellan de båda. När man skapade den idag välkända norska listan 
som använts vid flera svenska fakulteter för att fördela fakultetsresurser 
gjorde detta bland annat genom att konsultera citeringsstatistiken.252  

Idag erbjuder flera universitetsbibliotek olika typer av publiceringsstrate-
gier för sina forskare. Där informeras ofta om hur man vet att en tidskrift är 
bra, något som bygger på data från Web of Science, Scopus, Norska listan 
eller andra rankingsystem.253 På Göteborgsuniversitetsbiblioteks hemsida kan 
man läsa hur fakultetsanslagen för de medicinska och farmaceutiska disci-
plinerna baseras på citeringsstatistik i Web of Science medan de humanve-
tenskapliga ämnena använder sig av norska listan.254 I en rapport från svensk 
biblioteksförening uppmärksammas vikten av bibliotekens nya roll, nämli-
gen att hjälpa forskare framgångsrikt publicera sig.  

Biblioteken har idag ofta i uppdrag att medverka till effektiva publice-
ringsstrategier, både ur kvalitets och budgetsynvinkel, hos enskilda forskare 
eller grupper av forskare. Arbetet syftar i grunden till att forskarna ska publi-
cera sig för att nå maximal synlighet och hög vetenskaplig status. Det hand-
lar om att fungera stödjande i planering, genomförande och redovisning av 
forskningsprojekt, samt att hjälpa till att möta genomslag på olika sätt. Arbe-
tet med publiceringsstrategier innefattar alltså ett engagemang från biblio-
tekens sida i hela forskningsprocessen.255  

                               
251 Se Akerlov (1970). 
252 Den norska listan skapades med hjälp av Norges motsvarighet till Vetenskapsrådet, NSD, 
den norska listan rangordnar publikationskanaler med hjälp av ett poängsystem. Hur rangord-
ningen går till är inte helt genomskinligt men 2009 gick man ut med att det delvis utgick från 
bibliometriska mått hämtade från Web of Science. Se. Vekt på forskning (2004) s. 37–40.  
253 Se exempelvis SUB: Mätverktyg för bibliometri: 
www.su.se/biblioteket/publicera/forskningsutv%C3%A4rdering/m%C3%A4tverktyg-
f%C3%B6r-bibliometri (11 november 2020); UUB: Publiceringsstrategier: 
https://ub.uu.se/publicera/publiceringsstrategier/ (11 november 2020); LIUB, Publicera strate-
giskt: https://liu.se/artikel/publicera-strategiskt 11 november (2020). 
254Bibliometriska analyser, Göteborgs universitetsbibliotek: https://www.ub.gu.se/sv/tjanster-
och-stod/bibliometriska-analyser (20 mars 2020). 
255 Effektiv vetenskaplig kommunikation (2015). s. 50. 
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Det är svårt att veta hur mycket olika mått, information om strategier, och 
faktiskt resursfördelning påverkar olika forskares val. Det står emellertid 
klart att det finns incitament på plats för att forskare ska söka sig till vissa 
tidskrifter och att dessa tidskrifter värderas åtminstone delvis genom sin 
spridning. En konsekvens av den utvärderingspraktik som växt fram under 
2000-talet har alltså en given om än empiriskt otydlig koppling till diffus-
ionslogiken. 

Värdet av ett vetenskapligt resultat för en forskare grundar sig i forska-
rens nytta av detta resultat. I inledningskapitlet kopplade jag detta till vad 
resultaten kan lära forskaren eller hjälpa forskaren att förstå och behärska. 
Forskaren behöver också meritera sig för att skaffa jobb, få anslag och bli 
erkänd. Dessa motiv menade Merton motverkades i det akademiska systemet 
genom att andra konkurrerande forskare slog ner på allt som var fel på nya 
forskningsresultat. Ziman kallar den organiserade skepticismens funktion för 
vetenskapens bromskloss.256 Idag publiceras en oöverblickbar massa alster, 
som knappast granskas av hela forskarsamhällen. Incitamentstrukturen för 
den organiserade skepticismen är på många sätt bortrationaliserad eller sna-
rare omrationaliserad. Den går ut på att de granskare som utför ett arbete åt 
en tidskrift agerar portvakt på den akademiska publikationsmarknaden. När 
dessa granskare släpper igenom ett arbete är det sedan upp till forskarsam-
hället att värdera det genom att citera eller inte citera arbetet. Web of Sci-
ence, Scopus, Norska listan, Google Scholar-citeringar m.m. hjälper idag 
forskare att navigera den oöverblickbara massa text som är potentiellt intres-
sant eller givande i deras forskning. Samtliga metoder etablerar sina mätre-
sultat helt eller delvis genom en diffusionslogik på en internationell publice-
ringsmarknad. I den här avhandlingen har de ekonomiska incitamentstruk-
turerna för förlag, bibliotek och svenska tidskrifter undersökts. Det ekono-
miska system som har beskrivits är ett system där diffusion premieras och 
etablerar monetärt värde för de involverade parterna. De stora internationella 
förlagens tidskriftspaket har pekats ut som viktiga och kopplingen mellan det 
monetära värdet för förlagen och det av forskarvärlden akademiska värdet 
behöver nu fastslås. 

