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Inledning 

Elektronisk publicering debatteras just nu flitigt inom forskarvärlden. 1999 fanns över 
90275 tidskrifter tillgängliga i elektronisk form vid svenska forskningsbibliotek.1 Ett 
ständigt ökande utbud och större kännedom om elektroniskt publicerade texter har 
lett till en debatt om vilka konsekvenser en ökad användning av elektronisk 
publicering kan få för forskares sätt att arbeta och publicera sitt material. Vissa anser 
att det elektroniska mediet endast är ett nytt sätt att distribuera texter. För andra 
innebär elektronisk publicering en möjlighet för forskarna att förändra sitt sätt att 
formellt kommunicera sina resultat,  t.ex. genom att direkt utbyta information med 
varandra istället för att gå genom mellanled som förlag och bibliotek. Det nuvarande 
systemet för publicering av vetenskapliga texter innebär att forskarna kan förverkliga 
sina motiv för publicering men vad innebär det att de tryckta kanalerna byts ut mot 
elektroniska, ändras forskarnas inställning till och krav på publicering? 

Studier kring vetenskaplig kommunikation och publicering är vanligt inom 
forskningen i biblioteks- och informationsvetenskap. De flesta undersökningar om 
elektronisk publicering har dock hittills till stor del handlat om teknik, ekonomi, och 
upphovsrättsliga aspekter. Forskningen inom den vetenskapliga 
kommunikationsprocessen har främst inriktat sig på förlagen och biblioteken. I 
början, och även oftast i slutet av processen, återfinns forskarna. Om elektronisk 
publicering skall användas och utnyttjas till sin fulla potential måste det elektroniska 
mediet accepteras både av producenter och konsumenter. Det är därför intressant 
att undersöka hur forskare ställer sig till detta. Det övergripande syftet med denna 
uppsats är således att studera hur forskare i nuläget förhåller sig till elektronisk 
publicering av vetenskapliga texter. 

 
1 Forskningsbiblioteken 1999, Statistiska meddelanden, nr. KU 13 SM, 
http://www.scb.se/kul3sm0001.pdf 
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Centrala begrepp 
För att få förståelse för de olika termer som används i uppsatsen presenteras här de 
mest grundläggande begreppen: elektronisk publicering, elektroniska tidskrifter, pre-
print arkiv och peer review 

Elektronisk publicering 
Begreppet elektronisk publicering har inte någon entydig definition enligt litteraturen 
på området. Begreppet kan ses ur olika vinklar och gränserna är inte klart dragna. 
Gemensamt för alla definitioner är dock att material i något led av 
publiceringsprocessen skall vara i elektronisk form. Enligt Harrod´s Librarian´s 
Glossary innebär elektronisk publicering ”The publication and dissemination of 
information by electronic means, especially by the use of Optical disc formats and 
networking.”2 Ganska nära denna definition ligger Rob Kling och Geoffrey McKim 
”We define electronic publication as a document distributed primarily through 
electronic media.”3 De ser distributionen som det viktiga eftersom elektroniskt 
publicerat material kan skrivas ut för att läsas. I Nationalencyklopedin skriver man 
att elektronisk publicering är ”utgivning eller offentliggörande av material i elektronisk 
form, dvs i en form som kräver elektronisk apparatur för att läsaren/användaren skall 
kunna tillgodogöra sig materialet.”4 Ingen av definitionerna i litteraturen är 
heltäckande, de fokuserar alla på olika delar av produktion, distribution, lagring eller 
användning. Det är viktigt att ha detta i åtanke eftersom olika definitioner kan ge 
olika resultat inom forskningen på området. 

Enligt Gunther Eysenbach kan begreppet elektronisk publicering innebära en 
mängd olika saker. Han nämner i sin presentation av begreppet fem olika innebörder 
som han själv stött på; tryckta texter som även publicerats i elektronisk form 
(parallell publicering), material som endast publicerats elektroniskt, vetenskapliga 
artiklar som skickats till och publicerats genom sk pre-print databaser, publicering av 
data i databaser ( t.ex. genbanken) samt publicering av metadata i bibliografisk form 
( t.ex. Medline).5 Den traditionella tryckta publiceringen har enligt Eysenbach en 
bestämd definition, ”transporting research results to the scientific community and the 
public.”6 De definitioner som idag finns om elektronisk publicering anser han däremot 

 
2 Harrod, Leonard, 1995, Harrod´s Librarian Glossery, s. 225. 
3 Kling, Rob och McKim, Geoffrey, 1999, “Scholarly Communication and the Continuum of Electronic 
Publishing”, s. 891. 
4 Nationalencyklopedin, 2000, Supplement I, s. 464. 
5 Eysenbach, Gunter, 2000, “The Impact of Preprint servers and Electronic Publishing on Boimedical 
Research”, s. 499. 
6 Eysenbach, 2000, s. 500. 
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vara oklara. Själv menar han att man kan tala om elektronisk publicering ur en 
bredare och en smalare bemärkelse, att man kan se det hela som två olika 
processer. Eysenbachs vidare definition inkluderar elektronisk publicering av material 
från hela forskningsprocessen, från hypotes och datainsamling till presentation av 
resultatet. I denna process är tid och relevans det viktigaste och skeendet 
karakteriseras av öppenhet samt snabbhet och innebär att data och resultat delas för 
att få samarbete och diskussioner. Eysenbachs smalare avgränsning innebär att 
elektronisk publicering endast publicering av det slutgiltiga granskade resultatet. Här 
handlar det om väl genomgångna och granskade texter som avslutning av projekt.7 

Riitta Alkula, som bland annat arbetat med det nordiska kompetenscentret för 
elektronisk publicering (NordEP), menar i sin genomgång av elektronisk publicering 
att elektroniska dokument kan delas in i två huvudgrupper, där den ena består av 
dokument som är skapta i elektronisk form och den andra av dokument som 
ursprungligen finns i tryckt form, men som digitaliserats genom scanning.8 Elektroniskt 
publicerat material kan idag lagras och distribueras på magnetiska minnesmedier, 
optiska minnesmedier ( t.ex. CD-ROM) och datanätverk. Begreppet elektronisk 
publicering kan således innefatta en mängd olika aspekter både innehållsmässigt och 
tekniskt,  t.ex. e-post, diskussionsgrupper, elektroniska nyhetsbrev, webbsidor, 
distribution av elektroniska artiklar böcker, arkiv, databaser, multimedia, m.m.  

I denna uppsats används elektronisk publicering främst som ett begrepp med 
innebörden: vetenskapliga texter som producerats, distribuerats och lagras via 
elektroniska former. 

Elektroniska tidskrifter 
Även begreppet elektroniska tidskrifter har olika innebörder inom litteraturer på 
området. Edward J. Valauskas definierar elektroniska tidskrifter som digital 
periodika som publiceras på Internet, där artiklar har blivit lästa och kommenterade 
av en granskningsgrupp.9 Det vill säga precis som en vanlig tidskrift med den enda 
skillnaden att den finns i elektronisk form istället för i tryckt form. Jag har i denna 
uppsats valt att utgå från Rob Kling och Geoffrey McKims definitioner av 
elektroniska tidskrifter för att i undersökningen se hur begreppet tolkas av forskarna. 
I artikeln Scholarly Communication and the Continuum of Electronic 
Publishing går Kling och McKim igenom fyra olika definitioner som de anser att 

 
7 Eysenbach, 2000, s. 500 f. 
8 Alkula, Riitta, 1997, ”Elektronisk publicering”, s. 8. 
9 Valauskas, Edward J, 1997, ”Waiting for Thomas Kuhn. First Monday and the Evolution of Electronic 
Journals”, http://www.press.umich.edu/jep/03-01/FirtMonday.html 
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andra forskare inom området använder. I en definition används begreppet 
elektroniska tidskrifter om tryckta tidskrifter som även ges ut i en elektronisk version, 
sk parallell publicering. En annan definition på begreppet är tidskrifter som endast 
distribueras i elektronisk form. Enligt Kling och McKim används benämningen 
elektronisk tidskrift även om dokument som kan laddas ner från en server, samt om 
ogranskade artiklar som forskarna själva publicerar.10 Det är således en vid definition 
av elektroniska tidskrifter som ligger till grund för uppsatsen. 

Pre-print arkiv 
Pre-print arkiv är benämningen på ett elektroniskt arkiv dit forskare sänder sina 
artiklar innan de publicerats,  t.ex. i någon tidskrift. Artiklarna finns sedan gratis 
tillgängliga för alla som är intresserade av att ladda hem dem. 

Peer review  
Peer review är namnet på den kvalitetsgranskningsprocess som artiklar genomgår 
innan de publiceras,  t.ex. i en vetenskaplig tidskrift. Artiklar sänds in till tidskriftens 
redaktör som i sin tur sänder artiklarna vidare till olika granskare, ofta experter inom 
området. Dessa ger anvisningar om artikeln skall antas eller inte samt ger råd om 
eventuella förändringar i innehållet. Granskningsförfarandet sker oftast anonymt så att 
den som granskar inte vet vem artikelförfattaren är och tvärt om.11 

Forskningsöversikt 
En bra ingång till litteratur om elektronisk publicering är Charles W. Bailys bibliografi 
Scholarly Electronic Publishing Bibliography som finns utlagd på webben.12 Av 
bibliografins innehåll kan man se att forskningen kring forskare och elektronisk 
publicering ännu inte är speciellt stor. Det finns däremot en hel del studier om varför 
forskare publicerar sitt material i tryckt form.  

En relativ ny och stor undersökning om detta är What authors want. Rapporten 
gavs ut 1999 av ASLP (Association of Learned and Professional Society Publishers) 
och bygger på en undersökning med forskare från olika discipliner. Målet med 
undersökningen var att studera vilka motiv forskare av idag har för att publicera sin 
forskning, vilka kriterier de använder när de bestämmer var publiceringen skall ske 
samt hur de ser på publiceringsprocessen idag och i framtiden.13 Undersökningen 

 
10 Kling och McKim, 1999, s. 891. 
11 Van Roooyen, Susan, 2001, ”The evaluation of peer review quality”, s. 86. 
12 http://info.lib.uh.edu/sepb/sepb.html 
13 What authors want: the ALSP research study on the motivations and concerns of contributiors to learnd 
journals, 1999, s. 3 f. 
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visade att forskares motiv till att publicera sig 1999 främst var viljan att kommunicera 
sina resultat till andra forskare inom samma område samt en önskan om att främja sin 
karriär.14 I några av undersökningens frågor lade man in faktorer som rörde 
elektronisk publicering. Dessa berörde huruvida forskarna ansåg det viktigt att en 
tidskrift även fanns tillgänglig elektroniskt samt om det var viktigt att kunna skicka 
sina artikelmanus elektroniskt. Deras resultat visar att inom de sk hårda 
vetenskaperna, t.ex. matematik, kemi, biologi och fysik ansågs detta rätt viktigt 
medan man inom humaniora och samhällsvetenskap inte tryckte lika hårt på detta.15 
ALSPs undersökning behandlar inte inställningen till det elektroniska mediet i någon 
större utsträckning. Det är dock intressant att se hur dagens forskare resonerar kring 
sin publicering. Det är också intressant att notera attitydskillnaderna mellan de hårda 
och mjuka vetenskaperna. 

En av de få undersökningar som direkt inriktar sig på författarnas åsikter om 
elektronisk publicering gjordes 1998 i Storbritannien. Cliff McNight och Sheila Price 
vid Department of Information and Library studies vid Loughboroughuniversitetet 
studerade i projektet ”Authors and Electronic Journals” brittiska forskares attityder 
till, och uppfattning om, publicering i traditionell respektive elektronisk form. De 
undersökte även om författarna hade förutsättningar för att tekniskt kunna producera 
elektronisk multimedia. Undersökningen baserade sig på en enkätstudie inom olika 
forskningsdiscipliner och visade att även om de tekniska förutsättningarna för 
elektronisk publicering fanns så hade inte forskarna ännu tagit till sig denna 
publiceringsform. McNight och Price sammanfattar sina slutsatser med att säga 
”While technology may change rapidly, people do not.”16 Någon större entusiasm 
fanns 1998 ännu inte över de möjligheter elektronisk publicering kan föra med sig. 
Det kan därför vara intressant att undersöka om någon utveckling skett på området 
de senaste åren samt hur svenska forskare resonerar kring liknande frågor. 

Carol Tenopir vid universitetet i Tennessee anser att det är nödvändigt att 
elektronisk publicering accepteras av forskare både som författare och som 
användare för att nå framgång.17 Hon diskuterar i sin artikel författarnas behov och 
jämför detta med de behov användarna har. Behoven är inte alltid samma hos båda 
parter, författare publicerar sig främst för att nå erkännande för karriären samt av 
önskan om att bidra till kunskap inom fältet.18 Läsarnas mål är däremot att hålla sig 

 
14 What authors want, 1999, s. 12. 
15 What authors want, 1999, s. 18. 
16 McNight, Cliff och Price, Sheila, 1998, Authors and Electronic Journals, s. 35. 
17 Tenopir,1995, ”Authors and Readers: the Key to Sucess or Failure for Electronic Publishing”, s. 571. 
18 Tenopir,1995, s. 575. 
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informerade om den senaste utvecklingen samt att lära sig mer inom sitt område.19 
Det finns dock gemensamma intresseområden som önskan om lägre kostnader, 
större spridning och användandet av någon form av kvalitetsfilter.20 Tenopir har även 
tillsammans med Donald W. King gett ut en ny bok om elektroniska tidskrifter. I den 
tas olika aspekter av elektronisk publicering upp och bland annat diskuteras 
framväxten ur ett historiskt perspektiv. Författarna tar även upp hur det elektroniska 
mediet påverkar de olika aktörerna, bland annat forskare, inom den vetenskapliga 
publiceringsprocessen och knyter därmed an till Tenopirs tidigare forskning.21 

Även Stephen Harter poängterar vikten av att forskarna måste läsa och bidra till  
t.ex. elektroniska tidskrifter om elektronisk publicering skall få någon betydelse och 
påverkan på den vetenskapliga publiceringen. Han menar även att det är viktigt att 
forskare bygger sin forskning på elektroniskt publicerat material.22 Resultatet från 
Harters bibliometriska studie över elektroniska referenser visar dock att elektroniska 
tidskrifter haft en relativt liten inverkan på det akademiska samhället.23 Hartes 
undersökning kom visserligen 1998 men baserar sig på referenser från början av 90-
talet och det är därför troligt att en utveckling skett när det gäller användandet av 
elektroniska referenser. 

I debatten och forskningen kring elektronisk publicering i nuläget finns ett stort 
intresse för de förändringar det nya mediet kan föra med sig. Ingegerd Rabow vid 
Karolinska institutets bibliotek är en av de som vill uppmärksamma  

 
19 Tenopir, 1995, s. 584. 
20 Tenopir, 1995, s. 589. 
21 Tenopir, Carol och King, Donald W, 2000, Towards Electronic Journals . Realities for Scientist, 
Librarians and Publishers. 
22 Harter, Stephen, 1998, ”Scholarly communication and Electronic Journals: An Impact Study”, s. 508. 
23 Harter, 1998, s. 515. 



 10 

detta i Sverige. Hon ser stora fördelar med elektronisk publicering och menar att: 

Den kan ge forskarsamhället möjlighet att få en större kontroll över forskningsresultatens 

spridning. Den kan också innebära sänkta priser och betydligt bättre global tillgänglighet 

och sökbarhet. En billigare och effektivare spridning av information av god kvalitet åt alla är 

den sk informationsteknikens verkliga potential.24 

Internationellt har debatten om ekonomiska fördelar i samband med elektronisk 
publicering bland annat förts av Andrew Odlyzko och Stevan Harnad. De anser att 
de tjänster som efterfrågas inom publiceringsområdet kan tillhandahållas billigare med 
hjälp av modern teknik och argumenterar för att kostnaderna för tidskrifthanteringen 
kommer att sjunka i takt med en ökad övergång till elektronisk publicering. Odlyzko 
och Harnad bygger sina argument på den tekniska utvecklingen som tillåter forskare 
att överta arbetsuppgifter från andra, som  t.ex. sättare och distributörer, samt att det 
inte finns någon anledning för forskarna att bibehålla det nuvarande systemet där 
forskarna utför arbete åt förlagen utan ersättning.25 Idag får många forskare ingen 
ersättning för de artiklar de publicerar i vetenskapliga tidskrifter eller för det 
granskningsarbete de utför. Harnad argumenterar även starkt för att forskare bör 
lägga ut sina artiklar och sitt material på egna filservrar som kopplas till webben så att 
materialet finns tillgängligt för alla som önskar ta del av det.26 

Alla som bedriver forskning kring elektronisk publicering är dock inte odelat 
positiva. Harnads och Odlyxkos argument har ifrågasatts av andra forskare inom 
ämnet. Fytton Rowland hävdar bland annat att forskare inte kommer att ha tid att ta 
över förlagens roll. Rowland påpekar här något väsentligt: hur skall den idag så 
stressade forskaren som förväntas publicera allt mer hinna ägna sig åt det som 
egentligen utgör förlagets uppgifter, det vill säga granskning och marknadsföring? 
Han trycker dessutom på vikten att man som läsare vet att artikeln blivit granskad 
innan den publiceras och att det finns någon form av kontroll som garanterar att 
artiklarna inte ändras efter publiceringen.27  

 
24 Rabow, Ingegerd, 2000, ”Elektronisk publicering både problem och möjligheter: forskarvärldens ansvar 
för att driva utvecklingen åt rätt håll”, http://www.lakartidningen.se/LT/html/body_e-publicering.html 
25 Odlyzko, Adrew, 1998, ”The Economics of Electronic Journals”, http://www.press.umich.edu/jep/01-
04/odlyzko.html. Harnad, Stevan, 1995, ”The PostGutenberg Galaxy: how to get there from here”, 
http://cogsci.soton.ac.uk/~Harnad/THES/thes.html 
26 Harnad, Stevan, 1999, ”The Future of Scholarly Skywriting”, http://www.cogsci.soton.ac.uk/ 
~harnad/papers/harnad/harnad99.aslib.html 
27 Rowland, Fytton, 1997. ”Print Journals: Fit for the Future?”, http://www.adriane.ac.uk/issue7/ 
fytton.intro.htm 
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Elektronisk publicering har även varit temat för en årlig konferens organiserad av 
ICCC (International Council for Computer Communication) och IFIP (International 
Council for Information Processing).28 I konferensrapporten från år 2000 skriver 
bland annat Seley Costa om ett forskningsprojekt som studerat huruvida elektronisk 
publicering haft någon påverkan på informationsprocessen inom 
samhällsvetenskaperna i Brasilien. Resultaten visade på en ökning i samarbetet 
mellan olika forskare, fler gemensamma forskningsprojekt och att ett större antal 
forskare skriver artiklar tillsammans.29 Costa skriver även att projektet visat att den 
traditionella modellen av vetenskaplig kommunikation baserad på papper inte längre 
finns, det finns enligt honom inte heller ännu någon helt elektronisk modell som vissa 
föreslagit. Costa menar att en hybridmodell mellan papper och elektronisk media 
bäst motsvarar det nuvarande läget.30 

I Sverige har mindre undersökningar om forskares inställning till elektronisk 
publicering gjorts i samband med universitetens ökande intresse för att publicera 
doktorsavhandlingar elektroniskt. Ett exempel är den undersökning som Umeå 
universitetsbibliotek genomförde 1996. De inledde sitt projekt om elektronisk 
publicering med att undersöka vad olika institutioner hade för uppfattning i frågan. 
Resultatet visade på ett svalt intresse samt att man ansåg att det viktigaste var att 
sammanfattningar av avhandlingar fanns på Internet.31 Efter detta har dock en stor 
utveckling inom området skett, bland annat har tillgången till elektroniska versioner av 
olika tidskrifter ökat. Detta kan påverka folks åsikter eftersom en ökad kännedom 
om elektronisk publicering kan leda till att man får andra förväntningar och krav. 

Anneli Friberg och Lisa Olson genomförde 1998, som en del av sin 
magisteruppsats, en enkätundersökning om elektronisk publicering vid Uppsala 
universitet. De skickade ut en kort enkät till prefekterna vid samtliga institutioner med 
syftet att undersöka intresset för elektronisk publicering av material från institutionens 
egna anställda och för att få en uppfattning om sådana aktiviteter förekom. Det 
visade sig att institutionerna var på gång att ge sig in i olika projekt kring elektronisk 
publicering.32 Uppsatsens resultat visar dock på institutionernas officiella policy, inte 
på hur forskare resonerar som individer.  

 
28 Första koferansen gick av stapeln 1997. 
29 Costa, Seley, 2000, ”Changes in the Information Dessimination Process within the Scholarly world: the 
Impact of Electronic Publishing on Scholarly Communities of Academic Social Science”, s. 25 ff. 
30 Costa, Seley, 2000, s. 27. 
31 Projekt elektronisk publicering vid Umeå universitet, 1996, http://www.ub.umu.se/ubhtm/proj/elpub/ 
svmain.htm 
32 Friberg, Anneli och Olson, Lisa, 1998, Elektronisk publicering av avhandlingar –en framtida uppgift för 
biblioteken?, s. 58 ff. 



 12 

Många av de studier som finns gällande elektronisk publicering berör 
elektroniska tidskrifter. I volym 33 av Annual Review of Information Science and 
Technology redogör Robin P. Peek och Jeffrey P. Pomerantz för en del av den 
forskning som finns kring elektroniska tidskrifter.33 I Sverige har en undersökning om 
elektroniska tidskrifter varit ämnet för en magisteruppsats i Biblioteks- och 
informationsvetenskap i Lund. Kerstin Karlsson och Sara Kjellberg beskriver där 
elektroniska tidskrifter och deras roll i svenska forskningsbibliotek.34  

Sammanfattningsvis kan sägas att de som bedriver forskning kring elektronisk 
publiering ofta ser stora fördelar med mediet och tror att det kan föra med sig 
förändringar inom den vetenskapliga publiceringen. De få empiriska undersökningar 
som finns visar dock på ett svalt intresse från forskarna själva.  

Teoretiska utgångspunkter 

Studier har visat att forskare publicerar sig för sprida kunskap och för att främja sin 
karriär samt för en önskan om personlig berömmelse och erkännande inom sitt fält.35 
Det nuvarande publiceringssystemet vilket baseras på tryckta medier uppfyller dessa 
motiv, men hur är det med elektroniska kanaler? Om mediet byts ut från tryckt till 
elektronisk form påverkar det forskarnas inställning till publicering? Ställer de samma 
krav eller ser de på publicering med elektronisk media på ett annat sätt?  

För att ge en djupare bild av forskares resonemang kring elektroniskt publicerat 
material kommer uppsatsen att utgå från Rob Kling och Geoffrey McKims teorier 
om val av publiceringsform. Kling och McKim vid Indiana University School of 
Library and Information Science anser sig i sin forskning kunna se att forskares val 
av publiceringsform för sina texter bland annat baserar sig på hur effektiv denna 
anses vara inom den egna vetenskapsdisciplinen. Deras teori är att effektiv 
publicering bestäms utifrån tre viktiga kriterier: publicitet, tillförlitlighet och 
tillgänglighet.36 Dessa kriterier är vanligt förekommande även i annan litteratur på 
området. 

Publicitet 
I begreppet publicitet ingår enligt Kling och McKim tillkännagivandet av texter till en 
eventuell läsekrets, så att läsaren vet att texterna existerar. Detta kan ske genom 

 
33 Peek, Robin P. och Pomerantz, Jeffrey P., 1998, ”Electronic Scolarly Journal Publishing”. 
34 Karlsson, Kerstin och Kjellberg, Sara, 1998. Elektroniska tidskrifter –var, när, hur och i såfall varför? 
35 What authors want, 1999, s. 12. Tenopir och King, 2000, s. 149. 
36 Kling och McKim, 1999, s. 897. 
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aktiviteter som prenumeration, införandet av abstract i databaser, marknadsföring 
och citeringar.37  

Många av dessa aktiviteter sköts av andra aktörer än forskarna. Systemet av 
vetenskaplig kommunikation där forskningsarbetet synliggörs och debatteras bärs 
upp av bland annat författare, bibliotek, förläggare och läsare. Alla aktörer i systemet 
har sina uppgifter. Forskarna bedriver forskning och skriver artiklar samt utgör en 
stor del av läsekretsen. Förläggarna granskar, distribuerar samt marknadsför och 
biblioteken förvärvar och tillgängliggör. Förlagen spelar således en viktig roll för 
spridandet av forskningsresultat men även biblioteken arbetar med att synliggöra nytt 
material genom nyförvärvslistor, länksamlingar mm. Det finns idag en debatt om att 
elektronisk publicering kommer innebära förändrade arbetsuppgifter för aktörerna i 
systemet, bland annat Odlyzko och Harnad tror att forskarna själva kan ta över 
arbetsuppgifter från andra.38 Det finns idag dessutom projekt där biblioteken tagit 
över vissa av förlagens traditionella uppgifter och står för elektronisk publicering av 
texter skapade av det egna universitetets anställda, något som främst verkställts 
genom elektronisk publicering av avhandlingar. Det är där tänkt att forskarna själva 
skall sköta inläggningen av sina texter.39 För att detta skall fungera måste forskarna 
bland annat lära sig att hantera  t.ex. mallar och bildkomprimering för att skapa en 
enhetlig layout och dokument som är hanterbara storleksmässigt. Har forskare idag 
sådana kunskaper? Om elektronisk publicering leder till att förändrade 
arbetsuppgifter och roller i publiceringssystemet kan detta även leda till att sättet att 
sprida information om nya texter och nytt material förändras, vilket kan innebära att 
forskarna får söka nya vägar för att nå tillfredställande publicitet för sina texter. 

Tillförlitlighet 
Tillförlitlighetsbegreppet innebär enligt Kling och McKim att dokumenten genomgår 
någon form av granskning i samband med publiceringen så att läsarna känner 
vetenskapligt förtroende för dokumentets innehåll. En typisk sådan process är peer 
review.40  

Peer review är en viktig del av den vetenskaplig kommunikationen enligt de 
modeller som finns över processen och ger bla legitimitet åt forskarens arbete. En av 
de mest kända modellerna är William D. Garevey och Belver C. Griffiths som 
baserar sig på tryckt material och visar hur forskarens arbete förs ut, både genom 

 
37 Kling och McKim, 1999, s. 898. 
38 Odlyzko, 1998. Harnad, 1995. 
39 Enligt Eva Muller, ansvarig för digitaliseringen av avhandlingar vid Uppsala universitetsbibliotek, på ett 
seminarium vid Uppsala Learning lab, 2000-11-01. 
40 Kling och McKim, 1999, s. 897. 
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informella och formella kanaler, i olika skeden av forskningsprocessen från initiering 
av projekten tills det att resultaten accepteras av forskningssamhället.41 Den tekniska 
utvecklingen har kommit långt efter det att Garvey och Griffiths modell utvecklades 
och diskussioner förs om hur modellen kan komma att förändras i och med att man 
allt mer övergår till att använda elektroniska medier. Julie M Hurd är en av dem, som 
genom att se hur elementen i den traditionella modellen påverkats av ny teknik, 
diskuterat olika nya modeller för vetenskaplig kommunikation. Hurd visar på flera 
möjliga scenarier där systemet helt baserar sig på elektroniska grunder. Två av 
Hurds nya modeller, ”den moderna” och ”den utan tidskrifter”, grundar sig även de 
på peer review-systemet. I ”modellen utan tidskrifter” sker dock distribueringen av 
texterna inte längre genom tidskrifter utan med hjälp av enskilda artiklar.42 I Hurds 
presentation återfinns även en sk ”ogranskad modell”, där basen för distribuering är 
artiklar, men där peer review-systemet inte längre finns kvar. Istället är en öppen 
kommunikation mellan forskarna det viktiga.43 De flesta nya modellerna över 
vetenskaplig kommunikation innehåller någon form av kvalitetsgranskning även om 
distribueringsformen varierar.  