En tidskrift som ingår i ett av de stora förlagens paket återfinns på våra 
svenska universitetsbibliotek år efter år. Den finns där eftersom biblioteket 
på grund av paketets sammanlagda användning anser att det är värt att ha 
kvar paketet. Det är inte bara svenska universitetsbibliotek som prenumere-
rar på de stora förlagens tidskriftspaket. Förlagens järngrepp om universi-
tetsbiblioteken rapporteras frekvent från universitet och finansiärer i stora 
delar av världen. Det innebär att den tidskrift som återfinns i ett av förlagens 
paket återfinns på alla bibliotek som prenumererar på paketet. Det är alltså 
givet att det faktum att en tidskrift tillhör ett paket är något som i sig ökar 
tidskriftens diffusion i världen. Eftersom forskare genom citeringsanalys och 
                               
256 Merton (1942); Ziman (2002) s. 42. 
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kanalanalys värderar diffusion av vetenskap som ett aggregat på vetenskap-
ligt värde eller impact blir det faktum att spridningen av vetenskap delvis är 
en konsekvens av förlagens affärsmodell mycket intressant. Den vetenskap-
liga diffusionen utgör en gemensam nämnare för bibliometriska utvärdering-
ar, bibliotekens användarstatistik och de vetenskapliga förlagens framgång. 
Att det måste finnas växelverkande effekter mellan de olika värderingslogi-
kerna faller sig då givet. 

Vad spelar då denna relation för roll? Liksom de stora och prestigefyllda 
amerikanska universiteten lockade till sig både talang och resurser kommer 
tidskrifter som genom sin framgångsrika spridning locka till sig resurser och 
talanger. När de stora förlagen för idag drygt 20 år sedan identifierade de 
tidskrifter som biblioteken var villiga att betala mycket för speglade denna 
bibliotekens efterfrågan rimligen det samtida forskarsamhällets gemen-
samma efterfrågan. Basen i de stora tidskriftspaketen kan alltså antas ha 
utgjorts av det som då ansågs vara bäst, viktigast och mest framgångsrikt vid 
de universitetsbibliotek som utgjorde förlagens kunder. De växelverkande 
värderingsmekanismer som spridningsmåtten utgör har potentiellt låst fast en 
del discipliner och områden vid tidskrifter där metoder, perspektiv och in-
riktningar som premierades för över 20 år sedan fortfarande dominerar. De 
växelverkande effekter som spridningsmåtten genererar medför risken att 
forskare, forskningsfält och discipliner uppehåller sig vid särskilda frågor 
och problem eftersom det är just de frågorna och de problemen som har dis-
kuterats i de tidskrifter som har uppnått spridning. Paketförsäljningens logik 
innebär dessutom att tidskrifter som från början var mycket viktiga för sär-
skilda universitetsbibliotek inkorporerades i paketen för att höja vissa biblio-
teks reservationspris. Dessa tidskrifter kom sedan att spridas till ett stort 
antal bibliotek i världen som egentligen inte efterfrågade dem och genom 
paketet så nådde de småningom spridningsnivåer som annars knappast hade 
varit möjliga. 

Slutligen skapar spridningsmekanismerna ett problem som jag uppfattar 
som extra påtagligt för många humanvetenskapliga discipliner. Nämligen 
problemet med att svenska forskare som skriver om svenska förhållanden 
kommer att värderas utifrån internationellt intresse på samma sätt som ame-
rikaner som skriver om amerikanska förhållanden. På grund av ett rent de-
mografiskt övertag i det amerikanska kollegiet i kombination med att ameri-
kansk historia har en mycket större skara läsare och att engelska språket har 
en särskild roll internationellt värderas ett amerikanskt forskningsalster allt 
annat lika högre än ett svenskt.  
Mertons Matteuseffekt påverkar idag det som sprids internationellt inom 
akademin på ett systematiskt sätt. Samma tidskrifter säljs till universitetsbib-
liotek över hela världen, tidskrifterna rankas och värderas baserat på diffus-
ion. Tidskrifterna som sprids mycket värderas högt av förlagen som förser 
dem med ersättning och trygghet för att de ges ut inom ramarna för tid-
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skriftspaketen. Tidskrifter med hög spridning ger också ett högt meritvärde 
och värderas således högt av akademiker.  

 
 



 193

Summary 

How should scientific results and publications be evaluated? This issue has 
become increasingly important and complex due to the ever-growing and 
changing academic sphere. The university of today is highly international-
ized; researchers in different countries are taking part in each other's results 
to a greater extent and write for a larger and more geographically diversified 
audience than ever before. Furthermore, new research fields, disciplines and 
interdisciplinary environments are emerging steadily.  

As more and more resources have been allotted to research, the number 
of scientific findings has increased, creating a need for more channels to 
communicate these results. Previous research has shown that in at least some 
scientific fields, there is a very strong correlation between increased re-
sources for research and a growing number of journals. This relationship is 
not a surprising result as a numerical increase in the number of researchers 
can be expected to result from increases in funding. In addition to the in-
crease in funding, all researchers today are expected to be productive in the 
sense that they publish a lot. 

The valuation issue has changed and in many ways been handled with 
new methods in recent decades. This is largely due to the fact that universi-
ties in the western world have undergone a change towards more corporate-
like forms of organization, closer collaboration with the private sector, 
greater focus on property rights issues and new evaluation regimes that can 
be linked to New Public Management as a public sector ideology. As part of 
the ever-growing evaluation practices of New Public Management, biblio-
metric screening of academic work is influencing how academics act, pub-
lish and demonstrate value to politicians as well as their own university 
boards. 

The citation analysis is the main measure for screening academic quality 
in bibliometric analysis. By comparing citation frequencies it aims to say 
something about an article’s, academic’s, institution’s or an entire disci-
pline’s research impact. Rather than being a measure of quality, the citation 
analysis is in fact a measure of academic dissemination or diffusion. A high 
citation score is therefore a measure of high diffusion. In order to claim that 
a measure of diffusion says something about academic quality, bibliometri-
cians employ Robert Mertons sociological framework as an explanation of 
why academics cite other academics. Using this framework they assume that 
what explains this kind of diffusion is the fact that other academics have 
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found a use for a particular result or idea. This understanding emphasizes the 
idea as the primary explanatory factor for the citation. There are however 
other factors than the actual content of a certain result or idea which can 
affect its dissemination. This dissertation departs from the hypothesis that 
libraries, publishers and academic journals are active agents, engaged in 
disseminating academic results and publications. 

By studying the academic infrastructure consisting of university libraries, 
academic journals and academic publishers, this thesis aims to explore and 
understand what creates value for different actors who are engaged in the 
process of disseminating academic work.  

The second chapter of the dissertation aims to increase our understanding 
of the economics of academic publishing. It examines how production costs 
and demand historically have influenced the production of the written word. 
The historical analysis leads to the impact of the digital format on the eco-
nomic activities that publishers engage in. Issues concerning copyright, pro-
duction costs and profit maximization are found to be integral to understand-
ing the market for academic journals in the 21st century. The economic-
historical analysis gives rise to an overall theoretical framework for this par-
ticular market. 

For those who want to make money from selling academic journals, digit-
ization means that they no longer need to design their business models with 
regard to marginal costs. The digital product, once produced, can be dupli-
cated and sold in any amount of copies at virtually no extra cost. For a pub-
lisher who wants to maximize profits in the digital economy, the absence of 
marginal costs means that they are interested in selling titles that have as 
high a demand as possible. This type of producer like most producers wants 
as many customers as possible that are willing to pay as much as possible. 
Since the titles the publisher sells are protected by copyright, the publisher, 
unlike other producers, does not have to worry about competitors offering 
customers a lower price. Furthermore, the electronic journal is sold as a li-
cense, which means that the pricing does not have to take into account the 
possibility that a buyer would be willing to buy more than one copy. When 
the electronic journal was launched as a medium in the mid-1990s, several 
large and capital-strong players acquired smaller publishers and thus ex-
panded their portfolios of academic journals. The acquisitions and mergers 
around the turn of the millennium resulted in a small number of actors own-
ing and/or distributing a large part of the world's academic journals. The big 
publishing houses started selling these journals in the form of bundles with 
the purpose of manipulating the academic libraries’ demand and willingness 
to pay for these products. The economic rationality of the libraries was used 
against them by the publishers who raised the price of their most sought-
after journals at the same time as they offered the libraries to buy a large 
bundle of journals at a price that was lower than the total cost of all the jour-
nals they had previously requested. Since it was a copyrighted market, the 
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risk of being undercut by a competitor was non-existent and access to certain 
journals was, of course, extremely important for researchers and teachers at 
various universities. 