Tillgänglighet 
Tillgänglighet i innebär enligt Kling och McKim att texter kan lokaliseras och göras 
tillgängliga för intresserade läsare, oberoende av författare och tidsperspektiv.44  

För att texter skall kunna göras tillgängliga krävs ett system där återsökning och 
lagring är löst. Bevarande och tillgänglighet på lång sikt är viktiga frågor i samband 
med elektronisk publicering. Idag finns inga slutgiltiga lösningar och den långsiktiga 
effekten av arkivering av elektronisk media har inte kunnat studeras fullt ut eftersom 
fenomenet inte funnits tillräckligt länge. Forskningen kring bevarandet av elektroniskt 
material behandlar bland annat vilka format som bör användas vid lagring och 
återsökning. PDF (Portable Document Format) och XML (Extensible Markup 
Language) är exempel på format som diskuteras i nuläget.45 Dessa står för en 
standardisering och ett plattformsoberoende vilket behövs för att nå ett bra system 
för lagring som kan utnyttjas av alla en lång tid framåt. Forskning kring arkivering av 
elektroniskt material handlar enligt Mats G. Lindquist om det fysiska bevarandet men 
även om metoder för att återfinna och tillgängliggöra information. Lindquist menar att 

 
41 Gervey, William D. och Griffith, Belver C. 1978, ”Communication and Inforamtion Processing within 
Scientific Disciplines: Empirical Findings for Psychology”, 134 ff. 
42 Hurd, Julie M. 1996, ”Models of Scientific Communications Systems”, s. 23 ff. 
43 Hurd, 1996, s. 27 f. 
44 Kling och McKim, 1999, s. 898. 
45 För en utförligare beskrivning av olika format se Friberg och Olson, 1998, s. 15 ff. 
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långsiktigt bevarande innefattar en mängd ställningstaganden, bland annat vilket 
elektroniskt material som skall bevaras för framtiden, vilken informationsbärare som 
är bäst att välja och i vilken form informationen skall lagras, samt vilka metoder som 
skall användas för åtkomst och tillgängliggörande av materialet.46 Michael W. Day tar 
i sin studie om bevarande av elektroniska tidskrifter upp en annan viktig fråga, 
nämligen vem som skall ansvara för bevarandet av elektroniskt material. Han 
diskuterar två olika modeller, en centraliserad och en decentraliserad. I båda 
modellerna finns dock en eller flera nationella institutioner som ansvarar för den 
slutgiltiga förvaringen.47 I Sverige skulle dessa motsvaras av Kungliga biblioteket, 
Riksarkivet samt Arkivet för ljud och bild. 

Syfte och frågeställningar  
Debatten i Sverige, speciellt inom universitetsbiblioteksvärlden, kring elektronisk 
publicering är i dag aktuell och det ordnas återkommande konferenser och 
seminarier inom området. Forskarnas åsikter som producenter och konsumenter av 
vetenskapligt material är viktiga i denna diskussion. Eftersom det inte finns någon ny 
undersökning som bygger på svenska förhållanden är en undersökning av hur 
svenska forskare ställer sig till elektronisk publicering idag av intresse.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur forskare idag förhåller sig till 
elektronisk publicering av vetenskapliga texter. För att uppnå detta kommer jag att 
utgå från följande frågeställningar: 

*Vilken erfarenhet har forskare av elektroniskt publicerade texter? 48 
*Anser forskare att samma faktorer är viktiga vid val av publiceringsform oavsett om 

det gäller tryckt eller elektronisk media? 
*Hur ser forskarna på det elektroniska mediet när det gäller tidskrifter och artiklar? 

Ser de några andra kanaler där det elektroniska mediet är användbart,  t.ex. pre-
print arkiv och webbsidor ? 

*Använder sig forskarna idag av de tekniska hjälpmedel som finns för att underlätta 
elektronisk publicering, till exempel mallar och bildformat?  

 
46 Lindquist, Mats G, 1995, Långsiktigt bevarande av elektroniska dokument, metoder och överväganden, 
s. 7 f. 
47 Day, Michael W, 1998, “Online serials: preservation issues”, s. 214. 
48 Forskare används här i betydelsen personal som bedriver forskning inom olika nivåer vid universitet och 
högskolor. 



 16 

Avgränsningar 
Processen att producera och distribuera vetenskaplig forskning kan ske på olika sätt, 
både informellt och formellt. Den informella kommunikationen sker bland annat 
genom konferenser, diskussionsgrupper och nätverk av olika slag medan den 
formella kommunikationen till största delen består av skrivet material i form av 
böcker och artiklar i tidskrifter. I uppsatsen kommer endast den formella 
kommunikationen att behandlas. Vetenskaplig kommunikation kan diskuteras ur 
olika aspekter, bland annat ekonomiska och juridiska. Dessa avhandlas dock inte 
närmare i uppsatsen. 

Material och metod  

Val av metod 
För att undersöka forskares inställning till elektronisk publicering genomfördes en 
enkätundersökning. Med enkäter har jag nått ut till fler forskare än vad en 
undersökning baserad på intervjuer under motsvarande tid skulle gjort, vilket är 
viktigt för att få en spridning av åsikter och olika infallsvinklar för att på så sätt kunna 
få en mer nyanserad bild.  

En generell nackdel med enkäter är dock att de ofta ger större bortfall än 
intervjuer samt att de inte ger möjlighet till mer komplicerade frågor och möjlighet att 
reda ut eventuella missförstånd. Enkäten som ligger till grund för undersöknigen är 
därför utformad så att fasta frågor blandas med mer öppna frågor för att ge utrymme 
för personliga synpunkter. Det finns även utrymme för att ge egna alternativa svar 
samt att motivera dessa vid varje fråga. Detta har givit en god grund för 
respondenten att utveckla och beskriva sina egna tankar på området. En enkät ger 
även de svarande tid att i lugn och ro fundera igenom sina svar väl och den som 
ställer frågorna kan inte påverka respondentens svar genom sin närvaro. 

Urval 
Elektronisk publicering av vetenskapliga texter tar sig idag i stor utsträckning uttryck 
genom elektroniska tidskrifter.49 Utifrån detta ansåg jag det mest intressant att 
undersöka forskare inom naturvetenskap, ett ämnesområde där enligt Kling och 
McKim tidskrifter är en viktig kanal för att föra ut forskningsresultat och där 
utvecklingen inom elektronisk publicering kommit långt.50 Urvalet av forskare 

 
49 Kling och McKim, 1999, s 890. 
50 Kling och McKim, 1999, s 890. 
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begränsades till ett område eftersom publiceringsprocessen ser olika ut inom olika 
discipliner och därmed kanske även behovet och inställningen till elektronisk 
publicering. En större jämförande studie med forskare inom olika ämnesoråden vore 
intressant men detta ligger dock utanför ramen för denna uppsats.  

Naturvetenskap är det dominerande ämnesområdet inom Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) och därför har jag valt att göra min studie bland forskare 
på det universitetet. Ur personaldatabasen på SLU plockades namnen fram på de 
anställda vid universitet som arbetar med forskning.51 Med utgångspunkt från 
personaldatabasen bestod undersökningspopulationen av 1024 forskare men att 
skicka enkäter till alla dessa var en allt för stor uppgift. Genom att istället göra ett 
representativt urval och välja ut endast en mindre grupp kan denna bli en miniatyr av 
hela populationen och dess åsikter. Jag valde därför att använda mig av sk obundet 
slumpmässigt urval, viket innebär att alla individer samt kombinationer av grupper i 
populationen har samma sannolikhet att komma med.52 Urvalet gjordes genom att en 
slumptalsgenerator slumpade fram tal mellan 1-1024. Varje forskare i den utvalda 
populationen fick ett eget nummer och de som hade nummer som korresponderade 
med de som slumptalsgeneratorn slumpat fram fick delta i undersökningen. Urvalet 
kunde även ha skett genom någon form av klusterurval men eftersom jag ville nå 
individers attityder och inte den officiella policyn hos institutioner eller vissa grupper 
som till exempel professorer, valdes detta bort.53 Uppsatsens syfte är inte att göra en 
total kartläggning utan snarare att se tendenser hur forskare resonerar kring 
elektronisk publicering. Utifrån denna utgångspunkt samt med tanke på de tidsramar 
som omgärdar uppsatsen valde jag att skicka ut 100 enkäter. 

Enkäten 
Enkäten skapades med avstamp i artikeln ”Principles for Constructing a Web 
survey”.54 Den tar bla upp vikten av en bra och tydlig design för att nå en bra 
svarsfrekvens på enkätundersökningar. För att underlätta för de utvalda forskarna att 
besvara och skicka tillbaka enkäten konstruerades den som ett HTML-formulär och 
distribuerades till respondenterna i elektronisk form. Innan enkäten skickades ut 
genomfördes en mindre pilotstudie med olika personer för att se hur frågor och 

 
51 Doktorander valdes bort eftersom deras erfarenhet av publicering inte antogs vara lika så stor som de 
övriga kategorierna. 
52 Hellevik, Ottar, 1987, Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap, s. 74. 
53 Klustrurval är när populationen delas in i olika grupper och sedan slumpas urvalet fram från de olika 
grupperna. 
54 Dillman, Don A. Torta, Robert D. Bowker, Dennis, 1998, ”Principles for Constructing Web surveys”, 
http://survey.wsu.edu/dillman/papers/websurveyppr.pdf 
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svarsalternativ uppfattades av andra. De som blivit utvalda att besvara enkäten fick 
ett brev via e-post där syftet med undersökningen beskrevs, samt vilka som blivit 
utvalda att delta och varför (bilaga 1.). Brevet innehöll även en personlig kod (för att 
kunna identifiera vilka som svarat och inte behöva skicka påminnelser i onödan) samt 
adressen till formuläret så de kunde fylla i enkäten direkt via webben. Till formuläret 
kopplades en databas så att svaren kunde samlas upp och bearbetas direkt i 
elektronisk form.  

Det finns flera fördelar med att använda sig av en elektronisk enkät både för de 
som skall besvara den och de som skall bearbeta resultatet. Respondenterna kan 
bland annat använda sig av datorns hjälpfunktioner när de besvarar frågorna, vilket 
underlättar för dem att flytta om och ändra texten i svaren. De kan även lätt skicka 
tillbaka enkäten utan att behöva gå i väg och posta den. För frågeställaren är den 
stora fördelen att materialet kommer tillbaka i elektronisk form så att inga inmatningar 
behöver göras om man skall bearbeta svaren i speciella dataprogram. Genom att 
svaren går direkt in i databasen försvinner även problemet med felinmatningar. 
Ytterligare en fördel är att man slipper svårigheten med att tolka olika handstilar, 
speciellt i öppna frågor med mycket text.  

Till nackdelarna hör att vissa personer kanske inte vill tillbringa extratid framför 
dator om de arbetar med en sådan hela dagarna samt att vissa upplever det svårt att 
läsa frågorna från en skärm. För att fånga upp dessa gavs respondenterna även 
möjlighet att skriva ut och skicka tillbaka svaret via vanlig post, sex personer valde 
denna möjlighet. Ytterligare en nackdel är att det kan bli tekniska missöden som att 
servrar inte fungerar och att respondenten glömmer att trycka på "skicka"-knappen. 
Detta kan ha inträffat för tre personer som via e-post medeldade att de redan 
besvarat frågorna när jag skickade påminnelser. 
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Undersökningen 

I detta kapitel redovisas resultaten av enkätundersökningen. Inledningsvis görs en 
allmän genomgång av enkäten och hur den mottagits av de forskare som blivit 
utvalda att besvara den. Efter detta ges en kort presentation av Sveriges 
lantbruksuniversitet samt av de svarandes bakgrund. Till slut förs en diskussion kring 
de resultat enkäten givit utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Enkäten 
Enkäten (Bilaga 2.) består av tre delar med sammanlagt 21 frågor som är indelade i 
underrubrikerna Bakgrund, Erfarenheter och Attityder. De flesta frågorna har fasta 
svarsalternativ men utrymme finns även för respondenterna att mer utförligt motivera 
sina svar, detta för att kunna ge en djupare bild hur de svarande resonerar kring olika 
frågor. Flera av frågorna är konstruerade så att de svarande skall rangordna olika 
alternativ i en skala från 1-5, där 5 är det högsta värdet och 1 det lägsta. Genom att 
låta respondenterna ta ställning till olika alternativ och sätta dem i relation till varandra 
är det lättare att urskilja ett mönster i deras resonemang än om de endast kan välja 
ett alternativ. Man kan se vilka alternativ de ser som viktiga och vilka alternativ de 
anser har mindre betydelse. Frågorna 14. och 15. i enkäten är öppna frågor utan 
svarsalternativ och finns där för att se hur forskarna resonerar kring för- och 
nackdelar med ett nytt medium i publiceringssammanhang utan att vara styrda av 
förutbestämda alternativ. Sist i enkäten finns även utrymme för respondenterna att ge 
egna kommentarer kring elektronisk publicering i allmänhet. 

Enkäten skickades ut via e-post till 100 forskare vid Sveriges 
lantbruksuniversitet den 23:e januari och det sista svaret inkom den tolfte februari. 
Efter två påminnelser resulterade undersökningen i 61 svar. Göran Ejlertsson skriver 
i sin bok Enkäten i praktiken att när man använder enkäter som metod är två 
påminnelser lämpligt samt att fler än två påminnelser är tvivelaktigt ur etisk- och 
resultatsynpunkt.55 61 svar ger undersökningen en svarsfrekvens på 61 procent, 
vilket är normalt i en enkätundersökning. Jan Trost anser att man med enkäter kan 

 
55 Ejlertsson, Göran, 1996, Enkäten i praktiken, en handbok i enkätmetodik , s. 23. 
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förvänta sig en svarsfrekvens på 50 till 70 procent.56 Varför resterande personer i 
den utvalda gruppen forskare valt att inte svara på enkäten kan ha flera orsaker. Åtta 
stycken meddelade per e-post att de inte tänkte delta i undersökningen. De 
anledningar de uppgav är troligtvis även anledningar som stämmer in på de andra 
som inte svarat något. I breven uppgavs orsaker som tidsbrist, bortrest på olika 
forskningsprojekt samt en allmän ovilja att besvara enkäter. En man skrev 
exempelvis i sitt brev ”Jag kommer inte att deltaga i enkäten. Detta beror på att jag 
är lite ’allergisk’ mot enkäter och att jag för närvarande inte anser mig ha tid. Sorry 
about that.” SLU har många forskare från andra länder och det faktum inte 
behärskar svenska språket kan också ha bidragit till att några inte besvarat enkäten. 

De flesta respondenterna verkar ha förstått frågorna i enkäten. Några har 
påpekat att de i vissa frågor saknade svarsalternativ som passade dem och har då 
utnyttjat möjligheten att fylla i egna. Alla som besvarat enkäten har svarat på samtliga 
frågor. Det förekommer dock att några valt att inte rangordna alla alternativ inom en 
fråga, vilket kan bero på att de inte hade någon åsikt på denna punkt eller att de inte 
anser sig kunna eller vilja svara. Det fanns i undersökningen ingen möjlighet att fylla i 
alternativ som ”Vet ej” eller ”Ingen åsikt”, tanken var att respondenterna skulle 
använda alternativet ”Annat alternativ” till detta, en tolkning som alla dock inte gjort. 
En person skriver i sina kommentarer att han inte rangordnat vissa alternativ för att 
han inte ansåg sig ha någon åsikt i frågan. Skälet till att vissa alternativ inte 
rangordnats kan också vara att man missförstått frågan eller slarvat med ifyllningen av 
enkäten. 

Eftersom jag inte är ute efter att exakt ange hur många som svarat på det ena 
eller andra sättet på frågorna utan för att se hur svaren ger uttryck för olika tendenser 
anser jag att materialet lämpar sig för att se exempel på de inställningar som forskare 
har till elektronisk publicering. Man bör dock ha i åtanke att det kan det finns 
avvikande åsikter bland de som inte besvarat enkäten. Det troliga är att flertalet av 
de som inte svarat anser att de inte har någon åsikt eller är negativt inställda till 
elektronisk publicering. Resultatet visar dock på svar från både de som är negativt 
inställda till elektronisk publicering samt de som är positivt inställda, vilket gör att jag 
tror att åsikter från båda sidor finns representerade bland de inkomna svaren. 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har funnits sedan 1977 då en sammanslagning 
skedde av olika utbildningar och högskolor inom lantbruk, skogbruk och 

 
56 Trost, Jan, 1994, Enkätboken, s. 113. 
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veterinärmedicin. Idag har universitetet ca 70 institutioner föredelade på tre 
fakulteter: fakulteten för jordbruk, landskapsplanering och trädgårdsbruk (JLT-
fakulteten), som även är den största, skogsvetenskapliga fakulteten (S-fakulteten) 
samt veterinärmedicinska fakulteten (V-fakulteten). SLUs verksamhet bedriv på 
orterna Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala och totalt arbetar 3300 personer inom 
organisationen varav 30 procent är forskande och bedriver undervisning.57 

Bakgrundsfrågorna 
För att ge en bild av de forskare som besvarat enkäten presenteras här de svarande 
utifrån olika variabler. Frågorna 1.-4. i enkäten behandlar respondenternas bakgrund 
i variabler som ålder, kön, typ av anställning och vid vilken institution på SLU man är 
anställd. Jag har i sammanställningen av resultaten valt att föra samman olika åldrar i 
större grupper, detta för att lättare kunna bearbeta materialet. Alltför många variabler 
gör det svårt att få en gripbar överblick. Av samma anledning har jag även valt att se 
till de svarandes fakultetstillhörighet istället för institution samt huruvida de arbetar 
med forskning som huvuduppgift eller om de även undervisar.  
 

Figur 1. Forskarnas ålder.        Figur 2. Forskarnas könsfördelning. 
 
De som besvarat undersökningen befinner sig i åldersintervallet 33-63 år. 
Åldersfördelningen visar att de flesta (43 procent) är i åldern 50-59 år samt att de 
som är över 60 utgör den minsta gruppen (13 procent). Svaren visar även att de 
flesta deltagarna i undersökningen (74 procent) är män, vilket avspeglar  
fördelningen på SLU i övrigt. 
 

 
57 http://www.slu.se 
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Figur 3.Forskarnas anställning.             Figur 4. Forskarnas fakultetstillhörighet. 
 
Bland de som besvarat enkäten utgör de som endast arbetar med forskning den 
största gruppen (62 procent). Av enkätsvaren kan man även utläsa att den fakultet 
som har flest representanter i undersökningen är JLT-fakulteten (51 procent), vilket 
även är även den största inom SLUs organisation. 

Resultatredovisning 

I detta avsnitt diskuteras resultaten från enkätundersökningen tillsammans med 
tidigare forskning och teoribildning inom området utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar.  

Resultaten har sammanställts och presenteras i diagram för att lättare 
åskådliggöra likheter och skillnader i svaren. De procentuträkningar som anges 
grundar sig på de 61 som besvarat enkäten. Om en fråga har alternativ som inte 
rangordnats av alla svarande anges vid alternativet antalet bortfall. De flesta frågorna 
i enkäten har studerats utifrån bakgrundsvariablerna: ålder, kön, typ av anställning 
och fakultetstillhörighet. Det visade sig dock att svaren inte skilde sig så mycket åt 
utifrån de olika variablerna. Resultatet presenteras därför främst ur hela 
svarsgruppens synvinkel och om någon kategori urskiljer sig speciellt tas detta upp i 
samband med diskussionen kring den aktuella frågan. 

Erfarenheter av elektronisk publicering 
För att forskarna som deltog i undersökningen skulle tänka efter hur de resonerar 
kring publicering av vetenskapligt material i allmänhet innan de började besvara 
frågor kring ett speciellt medium ställdes frågan Varför publicerar du din 
forskning? (fråga 5.) Detta är en rangordningsfråga och i diagrammet visar stolparna 
hur många procent varje rangordningssiffra fått inom de olika alternativen. 
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Figur 5. Forskarnas motiv för publicering. 
Bortfallet vid denna fråga var för alternativ 1: 0 st., för alternativ 2: 1 st., alternativ 3: 2 st., 

alternativ 4: 3 st., alternativ 5: 3 st. 

 
Av diagrammet kan man utläsa att forskarna i undersökningen publicerar sin 
forskning av samma anledningar som andra forskare runt om i världen. 74 procent av 
de svarande gav alternativet ”Sprida forskningsresultat” högsta prioritet. Högsta 
rankning gavs även av 43 procent till alternativet ”Bidra till kunskap inom fältet”. Cliff 
McKnight och Sheila Prices undersökning Authors and Electronic Journals visar 
även den att forskare främst publicerar sig för att sprida forsningsresultat 
(85,7 procent i deras undersökning angav detta alternativ) samt för att sprida nya 
idéer och ny kunskap (73,7 procent i deras undersökning angav detta alternativ). 
Deras undersökningar visar dock även att faktorer som karriär och finansiering anses 
som viktiga.58 Även i studien What authors want var dessa viktiga motiv för 
publicering av forskningsresultat. Där angav 33,1 procent att kommunikation med 
andra är väldigt viktigt och på andra plats kom karriärmöjligheter som 22,1 procent 
av de svarande ansåg vara väldigt viktig.59 Dessa motiveringar tas även upp av 
Tenopir som menar att forskare publicerar sig för att nå erkännande för karriären 
och för en önskan om att bidra till kunskap inom fältet.60 Utifrån resultaten i min 
undersökning kan man utläsa att det finns en tvetydlighet till de alternativ som 
behandlar forskarnas egna karriär. Alternativet ”Finansiera min forskning” visar på en 
spridning i fråga om prioriteringsgrad bland de svarande, 18 procent gav det högsta 
prioritet medan 13 procent gav det lägsta. En liknande spridning kan ses på 
alternativet ”Erkännande för karriären”. Detta kan kanske förklaras med 
kommentaren från en av respondenterna  

Det är svårt att rangordna på det här viset. T.e.x. På fråga fem publicerar man ju främst för 
att kommunicera och sprida sina resultat, men sen funkar det ju så i praktiken att om man 
inte publicerar får man inte behålla jobbet. Ska man alltså låta sina verkliga tankar styra eller 
den krassa verkligheten? 

Hur forskarna tagit ställning till alternativ som rör den egna karriären i enkäten kan 
alltså bero på om de svarat efter hur man själv ser på det hela eller efter hur man 
anser att verkligheten fungerar.  

 
58 McKnight och Price, 1998, s. 18. 
59 What authors want, 1999, s. 12. 
60 Tenopir, 1995, s. 575. 
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Med ovanstående motiv i åtanke, hur går forskarnas motiv för publicering ihop 
med det elektroniska mediet? Kan elektronisk publicering uppfylla de önskemål som 
forskarna har vad gäller publiceringsprocessen? I dag har elektronisk publicering 
funnits ett tag och forskarna har hunnit skaffat sig erfarenhet inom området och 
kunnat bilda sig uppfattning i frågan. För att se vilken erfarenhet forskarna inom SLU 
anser sig ha av det elektroniska mediet ställdes frågan Har du publicerat dig 
elektroniskt de senaste två åren? (fråga 6.) 44 procent av forskarna svarade ja på 
frågan.  
 
 
 

Figur 6. Forskarnas erfarenhet av elektronisk publicering. 
 
Även om man inte kan fastställa hur stor den procentuella ökningen är så verkar det 
som om fler forskare publicerat sitt material elektroniskt i någon form jämfört med 
vad forskare i tidigare undersökningar angett. I undersökningen Authors and 
Electronic journals från 1998 svarade endast 11,9 procent att de publicerat sina 
artiklar elektroniskt.61 McKnight och Price gör även en jämförelse med en 
amerikansk studie från 1997 där endast 3 procent uppgav att de bidragit till 
elektroniska tidskrifter.62 Friberg och Olsons undersökning från 1998 om 
erfarenheterna av elektronisk publicering på Uppsala universitet visar även den på en 
liten elektronisk publiceringsverksamhet.63 

De tidigare undersökningarna är dock några år gamla och en ökning var väntad. 
Mer oväntat var dock att så många som cirka hälften av forskarna fortfarande inte 
har någon erfarenhet av att publicera sina artiklar elektroniskt. Motiven hos de allra 

 
61 McKnight och Price, 1998, s. 20. 
62 McKnight och Price, 1998, s. 31. 
63 Friberg och Olson, 1998. s. 62. 
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flesta som svarade nej på denna fråga kan sammanfattas med några respondenters 
kommentarer: 

• ”För obekant och ovan, viss mån skeptisk”  
• ”Inget relevant forum” 
• ”Vet inte om det ger erkännande” 

Det finns en oro för att elektroniska alternativ ännu inte är tillräckligt bra och 
kommentarerna ger uttryck för att forskarna inte anser sig hittat något relevant 
elektroniskt forum att publicera sig i. I McKnight och Prices undersökning 
motiverade de svarande frågan varför man valt att inte publicera sitt material 
elektroniskt med samma faktorer som forskarna på SLU: ingen kunskap om 
elektroniska tidskrifter inom sitt fält och den troliga låga statusen.64 Att elektronisk 
publicering har låg status är något som även tas upp av Tenopir och King. De anser 
att om forskares motiv att publicera sig för att göra karriär skall uppfyllas även av 
elektronisk publicering måste antalet elektroniska artiklar öka liksom kvaliteten på 
granskningen.65 

En ökning i antalet forskare som publicerat sitt material elektroniskt kan bero på 
en ökad medvetenhet om att möjligheten finns i och med förekomsten av allt fler 
elektroniska tidskrifter och en mer uppmärksammad debatt. Det är intressant att 
notera att den vanligaste formen för elektronisk publicering bland deltagarna i 
undersökningen är en elektronisk tidskrift som även är utgiven i tryckt form. 
85 procent av de som anger att de publicerat sitt material elektroniskt har använt 
denna form. 
 
 

 
64 McKnight och Price, 1998, s. 20 f. 
65 Tenopir och King, 2000, s. 147. 
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Figur 7. Hur forskarna publicerat sig elektroniskt. 
 