In the third chapter, the publishers bundling models are examined from 
the libraries perspective. The chapter aims to understand what is demanded 
in a market for academic publications where the university library is the 
main consumer. In the chapter, I study acquisition costs nationally and for 
two specific university libraries: Uppsala University and the University of 
Gothenburg. The chapter shows how on a national average, around 90 per-
cent of all library acquisition costs are costs for electronic or digital re-
sources. It then moves on to study the content of the digital acquisition in the 
university libraries in Uppsala and Gothenburg. It shows that around half of 
the acquisition costs can be tied to 21 journal bundles. The chapter also 
shows how these bundles increase in price to a degree surpassing inflation 
every year. From this, I conclude that these bundles are in an ever-increasing 
demand. 

The fourth chapter aims to understand what explains this demand and 
how the libraries value their acquisitions in general and the large bundles in 
particular. This chapter is an interview study with librarians working with 
the acquisition of digital resources in Uppsala and Gothenburg. The study 
concludes that in both university libraries the main tool to ascertain the value 
of a bundle is the library's user-statistics. These statistics are also found to be 
value creators for the entire publishing industry and there exists international 
standards for how these kinds of statistics should be conducted. The interna-
tional standard is used by both libraries and all the large publishers. 

The chapter concludes that the value of academic journals for libraries 
and publishers are determined by yet another measure of diffusion or dis-
semination. Since the major publishers sell their journal bundles to universi-
ty libraries in many different countries, this means that the demand a for-
profit player has to relate to must relate to some form of international user-
average. They must therefore design the journal bundles in a way that makes 
them attractive to several different libraries whose demand, based on their 
areas of research and education may be highly diverse. As utility analysis of 
libraries has increased in importance and tools such as Patron-Driven Acqui-
sition, Evidence-Based Acquisition, Demand-Driven Acquisition and vari-
ous types of user statistics from Project Counter are now the primary evalua-
tion tools for acquisition, it becomes rational for publishers to optimize their 
bundles based on this kind of data. A valuable title for a publisher conse-
quently becomes a title that at several different university libraries can con-
tribute to raising the user statistics of the entire journal bundle. 

The fifth chapter of the dissertation deals with the economic problems of 
two Swedish academic journals: The Scandinavian Journal of Economics 
and Historisk tidskrift. The main focus of this chapter is what different aca-
demic journals require to conduct their work. The chapter studies the jour-
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nals’ accounts, balance sheets, annual reports as well as their correspondenc-
es and meeting minutes over half a century. It finds that the two journals' 
economic history was very similar from the late 1960s to the 1980s. Both 
had to rely both on a market of paying buyers or subscribers as well as on 
external funding in order to make ends meet. In the mid-1980s however, The 
Scandinavian Journal of Economics enters a new deal with the British pub-
lisher Blackwell, which takes on the costs of production of the journal in 
exchange for a profit-sharing agreement. From this point on the economic 
situation gradually improves for the journal which becomes part of a journal 
bundle in 1996. From 1996 and onwards the economic situation of the jour-
nal improves at an even faster rate. Since 2004 the journal no longer relies 
on any external funding and today it is a completely self-sufficient project. 
Historisk tidskrift on the other hand did not enter into such an agreement. It 
is dependent on subscribers and external funding, the latter which has de-
creased during the last decade. The journal was at one point approached by 
Cambridge University Press who wanted to discuss a potential deal if the 
journal would agree to publish in English rather than Swedish. The journal, 
however, did not find this to be acceptable and thus it remains in a situation 
which in terms of economic dependency is very similar to the situation in the 
late 1960s.  

The study of the two journals shows how economic conditions have 
changed with digitization, internationalization and the emergence of the 
large journal bundles. The impacts of digitization on a journal's finances are 
several. For a journal that can be published in electronic format only, it can 
reduce the costs of production enormously, and changing the language to 
English can also provide access to an international market and a larger de-
mand base. When it comes to the emergence of journal bundles, these have 
reshaped markets and created a new type of demand. By bundling several 
journals and selling them together, several market segments with different 
types of demand are bundled together into one. An example of this is the 
case of The Scandinavian Journal of Economics which is sold as part of a 
bundle since 1996. Between 1996 and 2002, real revenues from sales of the 
journal increased by 235 percent, which coincides with the new form of 
sales. By bundling the demand for the particular journal with the demand for 
the bundle’s other journals, the publisher thus succeeded in increasing de-
mand for the journal. Unlike the Scandinavian Journal of Economics, the 
other journal, Historisk tidskrift has not been sold as part of a bundle. The 
demand for the journal, estimated as revenue from sales, has not increased 
during the period while costs of production have virtually remained the same 
as subscribers continue to buy the journal in printed form. 