Detta kan visa på att forskarna inte själva tagit ett aktivt ställningstagande när det 
gäller att föra ut sitt publicerade material elektroniskt eftersom det ofta är förlagen 
som erbjuder elektroniska versioner av sina tryckta tidskrifter. Det kan också vara 
så att forskarna är väl medvetna om att det finns elektroniska alternativ och att de 
anser att det är viktigt att det finns elektroniska versioner av tidskrifterna för att 
hänga med i utvecklingen. I undersökningen What authors want förekom en fråga 
där man frågade forskare om de ansåg det viktigt att det fanns en elektronisk utgåva 
av tidskriften, 50 procent av forskarna inom de hårda vetenskaperna svarade att de 
ansåg detta som viktigt eller mycket viktigt.66 

Det är även intressant att notera att endast en person, tillhörde V-fak, har angivit 
att han har publicerat sig i en ren elektronisk tidskrift. 
 

Figur 8. Forskarnas erfarenheter av elektronisk publicering fördelat på fakulteterna. 

 
66 What authors want, 1999, s. 18 f. 
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Av de i undersökningen som tillhör V-fak har en stor andel publicerat sitt material 
elektroniskt (70 procent). Detta kan bero på att fakulteten har en stor medicinsk 
inriktning. Medicin är i dag ett av de områden som kommit långt i utveckling och 
användande av elektronisk media.67 Detta avspeglar sig även i frågan om forskarna 
använder sig av elektroniskt material där alla från V-fak anger att de använder sig av 
elektroniskt material i sin forskning.  

Andelen forskare som i undersökningen publicerat sina artiklar elektroniskt är 
inte speciellt hög. Flertalet av forskarna anger dock att de själva använder sig av 
elektroniskt material i sin forskning. 72 procent svarade ja på frågan Använder du 
dig av elektroniskt material i din forskning?(fråga 8.) 
 
 

Figur 9. Forskarnas användning av elektroniskt material. 
 
De flesta motiveringarna till varför man använder sig av elektroniskt material i sin 
forskning handlar om lättillgänglighet och snabbhet. 

• ”Elektroniska artiklar är lättillgängliga” 
• ”Det är ett snabbt och enkelt sätt att få information” 
• ”Det går snabbt att söka informationen” 

Dessa faktorer utpekas av Tenopir som viktiga för både författare och läsare vid 
publicering och är ett område där det elektroniska mediet kan erbjuda nya 
möjligheter.68 De som uppger att de inte använder sig av elektroniskt material 
motiverar i de flesta fallen detta med att det är svårt att hitta det man behöver. 

 
67 Enligt Ingegerd Rabow på seminarium om elektronisk publicering anordnat av biblioteket på SLU. 
68 Tenopir, 1995, s. 589. 
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Idag finns alltmer forskningsmaterial tillgängligt elektroniskt men mycket har dock 
tryckta motsvarigheter. Att söka upp och skriva ut elektroniskt material kan ibland 
vara lättare än att söka upp den tryckta publikationen, speciellt nu när alltmer länkas 
upp från bibliotekens hemsidor och forskarna kan nå de elektroniska tidskrifterna 
från sina egna tjänsterum. Att forskarna anger att de använder sig av elektroniskt 
material betyder dock inte alltid att de skulle ha använt sig av materialet om det inte 
fanns motsvarande material i tryckt form. En av forskarna säger att han använder sig 
av elektroniskt material men ”endast om tidskriften även ges ut tryck”. Harter menar i 
sin citerings analys att elektroniska referenser är ovanliga.69 Hans undersökning har 
dock några år på nacken och det vore intressant att se vilka resultat en motsvarande 
studie skulle få idag. 

Att så många forskare svarat ja på denna fråga kan bero på ordvalet i frågan. I 
frågan används ordet elektroniskt material och med detta menade jag texter, vilket 
kan ha missuppfattats och forskarna kan i ordet även ha läst in en bredare betydelse 
som exempelvis data som lagras elektroniskt i databaser. I vilken form man använder 
sig av elektroniskt material framkommer dock inte av undersökningen. Detta är i sig 
en intressant frågeställning som måste lämnas till framtida forskning.  

Utifrån undersökningen kan man se att hos vissa forskare i Sverige inom det 
naturvetenskapliga området går utvecklingen framåt inom elektronisk publicering av 
vetenskapligt material, om än med små steg. Det är intressant att notera att brittiska 
forskare för tre år sedan upplevde samma sak och skrev att när den tekniska 
utvecklingen går framåt snabbt så hänger inte alla människor med.70 När man läser 
litteraturen om elektronisk publicering och de diskussioner och teorier som finns på 
området får man lätt en bild av att fenomenet nått längre i sin utveckling. 
Förhoppningar att elektronisk publicering skall föra med sig förändringar i form av 
nya modeller för vetenskaplig kommunikation och en billigare tidskriftshantering har 
anförts av många, bland annat Stevan Harnad och Julie M Hurd. Harnads vision är 
en elektronisk publiceringsmodell där material går direkt från författarna till läsarna 
utan mellanhänder. Hurd diskuterar kring olika modeller där den vetenskapliga 
kommunikationen helt bygger på det elektroniska mediet.71 Resultatet från enkäten 
visar dock att forskarna på SLU inte anammat dessa nya modeller. För dem 
existerar inte en helt elektronisk miljö.  

 
69 Harter, 1998, s. 515. 
70 McKnight och Price, 1998, s. 35. 
71 Harnad, 1995. Hurnd, 1996, s 21 ff. 
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Man kan i undersökningen dock utläsa att många av respondenterna använder 
sig av det elektroniska mediet när de levererar sin texter. 67 procent anger att de 
använder sig av ett digitalt alternativ när de levererar sina manuskript (fråga 7.).  

 

 
Figur 10. Hur forskarna levererar sina manuskript. 
 
På frågan kunde de respondenterna endast välja ett svarsalternativ. Många av 
forskarna har dock i kommentarerna angett att det ofta handlar om en kombination 
av digitalt och papper, vilket visar sig i alternativet ”Annat” som fått 23 procent. 
Även i McKnight och Prices undersökning ställdes denna fråga, 55,7 procent angav 
att de använt diskett vid leverans av sina manuskript.72 

Det verkar således som om forskarna på håller på att gå ifrån Garveys och 
Griffiths rena pappersbaserade modell, något som även skett inom forskargrupper i 
andra delar av världen. Liksom i de undersökningar Sely Costas hänvisar till bedrivs 
formell vetenskaplig kommunikation på SLU som ett mellanting mellan de 
traditionella rena pappersbaserade modellerna och de nyare modellerna som endast 
baserar sig på det elektroniska mediet.73 Papper och elektronisk media existerar 
således parallellt, vilket säkert kommer att vara fallet även för en lång tid framåt.  

Attityder till elektronisk publicering 
Hur resonerar då forskarna kring elektronisk publicering? 

Man når andra grupper än som normalt läser vetenskapliga rapporter. Publiceringen går 
fortare. Forskningen kan presenteras på ett ’nytt’ sätt. 

Orden är hämtade från en av respondenterna i undersökningen. Frågorna 14. och 
15. i enkäten är helt öppna frågor utan några svarsalternativ och i dem ombads de 

 
72 McKnight och Price, 1998, s. 19. 
73 Costas, 2000, s. 20. 

0%

10%

20%

30%

40%

Papper Diskett E-post Annat

leverans



 30 

svarande att med egna ord beskriva de för- respektive nackdelar de ser med 
elektronisk publicering. Eftersom detta är en öppen fråga presenteras resultatet med 
hjälp av typiska och belysande exempel på svar. De fördelar forskarna nämner kan 
sammanfattas i orden: snabbhet, stor spridning och tillgänglighet. Respondenterna 
skriver bland annat: 

• ”Snabbt sätt att sprida information till stor publik” 
• ”Snabbheten. Och att man kan fixa egna kopior utan att gå till bibliotek och leta.” 
• ”Snabb tillgänglighet för många” 
• ”Att både snabbt och enkelt komma över den senaste informationen inom mitt 

forskningsområde.” 
• ”Tillgängligheten ökar, spridningen ökar, snabbheten ökar” 
• ”Enkel åtkomst. Kan snabba upp processen att sprida resultat” 
• ”Kommer åt det snabbare än tyckt, speciellt internationella tidskrifter” 

Detta är faktorer som även tas upp i litteraturen kring elektronisk publicering. Hurd 
skriver bland annat att elektroniska tidskrifter har den fördelen att de snabbar upp 
den vetenskapliga processen.74 Enligt Tenopir och King har elektroniska tidskrifter en 
möjlighet att täppa till några av svagheterna i det traditionella publiceringssystemet, 
speciellt då priset men även att snabba upp tiden för publicering.75 

Bland motiven för nackdelar med elektronisk publicering är spridningen av 
motiveringarna större, många behandlar dock kvalitetsaspekten och oron över att 
materialet inte skall arkiveras på ett bra sätt. 
• ”Det är lätt att det drunknar i mängden av information som finns på nätet Man 

’råkar’ kanske inte lika lätt hitta något intressant som när man sitter bläddrar i en 
bok (fast kan nu också vara precis tvärtom att man lättare hittar....)” 

• ”Det måste byggas upp samma ’kontrollapparat’ som finns för vetenskapliga 
tidskrifter, så att man kan lita på att viss kvalitet uppnås. Tillgängligheten kan vara 
ett problem; de som inte har tillgång till tillräckligt kraftfulla datorer/möjlighet att 
skriva ut obegränsat blir utestängda.” 

• ”Kräver viss kunskap. Känslomässiga aspekter,  t.ex. är det roligare att bläddra i 
en tidskrift. Kanske svårare att bedöma kvaliteten och kunna skilja på 
vetenskapliga resultat och reklam och allmänt tyckande.” 

• ”Att den viktiga refereegranskningen kan hoppas över” 

 
74 Hurd, 1996, s. 23 ff. 
75 Tenopir och King, 2000, s. 8. 
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• ”Lagringskapaciteten är begränsad och pappersversion är fortfarande 
nödvändig” 

• ”Inte alla har tillgång, speciellt länder med god forskningspotential som Indien, 
Kina, Ryssland” 

• ”Copy right” 
• ”Många läsare är ännu inte vana. Flertalet läsare hittar artiklarna i databaser. De 

kan beställa kopior via sitt bibliotek. Skulle detta fungera även på mindre 
högskolor, utomlands, i u-länder?” 

• ”jag litar inte riktigt på att materialet arkiveras på ett bra sätt utskrifter från 
skrivare på  t.ex. institutionen håller inte samma kvalitet (papper, tryck) än 
original särtryck det finns en fara att den viktiga fackgranskningen kringgås och 
att material av låg kvalitet publiceras på olika sätt på nätet” 

• ”Jag är orolig för att den strikta vetenskapliga kontrollen av material som 
publiceras går förlorad. Det kan bli svårt att avgöra trovärdigheten.” 

• Sämre peer review. Tillgängligheten sämre med tiden. Material försvinner från 
servrar. Hemsidor upphör.” 

• ”Publicerat material skall finnas tillgängligt för alla ’för all framtid’. Det får inte 
vara beroende av att en viss internet-aktör finns kvar på marknaden. Det får 
heller inte vara beroende av eventuella framtida förändringar i tryckfrihet o.d” 

Forskarna i enkätundersökningen verkar anse att det elektroniska mediet kan stå för 
bra spridning och tillgänglighet. Pålitligheten är man dock mer skeptisk inför och det 
framgår att många oroar sig för att elektronisk publicering skall medföra en sämre 
kvalitetskontroll. Cliff McKnight och Sheila Price skriver i sin rapport att det finns en 
allmän oro över att elektroniska tidskrifter inte skulle vara lika väl granskade som 
tryckta tidskrifter och därför av sämre kvalitet. De anser dock att samma 
granskningssystem kan användas på elektroniskt publicerat material som på tryckt.76 
En sådan koppling verkar dock inte göras av alla forskare på SLU. Man kan även 
notera att samtidigt som forskarna anser att elektronisk publicering ger en bättre 
spridning finns en oro för att inte alla skall kunna ta del av detta, speciellt forskare 
inom länder som anses ha en lägre grad av datorisering än Sverige. 

Förutom att se vilka för- och nackdelar forskarna som besvarat enkäten ser med 
det elektroniska mediet kan det vara intressant att se till vilka kanaler de kan tänka 
sig för elektronik publicering. Frågan Om du skulle publicera ditt material 

 
76McKnight och Price, 1998, s. 3 f. 
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elektroniskt idag, vilket alternativ skulle du välja (fråga 12.) är en 
rangordningsfråga där forskarna tagit ställning till de olika alternativen.  
 

Figur 11. Var forskarna skulle publicera sitt material elektroniskt idag. 
Bortfallet vid denna fråga var för alternativ 1: 2 st, för alternativ 2: 2 st, alternativ 3: 9 st, 

alternativ 4: 5 st, alternativ 5: 6 st, alternativ 6: 6 st. 

 
Forskarna anger att de helst skulle publicera sig i en tidskrift som både ges ut i tryckt 
och elektronisk form, 75 procent har gett högsta betyg till detta alternativ. 
Parallellpublicerade tidskrifter är även det alternativ de har mest erfarenhet av (se 
fråga 6.). De renodlade elektroniska alternativen har av forskarna fått lägre rankning, 
alternativet ”Artikel i en tidskrift som endast ges ut i elektronisk form” har endast fått 
högsta och näst högst betyg av 37 procent. Det verkar som om forskarna föredrar 
ett tryggt alternativ. Genom att välja parallell publicering får de även del av det som 
tryckta tidskrifter erbjuder i form av läsekrets och granskningsförfaranden. Det hela 
kan kanske sammanfattas med en kommentar från en av forskarna i undersökningen 
”Det är vilken tidskrift man publicerar i som är det viktigaste inte i vilken form den 
ges ut”. Denna forskare anser således att mediet som sådant har liten betydelse, det 
är dess funktioner och status som är det viktiga.  

Elektronisk publicering på webben är inte något som lockar. Detta kan troligtvis 
förklaras med forskarnas krav på kvalitetsgranskat material. Det låga intresset och 
den dåliga svarsfrekvensen för alternativet ”Pre-print arkiv” beror förmodligen på att 
många deltagare i undersökningen inte vet vad detta är. Flera respondenter har i sina 
kommentarer ställt sig frågande till vad pre-print arkiv egentligen är. Att e-böcker fått 
så dåliga siffror beror antagligen på att böcker inte är någon vanlig kanal för att föra 
ut forskning på inom naturvetenskapliga ämnen. 

Det är även intressant att se hur forskarna tror att utvecklingen inom elektronisk 
publicering kommer att se ut inom den närmaste framtiden. Dels för att se deras 
förhoppningar men även för att det säger en del om vilka faktorer de anser vara 
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viktiga i samband med elektronisk publicering. Respondenterna fick därför i fråga 
21. nio påståenden och ombads fylla i om de tror eller önskar att några av dessa 
skall hända. De påståendena som de fick ta ställning till var: 

1: Vetenskaplig publicering kommer att se ut som idag men med några mindre 
förändringar 

2: Den traditionella peer review processen kommer att förändras radikalt 
3: En öppen peer review process där alla kan uttala sig om en artikel 
4: Man kommer att skicka sitt material till pre-print databaser 
5: Elektronisk publicering med en snabbare peer review process 
6: Elektronisk publicering utan peer review process 
7: Upphovsrätten kommer att vara kvar hos forskaren så att denne kan publicera sitt 

material på flera ställen om han/hon önskar 
8: Elektronisk publicering kommer att leda till en förbättrad kommunikation mellan 

forskarna och läsarna 
9: Elektronisk publicering kommer att leda till ett förbättrat samarbete mellan 

forskare över geografiska avstånd 
 

Figur 12. Vad forskarna tror och önskar skall hända med vetenskaplig publicering. 
 
Även utifrån denna fråga kan man utläsa att snabbhet i publiceringsprocessen anses 
som något positivt hos forskarna. Påståendet ”Elektronisk publicering med en 
snabbare peer review process” är något som hälften av de svarande både tror 
kommer att inträffa (51 procent) och själv önskar skall hända (54 procent). I en 
liknade fråga i undersöknigen What authors want svarade 50,8 procent av de 
tillfrågade att de förväntade sig att detta fenomen kommer att öka.77 Dessa åsikter 

 
77 What authors want, 1999, s. 38. 
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överensstämmer med tidigare litteratur på området, bland annat Tenopir och King 
menar att möjligheten att publicera artiklar snabbare en av de fördelar som forskare 
anser att elektroniskt publicerat material har framför tryckta tidskrifter.78 

Av diagrammet kan man även se att alternativen 8 och 9 som behandlar 
kommunikation fått stort gensvar. Detta kan bero på att de svarande främst tänker 
på den informella kommunikationen i form av e-post och diskussionsgrupper på 
webben. Att det elektroniska mediet lett till ökad kommunikation har visats genom 
olika studier, bland annat den som Seley Costa utförde i Brasilien.79 

Påståendena att vetenskaplig publicering kommer att se ut som idag eller 
förändras verkar inte intressera många av de svarande i undersökningen. 33 procent 
svarade att de tror att processen kommer att se likadan ut i framtiden. Att dagens 
system kommer att förändras tror 25 procent dock har endast 11 procent angett att 
de vill detta. I studien What authors want svarade 50,8 procent av de tillfrågade på 
samma påståenden att de anser att vetenskaplig publicering kommer att forsätta 
under liknande former som idag.80 

En elektronisk publiceringsprocess utan peer review verkar inte vara önskvärt 
bland forskarna på SLU eftersom endast 5 procent har angett att de önskar att detta 
skall hända. I undersökningen What authors want svarade 23,7 procent att de 
trodde detta skulle inträffa, det var dock inte något man önskade sig.81 Idag finns 
diskussioner om peer review bör fortsätta i sin nuvarande form eller inte. Kritiken 
mot systemet, att det utestänger viss forskning och att det går för långsamt, har lett till 
förslag om andra granskningsmetoder, bland annat ett öppet system där texterna 
publiceras elektroniskt och alla läsare kan komma med kommentarer. Detta verkar 
dock inte intressera forskare vid SLU. 

Elektroniska tidskrifter 
Tryckta tidskrifter är i dag den vanligaste kanalen för att föra ut forskningen inom 
naturvetenskap. Anser forskare att elektroniska tidskrifter kan fylla samma funktioner 
som de tryckta i samband med publicering? Finns det andra kanaler som  t.ex. pre-
print arkiv och webbsidor som kan erbjuda samma sak? Frågorna 16.-20. i enkäten 
tar upp detta. Den inledande frågan behandlar forskarnas erfarenheter av 
elektroniska tidskrifter. Av svaret på frågan Vilka typer av elektroniska tidskrifter 
har du erfarenhet av? (fråga 16.) kan man utläsa att de allra flesta (82 procent) 

 
78 Tenopir och King, 2000, s. 151 f. 
79 Costas, 2000, s. 26. 
80 What authors want, 1999, s. 38. 
81 What authors want, 1999, s. 38. 
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svarade att deras erfarenheter av elektroniska tidskrifter bestod av ”Tidskrifter som 
publicerats parallellt med en tryckt version”.  
 

Figur 13. Forskarnas erfarenheter av elektroniska tidskrifter.  
 
I frågan är svarsalternativen hämtade från de olika definitioner som finns inom 
litteraturen på området.82 Ingen av respondenterna invände mot något alternativ så 
det verkar som om de använder begreppet i en vid bemärkelse. Att många härrör 
sina erfarenheter från parallellpublicerade tidskrifter beror troligtvis på att det är det 
alternativ som erbjuds mest på markanden för tillfället. Många av de svarande 
(61 procent) har angivit att de ser enstaka artiklar i databaser som en elektronisk 
tidskrift. Det kan vara svårt att dra en gräns mellan elektroniska tidskrifter och 
fulltextdatabaser. Det kan vara så att artiklar som söks fram via databaser även 
tillhör en viss elektronisk tidskrift, men detta är kanske inte något man reflekterat 
över.  

Forskarna i undersökningen har inga större visioner om framtiden. Enligt dem är 
även där parallell utgivning det troliga scenariot, 69 procent anger detta som svar på 
frågan Vilken form av elektroniska tidskrifter tror du kommer att bli vanliga i 
framtiden? (fråga 17).  
 
 
 
 
 

 
82 Se centarla begrepp, elektroniska tidskrifter s. 6. 
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Figur 14. Hur forskarna tror att elektroniska tidskrifter kommer att se ut i framtiden. 
 
Det verkar dock som de tror att andelen rena elektroniska tidskrifter kommer att 
öka något. Alternativet ”Enstaka artiklar i en databas” är det dock få forskare som 
uppger att de anser vara en trolig utveckling. I Stevan Harnads vision av vetenskaplig 
publicering bygger mycket på enstaka artiklar. Detta är en modell som även Hurd 
anser vara trolig i framtiden.83 

Forskarna verkar således ha en traditionell syn på lämpliga publiceringskanaler 
för sitt material. En elektronisk version som parallellt finns i tryckt form har ofta 
samma uppbyggnad som en tryckt tidskrift med text och figurer. Det elektroniska 
mediet kan dock erbjuda en större potential med multimedia och hypertextlänkar. 
Tyvärr har ingen av forskarna i undersökningen nämnt detta i utrymmet för egna 
kommentarer 

Tidskrifter ses som en viktig kanal även i fortsättningen. Om forskarna väljer att 
publicera sig i en elektronisk tidskrift vilka faktorer skulle de då anse som viktiga vid 
valet av tidskrift? I frågan Om du skulle publicera dig i en tidskrift som endast 
fanns i elektronisk form, vilka urvalskriterier skulle du då ha? (fråga 18.) 
ombads respondenterna att rangordna de angivna svarsalternativen. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15. Urvalskriterier för elektronisk tidskrift 

 
83 Harnad, 1995. Hurd, 1996, s. 23 ff. 
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Bortfallet vid denna fråga var för alternativ 1: 1 st, för alternativ 2: 17 st, alternativ 3: 1 st, 

alternativ 4: 1 st, alternativ 5: 1 st. 
 
Av diagrammet kan man utläsa att forskarna anser att faktorer som rykte och att 
tidskriften ingår i abstractdatabaser vara viktiga, 54 respektive 46 procent har gett 
dessa det högsta betyget. Även tidigare studier har visat att ryktet är en viktig 
urvalsfaktor vid val av tidskrift.84 I undersökningen What authors want ingick en 
liknande fråga, även där ansågs tidskriftens rykte vara det viktigaste (74 procent 
angav att detta var mycket viktigt). Forskarna i den undersökningen ansåg även att 
tidskriftens impact faktor var viktigare än att tidskriften ingick i abstractdatabaser vid 
val av tryckt tidskrift, 59,7 respektive 54,3 procent ansåg detta vara väldigt viktigt. 
Forskarna vid SLU lägger däremot större vikt vid att tidskriften ingår i 
abstractdatabaser. Enligt Tenopir och King har studier visat att många elektroniska 
tidskrifter inte täcks av abstractdatabaserna, något som kan ses som en stor nackdel 
när det gäller tilltron till elektroniskt publicerat material.85 

Den näst sista frågan i enkäten (fråga 20.) behandlar forskarnas inställning till 
olika publiceringskanaler. I frågan ombads de svarande att ta ställning till hur de 
ansåg att kriterierna Pålitlighet, Tillgänglighet, Sökbarhet på kort respektive på lång 
sikt samt Spridning uppfylldes av publiceringssätt som: tryckta tidskrifter, 
elektroniska tidskrifter, pre-print arkiv samt forskares egna hemsidor. 
 

Figur 16. Vad forskarna anser om olika kriterier när det gäller tryckta tidskrifter. 
Bortfallet vid denna fråga var för alternativ 1: 0 st, för alternativ 2: 0 st, alternativ 3: 5 st, 

alternativ 4: 4 st, alternativ 5: 5 st. 
 

 
84 Tenopir och King, 2000, s. 152. 
85 Tenopir och King, 2000, s 6. 
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Figur 17. Vad forskarna anser om olika kriterier när det gäller elektroniska 
tidskrifter. 
Bortfallet vid denna fråga var för alternativ 1: 3 st, för alternativ 2: 3 st, alternativ 3: 5 st, 

alternativ 4: 6 st, alternativ 5: 6 st. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18. Vad forskarna anser om olika kriterier när det gäller pre-print arkiv. 
Bortfallet vid denna fråga var för alternativ 1: 23 st, för alternativ 2: 25 st, alternativ 3: 26 st, 

alternativ 4: 27 st, alternativ 26: 6 st. 

 
 

Figur 19. Vad forskarna anser om olika kriterier när det gäller webben 
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Bortfallet vid denna fråga var för alternativ 1: 1 st, för alternativ 2: 17 st, alternativ 3: 1 st, 

alternativ 4: 1 st, alternativ 5: 1 st. 
 
Av de inkomna svaren kan man utläsa att tryckta tidskrifter har det största 
förtroendet bland forskarna. Elektroniska tidskrifter ligger dock inte långt efter och 
vad gäller kriterier som spridning och vad gäller sökbarhet på kort sikt anses det 
elektroniska mediet vara bättre än det tryckta. Att publicera material elektroniskt via 
forskares egna webbsidor anses genomgående vara ett sämre alternativ än tidskrifter 
i någon form. Pre-print databaser har genomgående fått låga siffror, den 
valmöjligheten har även höga bortfall. Detta beror troligtvis på att flera av de 
svarande inte känner till vad ett pre-print arkiv är för något. 

Diagrammen visa att forskarna i undersökningen anser att pålitligheten är störst 
hos tryckta tidskrifter: 95 procent gav det högsta och näst högsta betyget till detta 
alternativ. Motsvarande för elektroniska tidskrifter är endast 28 procent. Sämst 
pålitlighet anser respondenterna att publicering på forskares egna webbsidor har, 
majoriteten har gett näst lägsta eller lägsta rankningen till alternativet.  

Tillgängligheten ansågs av respondenterna vara bäst för tryckta tidskrifter, 
69 procent gav alternativet näst högsta eller högsta betyg. Elektroniska tidskrifter 
ligger dock inte långt efter och motsvarande siffror är 56 procent. En ökad 
tillförlitlighet är en av de faktorer som forskare, både som författare och som läsare, 
efterfrågar i publiceringsprocessen enligt Tenopir.86 

Förtroendet för sökbarheten på kort respektive lång sikt skiljer sig åt mellan 
kanalerna. Den långsiktiga sökbarheten upplevs bäst hos tryckta tidskrifter där 65 
procent har angett näst högsta eller högsta rankningen för alternativet. Sökbarheten 
på kort sikt upplevs dock av respondenterna vara bäst för elektroniska tidskrifter 
som har fått de två högsta betygen av 69 procent.  

Även spridningen anses vara bättre hos de elektroniska tidskrifterna (56 procent) 
än hos de tryckta (46 procent). Detta överensstämmer med svaren på fråga 15 där 
spridningen angavs vara en stor fördel med elektronisk publicering. 

För att få ytterligare en vinkling på om forskare kan tänka sig andra 
publiceringsvägar än de nuvarande ställdes frågan Kan du tänka dig att publicera 
ditt material utanför de traditionella kommersiella tidskrifterna? (fråga 19.) 
 

 
86 Tenopir, 1995, s. 589. 
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Figur 17. Antal som kan tänka sig att publicera sig utanför traditionella tidskrifterna. 
 