The sixth and concluding chapter deals with how value logics in different 
parts of the system interact with each other and what potential consequences 
such interactions have for the evaluation and production of academically 
written texts in general and Swedish humanities and social science texts in 
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particular. The chapter discusses interacting mechanisms between different 
types of diffusion measures used when libraries evaluate their acquisition 
and when bibliometric surveys evaluate academic performance. I argue that 
in the academic infrastructure, which is engaged in disseminating academic 
publications, dissemination in itself produces value. I further argue that with 
the increased importance of screening academic quality using bibliometric 
analysis, academic publications are valued by measures of dissemination and 
diffusion as well. I also argue that evaluation by international dissemination 
provides a significant problem for the social sciences and the humanities in a 
small country like Sweden. It creates a problem because these disciplines are 
not primarily international in their field of study. A Swedish historian, law-
yer or political scientist needs to base their knowledge in a national context 
to a much higher extent than a physicist, mathematician or biologist does. 
This is a problem as Swedish research; concerning Swedish problems, can-
not be expected to be highly valued in an international market that empha-
sizes international dissemination. 
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Bilaga: Intervjuguide 

Vad heter du? Hur skulle du beskriva din befattning? 
 
Vad har du för utbildningsbakgrund? Hur länge har du arbetat just 
här? 
 
Vad arbetade du med tidigare? 
 
Hur skulle du beskriva din uppgift inom biblioteksverksamheten? 
 
Hur skulle du beskriva att Digitala tjänster fungerar gentemot övriga 
universitetsbiblioteket och gentemot universitetet? 
 
I den bibliotekslitteratur som jag läst gör man skillnad på samlings-
styrt och efterfrågestyrt. Vad innebär dessa begrepp för dig och hur 
tycker du att ett bibliotek ska bygga sin samling? 
 
Vad ingår i dina arbetsuppgifter? Hur löser du uppgifterna?  
 
Har det skett förändringar som påverkat ditt arbete under den tid du 
arbetat med det här? 
Hur ser en typisk arbetsdag ut? 
 
Hur genomfördes uppgifterna tidigare (Av exempelvis föregångare, 
enligt andra riktlinjer eller med annan teknologi)? 
 
Vilka är dina närmaste chefer? Har de några särskilda önskemål eller 
målsättningar? 
 
Om/Hur har dina arbetsuppgifter förändrats? När och hur och varför 
skedde detta? 
 
Vad anser du är bibliotekets största utmaningar idag? Varför/på vilket 
sätt? 
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Om vi nu tittar på förvärvsstatistiken, kan du förklara för mig varför 
utgifterna ökat så mycket, trots digitaliseringen? 
 
Hur vet man vad som är värt att köpa? Hur avgör man det? 
 
Hur brukar ni resonera när ni påbörjar en ny prenumeration? 
 
Hur brukar ni resonera när vi avslutar en prenumeration?   
 
Hur resonerar ni kring värdet av ett inköp eller en prenumeration? 
Mäts det statistiskt eller finns det andra sätt? Hur ser mätningar-
na/skattningarna ut? 
 
Är det några utvärderingsmått som är särskilt viktiga? 
 
Om så, hur kommer det sig att just de är så viktiga? 
 
Erbjuds mät- och skattningstjänster av externa aktörer?  
 
När ni säger upp prenumerationer på bokserier eller tidskrifter, får ni 
någonsin några klagomål då? 
 
Hur gör man avvägningen mellan kostnad och värde? 
 
Får du och dina kollegor information och reklam från företag och or-
ganisationer som vill hjälpa er med er verksamhet? Hur kan den se ut i 
så fall? 
 
Vad har dina senaste konferenser handlat om? Vilka grupper har varit 
representerade där? 
 
Handlade konferenserna om andra saker tidigare? Finns det trender? 
 
När ni nu köper in så mycket digitalt, hur försäkrar ni er då om att allt 
kan bevaras? 
 
Anser du att det finns en risk att det som förlagen väljer att placera i 
sina paket kommer att utgöra kanon för vad som bevaras hos våra 
svenska högskolebibliotek? 
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Är det i så fall en utmaning eller hur bör man förstå det? 
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