Över hälften av de svarande (61procent) anser sig kunna detta. De som svarade ja 
på frågan motiverar sina svar med 

• ”Det har jag alltid gjort i stor omfattning för att nå andra än forskare” 
• ”Det är ett växande alternativ för informationsspridning” 
• ”Det tar så lång tid på traditionellt sätt” 

Även de som svarat nej har i många fall angett varför: 

• ”De fortfarande inte har samma goda rykte på sig” 
• ”Då når man inte till de grupper som fortfarande bara räknar dessa tidskrifter 

som de ’riktiga’” 
• ”Det ännu inte har samma meriteringsvärde” 

Av svaren kan man utläsa att faktorer som snabbare publicering, bättre spridning, 
rykte och meriteringsvärde är viktiga i samband med val av publiceringsform. Över 
hälften av forskarna svarade ja på denna fråga. Detta kan innebära att alternativa 
distribueringsformer inte är så långt borta. 

Tekniska kunskaper 
Det finns idag en diskussion kring huruvida arbetsuppgifterna kommer att förändras 
mellan aktörerna inom publiceringsprocessen. Om man ser till de olika modeller som 
presenteras där mellanleden mellan forskarna och läsarna försvinner eller scenariot 
att  t.ex. biblioteken tar över en del av förlagens roll uppstår följade fråga: - Klarar 
forskarna själva att skapa denna förutsättning genom att  t.ex. formatera texterna så 
att de blir layoutmässigt bra och lätt kan läggas in på en server? Har forskarna 
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tillräckligt med kunskaper i  t.ex. bildhantering för att komprimera bilder och göra 
lagringsutrymmet så litet som möjligt?  

Resultatet från denna undersökning visar att få forskare vid SLU är tillräckligt 
insatta i detta. På frågan Använder du dig av mallar när du skriver text 
dokument? (fråga 9.) svarade över hälften (62 procent) att de inte använder sig av 
mallar när de skriver sina artiklar. De motiverade sina svar med att: 

• ”Jag har aldrig lärt mig att få det som jag vill” 
• ”Jag har aldrig haft tid att lära mig” 
• ”Jag har aldrig kännt behov” 

Bland de som använder mallar återfinns motiveringar som: 

• ”Gör man väl automatiskt. Inser det fulla värdet av mallar för all slgs publicering” 
• ”Det är praktiskt och blir prydligt 
• ”Enkelt, snabbt” 

Även på frågorna Känner du att du behärskar de digitala bildformat som finns,  
t.ex. GIF och JPEG m fl? (fråga 10.) och Känner du att du har tillräckliga 
kunskaper för elektronisk publicering? (fråga 11.) har 62 procent svarat nej. 
Motiven lyder ungefär på samma sätt: 

• ”Har ännu inte varit aktuellt. Men det vore bra om SLU ordnade kurser” 
• ”Inte haft tid att lära detta” 
• ”Tiden räcker idag inte till för att förkovra mig inom detta område” 
• ”Ej skaffat mig kunskaperna. Tidsbrist & ej tillräckligt tänd på saken” 

Bland kommentarerna hos de som svarade ja på frågan finns en viss tveksamhet: 

• ”I viss mån men inte väl” 
• ”Känner att jag behärskar dem sådär” 
• ”I grunden men de behöver bättras på” 

De tekniska förutsättningarna påverkar hur man arbetar med det material man ämnar 
publicera elektroniskt. Om forskarna är medvetna och insatta i detta på ett tidigt 
stadium underlättar det arbetet i en senare del av publiceringen. Denna undersökning 
visar dock på brister inom området. Några av forskarna har påpekat att detta beror 
tidbrist, vilket gör att man kan ställa sig frågande till bland annat Odlyzkos påstående 
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att forskarna själva kan ta över andras arbetsuppgifter.87 Forskarna i undersökningen 
verkar mer instämma i Fyton Rowlands påstående: hur skall de idag så stressade 
forskarna hinna.88 

Egna kommentarer  
Sist i enkäten gavs utrymme för informanterna att komma med egna kommentarer 
runt undersökningen. Kommentarerna rör främst en allmän inställning till elektronisk 
publicering samt åsikter om enkätens utformning. Nedan redovisas några av de mest 
representativa kommentarerna. 

• ”Skulle vara bra om man ordnade kurser i ämnet. Egentligen föredrar jag att hålla 
tidskriften i handen rent känslomässigt, men jag förstår att det är många fördelar 
med elektronisk publicering (större tillgänglighet, snabbhet osv)” 

• ”På sätt och vis önskar jag att vi INTE drevs mot en riktning som innebär allt 
mer elektroniskt publicerande/läsande. Vi behöver också tiden att få gå iväg en 
stund, sitta ned och läsa en bok eller tidskrift. Det är svårt att samla tankarna - 
alt. låta dem flyga - när man beskådar en skärm (i alla fall fungerar jag så). Men, 
som sagt, jag tror att kostnadsjakten kommer att tvinga de stora förlagen att gå 
över mer till elektroniska publikationer.” 

• ”Jag är själv ganska lågdatoriserad men ser att det händer fort och att mina 
doktorander blir allt mer datoriserade. Jag är dock medveten om att det tryckta 
ordet har ett mervärde som dokumentation även under strömlösa förhållanden 
och informationsbärare över generationer.” 

• ”Jag tror det kommer att hända mycket i framtiden, men så länge vår äldre 
generation är dominerande inom forskningen kommer det fortfarande att finnas 
ett specifikt önskan om att kunna läsa informationen på papper. Tillgängligheten 
av den elektroniska informationen är fortfarande allt för bergrensad pga höga 
kostnader för åtkomsten till tidskriften” 

• ”Ännu så länge alldeles för opålitligt i många fall som referenser etc. Bra vad 
gäller kommunikation som hittills inte alltid varit möjligt.” 

• ”Elektronisk publicering kan aldrig ersätta den personliga kontakten mellan 
forskare, vilken är nödvändig för ett bra samarbete. Däremot kan troligen 
publiceringen av vetenskapligt material ske snabbare än idag.” 

• ”Jag har inget emot elektronisk publicering i princip, men det handlar också om 
att känna till möjligheterna och att tidskrifter mm erbjuder detta. Jag är inte 
 

87 Odlyzko, 1998. 
88 Rowland, 1997. 
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intresserad av att jag går i bräschen och utröner möjligheterna till elektronisk 
publicering, däremot kommer jag säkert att använda möjligheten när den börjar 
bli etablerad och det verkar praktiskt” 
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Slutdiskussion 

Dagens debatt kring elektronisk publicering innehåller diskussioner som kretsar kring 
att en stor förändring inom den vetenskapliga kommunikationsprocessen är i 
antågande. Vissa menar även att en förändring är nödvändig eftersom det nuvarande 
systemet är alltför långsamt och kostnadskrävande. För att förändringar skall ske 
måste aktörerna i systemet anse att det elektroniska mediet är ett alternativ som 
tilltalar dem. Syftet med denna uppsats har därför varit att undersöka forskares 
attityder till elektronisk publicering av vetenskapliga texter  

Genom en enkätundersökning har en bild växt fram som illustrerar hur en grupp 
forskare inom naturvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet resonerar kring det 
elektroniska mediet. Undersökningsmaterialet avspeglar sammansättningen av 
forskarpopulationen på SLU när det gäller ålder, kön och fakultetstillhörighet. 
Resultaten kan därför anses representera åsikter kring elektronisk publicering bland 
forskarna vid universitetet. Det är viktigt att komma ihåg att olika discipliner har olika 
publiceringsbehov och sätt, speciellt är skillnaderna stora mellan naturvetenskap och 
humaniora, vilket gör att man måste vara försiktig med att dra några allt för generella 
slutsatser av undersökningens resultat när det gäller andra forskningsområden. Syftet 
har inte heller varit att göra någon total kartläggning utan snarare att skapa en grund 
för en djupare förståelse av forskares attityder till elektronisk publicering.  

Undersökningen har visat att forskarnas erfarenheter och inställningar till 
elektronisk publicering visar liknande tendenser som tidigare utländska 
undersökningar. Respondenterna upplever samma hinder med elektroniska mediet i 
dag som forskare i Storbritannien för tre år sedan nämligen bristen på kännedom om 
bra kanaler samt att elektroniskt publicerat material inte anses ha samma status och 
meriteringsvärde som det tryckta.89 Jämfört med tidigare undersökningar har fler 
forskare angett att de har erfarenhet av elektronisk media. 44 procent av deltagarna i 
undersökningen har publicerat sina texter elektroniskt vilket kan ställas mot 12 
procent i en engelsk studie från 1998.90 Att man i högre utsträckning använder sig av 

 
89 McKnight och Price, 1998, s. 20 f. 
90 McKnigt och Price, 1998, s. 20. 
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elektroniskt material är ett steg mot förändring. Om inte forskarna använder 
elektroniskt publicerat material finns inte heller någon anledning att producera eller 
tillhandahålla sådant material. 

Utifrån den tekniska utveckling som ständigt sker och litteraturen på området får 
man dock lätt uppfattningen att utvecklingen skulle ha kommit längre. Forskare som 
Stevan Harnad och Julie M. Hurd diskuterar kring modeller där distribueringen 
endast sker i elektronisk form.91 Forskarna vid SLU har börjat använda sig av 
elektroniskt material men de trycka materialet är fortfarande viktigt. Någon ren 
elektronisk model finns inte utan snarare en kombination där tryckt och elektronisk 
media existerar parallellt. Det troliga är att papper och elektronisk media kommer att 
samexistera en mycket lång tid framöver och vad som än händer är det inte sannolikt 
att de tryckta tidskrifterna kommer att försvinna. Nya tekniska innovationer slår 
sällan ut äldre teknologi. Det kan således vara en god idé för aktörerna i 
publiceringssystemet att verka utifrån tanken på att en hybridmodell kommer att finns 
en lång tid framöver och därför utarbeta rutiner för system där de båda medierna 
existerar samtidigt,  t.ex. när det gäller distribution och lagring. 

Val av publiceringsform 
Studien har liksom litteraturen på området visat att forskarna publicerar sig för att 
sprida kunskap och främja sin karriär. Dessa faktorer har stöd i det traditionella 
publiceringssystemet som erbjuder spridning av resultaten genom prenumerationer på 
tidskrifter och grund för karriären genom att tidskrifter är rankade. Att få publicera 
sig i tidskrifter med högre rankning ger bättre prestige och innebär ett steg uppåt på 
karriärstegen. För att se om samma faktorer anses som viktiga och till viss del 
förklara varför forskarna resonerar som de gör kring elektronisk publicering har Rob 
Kling och Geoffrey McKims teori om forskares val av publiceringsform använts. De 
menar att forskare väljer kanaler utifrån hur effektiva kriterierna publicitet, 
tillgänglighet och tillförlitlighet anses vara inom ett ämnesområde.92 Resultatet från 
undersökningen visar att forskare vid SLU anser att dessa faktorer är av vikt även 
när man talar om elektroniska kanaler för publicering av vetenskapliga texter. 

Publicitet 
Publicitet i handlar om att sprida texter och information om dem så att läsarna blir 
medvetna om deras existens.93 Forskarna i undersökningen anser att elektronisk 

 
91 Harnad, 1999. Hurd, 1996, 21 ff. 
92 Kling och McKim, 1999, s. 897. 
93 Kling och McKim, 1999, s. 898. 
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publicering kan bidra till bättre spridning. Både i de öppna frågorna, de mer styrda 
och bland de allmänna kommentarerna tas spridningen upp som en positiv faktor. På 
frågan om fördelarna med elektronisk publicering återkom ständigt kommentarer 
som ”spridningen ökar”. Av svaren på frågan om vilka faktorer som anses viktiga vid 
val av elektronisk tidskrift framkom att forskarna anser det viktigt att sprida 
vetskapen om sina texter genom bland annat abstract databaser. Hälften av 
respondenterna angav att det var väldigt viktigt att den elektroniska tidskriften de 
valde att publicera sitt material i ingick i en abstract databas. Detta är även en viktig 
faktor vid val av tryckta tidskrifter.94 

Kriteriet publicitet är således något man anser att elektronisk publicering kan stå 
för. Här skiljer sig forskarnas åsikter åt jämfört med Kling och McKim. De menar att 
det elektroniska mediet i allmänhet inte kan erbjuda någon vidare bra publicitet 
eftersom forskare i regel är dåliga på att läsa och söka fram elektroniska tidskrifter 
och att webbsidor lockar få läsare.95 En stor del (75 procent) av forskarna i 
undersökningen anger dock att de använder sig av elektroniskt publicerat material, 
vilket kan indikerar att spridningen kan ses som god. Tilltron till spridningen skiljer sig 
dock mellan olika kanaler. Fråga 20 demonstrerade att respondenterna är mer 
positiva till spridning via elektroniska tidskrifter än till spridning via forskares egna 
webbsidor. Svaren på frågan visade även att en högre andel forskare anser att 
spridning är bättre via elektroniska tidskrifter (56 procent) än för tryckta 
motsvarigheter (46 procent). 

Mycket av det som Kling och McKim anser som publicitet utförs av andra 
aktörer än forskarna, t.ex. distribuering. Detta kan dock komma att förändras och 
det finns de som anser att forskarna själva kan ta över vissa av dessa 
arbetsuppgifter. Undersökningen visar dock att forskarna inte är redo för detta. Det 
framkommer av deras svar bland annat på frågorna om deras kunskaper om bilder 
och mallar att de känner sig osäkra och att de anser sig varken ha tid eller lust att 
utveckla kunskaper på området. 62 procent uppger att de inte använder varken 
mallar eller bildkomprimering i samband med att de skriver sina texter. Om 
övergången till snabbare publiceringstider och bättre tillgänglighet skall fungera fullt ut 
krävs förmodligen utbildning av forskarna gällande publicistiskt arbete.  

 
94  What authors want, 1999, s. 20. 
95 Kling och McKim, 1999, s. 898. 
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Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten handlar till stor del om någon form av granskning i samband med 
publicering.96 Det mest framträdande i undersökningen är forskarnas åsikter om 
vikten av ett kvalitetsfilter i samband med elektronisk publicering av 
forskningsmaterial. Även bland frågor som inte direkt berör kvalitetsgranskning 
framkom detta bland kommentarerna. På frågan om vad som är negativt med 
elektronisk publicering svarade flera forskare exempelvis att den ”viktiga 
refereegranskningen kan hoppas över”. När respondenterna motiverade varför man 
inte publicerade sig i andra tidskrifter än de traditionella svarade man ”de har 
fortfarande inte samma goda rykte på sig”. Få av de svarande verkar göra 
kopplingen att  t.ex. peer review även kan användas på elektroniska tidskrifter. 
Denna oro kan bero på att forskarna kopplar ihop elektronisk publicering med en 
mängd företeelser, allt från vetenskapliga elektroniska tidskrifter till material som 
läggs ut på egna hemsidor utan granskningsförfarande. På Internet finns mängder av 
information och det är inte lätt att sålla och se vad som är seriöst eller oseriöst. För 
att nå ökad tilltro till elektronisk publicering av vetenskapligt material och ge rena 
elektroniska tidskrifter och andra kanaler en chans måste man kanske i debatten och 
forskningen tydligare klarargöra skillnaden mellan olika publiceringsformer. Gunther 
Eysenbachs ståndpunkt att elektronisk publicering egentligen är två processer borde 
kanske föras fram mer. Eysenbach skiljer på delandet av data under 
forskningsprocessen och på publicering av artiklar i samband med presentationen av 
forskningsresultatet.97  

Helt klart är att ett kvalitetsfilter i någon form behövs. Det är dock inte 
nödvändigt att granskning av elektroniskt material måste ske på samma sätt som i 
den trycka processen. I debatten kring elektronisk publicering hörs röster som menar 
att det gamla systemet med peer review kommer att försvinna. Idag ger en ökad 
ström av artiklar en allt högre belastning på granskarna som för närvarande gör detta 
utan ersättning. På frågan om man tror att peer review kommer att förändras svarar 
ett fåtal ja och det är heller inget man önskar skall inträffa. 

Tillgänglighet 
Tillgänglighet innebär att texterna finns lagrade och kan göras åtkomliga oberoende 
av tid.98 En ökad tillgänglighet ses som en stor fördel med elektroniskt material 
framför tryckt. Forskarna menar i fråga 8 att de använder sig av det elektroniska 

 
96 Kling och McKim, 1999, s. 897. 
97 Eysenbach, 2000, s. 500 f. 
98 Kling och McKim, 1999, s. 898. 
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mediet pga av dess lättillgänglighet, vilket också framkommer i fråga 15 när de själva 
ska ange fördelar med mediet. Det finns dock en oro över hur lagringen av 
elektroniskt material skall lösas. I frågan om nackdelar med elektronisk publicering 
framkom bland annat kommentaren ”Jag litar ej på att materialet arkiveras 
ordentligt”. På frågan om sökbarhet gällande olika publiceringskanaler ger svaren 
utryck för en skillnad över tid. På kort sikt anser många forskare att de elektroniska 
tidskrifterna (56 procent angav de två högsta rankningarna) har en bättre sökbarhet 
än de tryckta (46 procent). På längre sikt ges dock större tilltro till en tryckt tidskrift.  

Liksom forskarna menar Kling och McKim att tillgängligheten skiljer sig på kort 
och lång sikt. De anser liksom andra forskare att ett bra förvaltarskap måste finnas 
om en långsiktig förvaring av elektronisk media skall fungera.99 

Snabbhet 
Kling och McKims teorier kan till viss del förklara varför forskarna resonerar som de 
gör kring elektronisk publicering. I undersökningen framkommer att forskarna 
förutom publicitet, tillförlitlighet och tillgänglighet även trycker hårt på vikten av 
snabbhet i publiceringsprocessen. På frågan om vilka fördelar elektronisk publicering 
för med sig sammanfattas många kommentarer med ordet snabbhet. Elektronisk 
publicering med en snabbare peer review process är något som hälften av forskarna 
både tror och önskar skall hända. I motiveringarna till varför man använder andra 
kanaler än traditionella tidskrifter skriver en respondent ”det tar så lång tid på 
traditionellt sätt”. Till de kriterier som King och McKims anger som viktiga vid val av 
publiceringsform kan man således lägga till att snabbheten i publiceringsprocessen 
som en viktig faktor. 

Inställningen till olika kanaler 
I enkäten ställs frågor om elektronisk publicering i allmänhet. Av svaren har 
framkommit att forskarna anser skillnaderna vara stora mellan tidskrifter och  t.ex. 
webbsidor. Få visade sig ha kännedom vad pre-print arkiv är för något. Allra helst 
föredrar forskarna elektroniska tidskrifter som har en tryckt motsvarighet. 85 
procent av de som har publicerat sina texter elektroniskt har använt sig av denna 
form och 75 procent anger att den nog blir den vanligast i framtiden. Genom att 
förlita sig på den tryckta versionen kan man få del av det etablerade 
granskningsförfarandet men ändock erhålla fördelarna med det elektroniska mediet 
som  t.ex. tillgänglighet och spridning. 

 
99 Kling och McKim, 1999, s. 897. 
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Kling och McKim anser att publiciteten är god när det gäller elektroniska 
tidskrifter eftersom de kan spridas lika väl som tryckta genom prenumerationer mm, 
tillförlitligheten och tillgängligheten kan liksom hos tryckta tidskrifter garanteras 
genom mänsklig förvaltning.100 

Avslutning 
Bland de fördelar som elektronisk publicering kan erbjuda återfinns möjligheten att 
använda multimedia och hypertextlänkar. Dessa fördelar är något som måste 
upptäckas och utnyttjas. Om elektronisk publicering inte kan erbjuda mer än 
traditionell publicering kommer den inte att få så stor genomslagskraft. För att 
elektronisk publicering skall växa snabbare och utnyttja sina potentialer måste en 
förändring i forskarnas attityder ske. Här kan Kling och McKims teorier om effektiv 
publicering vara till hjälp. Av undersökningen har framkommit att kriterierna 
publicitet, tillförlitlighet och tillgänglighet anses viktiga för forskarna. Publiciteten och 
tillgängligheten bedöms redan vara bra vid elektronisk publicering men man upplever 
brister i tillförlitligheten. Genom att tillfredställa samtliga dessa kriterier samt 
forskarnas behov av snabbhet i publiceringsprocessen kan utvecklingen gå ett steg 
längre.  

Uppsatsen har presenterat några av de tankar som finns hos forskare i Sverige 
idag vad gäller det elektroniska mediet. Det vore även intressant att studera hur de 
andra aktörerna inom publiceringssystemet ser på det hela samt vilka effekter 
forskarnas inställning kan få på deras sätt att arbeta. Detta är en uppgift som inte 
ryms inom ramen för denna uppsats men väl för framtida forskning. 

 
100 Kling och McKim, 1999, s. 900. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur forskare ställer sig till 
elektronisk publicering av vetenskapliga texter. Utgångspunkten har varit Rob Kling 
och Geoffrey McKims teorier om forskares val av publiceringsform. De anser att 
forskare val av kanal för att publicera sitt material baseras på hur väl kriterierna 
publicitet, tillgänglighet och tillförlitlighet är uppfyllda. Undersökningen bygger på en 
enkätstudie med forskare inom naturvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet.  

Resultaten av undersökningen visar att forskares erfarenhet av elektronisk 
publicering ökar, om än i långsam takt. Att allt fler bidrar och använder elektronisk 
publicering i samband med sin forskning medverkar till en ökad förståelse och insikt 
om de för- och nackdelar som mediet kan medföra. Av svaren från enkäten kan man 
utläsa att forskarna inte anser att mediet i sig har någon betydelse och att samma 
faktorer är viktiga oavsett om det gäller elektronisk eller tryckt publicering. De 
kriterier Kling och McKim menar vara vägledande anses som betydelsefulla även av 
forskarna själva. Respondenterna anser att elektroniskt publicerat material har 
fördelar när det gäller spridning (publicitet) och tillgänglighet. De är däremot 
skeptiska till vilken tillförlitlighet det elektroniska mediet kan erbjuda idag. Forskarna 
menar dessutom att ytterligare en faktor, snabbheten, är viktig i sammanhanget. 

Elektronisk publicering av vetenskapliga texter kan utgöra ett bra komplement till 
tryckta bland annat genom användandet av multimedia och hypertextlänkar. Om 
detta skall slå igenom och utnyttjas måste dock kriterierna publicitet, tillförlitlighet och 
tillgänglighet anses tillfredställda. Det är således viktigt att forskarna själva får delta i 
forskningen och debatten så att ett system kan utvecklas där granskning och kvalitet 
garanteras även för elektroniskt publicerade texter. Om forskarna inte görs delaktiga 
i processen kommer förmodligen utvecklingen på området att gå i långsammare takt 
än vad de ivrigaste förespråkarna hoppas på. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Följebrevet 

Forskares attityder till elektronisk publicering av vetenskapligt material 
 
   Uppsala 2001-01-23 
 

Hej! 
 

Jag studerar Biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet och 
arbetar för närvarande med en magisteruppsats. Syftet med min uppsats är att genom 
bland annat enkäter undersöka forskares attityder till elektronisk publicering av 
vetenskapligt material. Vilka möjligheter respektive svårigheter ser forskare med att 
publicera sitt material elektroniskt idag? 

 
Jag har valt att skicka denna enkät till dig i egenskap av forskare vid SLU. Enkäten 
går ut till ca 100 st. Genom ditt deltagande tror jag att denna uppsats kan utgöra ett 
underlag för diskussioner kring hanteringen av elektroniskt publicerat vetenskapligt 
material. Jag hoppas därför att du tar dig tid att fylla i enkäten så att mitt underlag blir 
så komplett som möjligt. 

 
Du får i detta brev en länk till ett enkätformulär samt en personlig kod. Enkäten 
består av kryssfrågor samt några frågor som ger större utrymme för egna 
kommentarer. Du fyller i enkäten och skickar den sedan till mig genom att klicka på 
”Skicka” knappen. Den personliga koden är endast till för att jag ska se vilka som 
svarat. Inga personuppgifter kommer att användas i bearbetningen av svaren. 

 
Din personliga kod är t001 
Gå in på adressen: http://student.abm.uu.se/boianri/default.asp 
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Jag behöver dina svar senast den 5 februari. 
 

Om du har några frågor eller hellre önskar få enkäten i pappersform, tveka då inte att 
kontakta mig. Det går naturligtvis även att skriva ut formuläret och skicka svaren via 
vanlig post. 

 
Tack på förhand för er medverkan! 
Med vänliga hälsningar 
Anna Ring 
 
Anna.Ring@bibks.uu.se 
018-247422    070-6037725 
Salabacksgatan 36 
754 32 Uppsala 
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Bilaga 2. Enkäten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avd. II: Erfarenheter  

Enkätundersökning om forskares  
attityder till elektronisk publicering  

Ange Din svarskod:   

 
Avd. I: Bakgrund 
1. Vilket år är du född? År: 

2. Kön Man Kvinna 

     
3. Vilken befattning har du? 4. Vid vilken institution? 

  

     
5. Varför publicerar du din forskning? Ange med skalan 1-5 för varje alternativ nedan, där 5 är 
det viktigaste, vilken betydelse följande faktorer har. 

 Sprida 
forskningsresultat

Bidra till kunskap inom 
fältet 

 Finansiera min 
forskning

 Erkännande för karriären 

 Kommunicera med 
andra 

Andra orsaker 

 

     

6. Har du publicerat dig elektroniskt de senaste 2 åren? 

 Nej. Därför att 

Ja. som: (flera alternativ är möjliga) 

Artikel i en tidskrift som 
publicerats parallellt med 
den tryckta versionen 

Artikel i en tidskrift som 
endast utges i elektronisk form 

  E-böcker Konferensrapporter 

  Pre-print arkiv På egen hemsida 

  Annat  

     
7. Hur brukar du leverera dina manuskript? 

Via: Papper Diskett

E-post Annat  
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Avd. III: Attityder 

14.Vilka nackdelar ser du med elektronisk publicering? 

     
8. Använder du dig av elektroniskt material i din forskning? 

Nej. Därför att  

Ja. Därför att  

     
9. Använder du dig av mallar när du skriver text dokument? 

Nej. Därför att  

Ja. Därför att  

     
10. Känner du att du behärskar de digitala bildformat som finns? (t.e.x. GIF, JPEG 
m.fl.) 

Nej. Därför att  

Ja. Därför att  

     
11. Känner du att du i övrigt har tillräckligt med kunskaper för att publicera dig 
elektroniskt? 

Nej. Därför att  

Ja. Därför att  

     

12. Om du skulle publicera dig elektroniskt idag; ange med skalan 1-5 för varje alternativ 
nedan, där 5 är det viktigaste, vilka alternativ du skulle välja. 

 Artikel i en tidskrift 
som publicerats parallellt 
med den tryckta versionen 

 Artikel i en tidskrift som 
endast utges i elektronisk form 

 E-böcker  Konferensrapporter 

 Pre-print arkiv  På egen hemsida 

 Annat  

     
13. I vilken del av forskningsfasen anser du att elektronisk publicering lämpar sig 
bäst? 

Under ett tidigt 
introduktionsstadium 

När forskningen pågått en tid 
och vissa resultat uppnåtts

Efter avslutad forskning Annat  
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15. Vilka fördelar ser du med elektronisk publicering? 

  

  

16. Vilka olika typer av elektroniska tidskrifter har du erfarenhet av? 

Tidskrifter som 
publiceras parallellt med en 
tryckt version 

Tidskrifter som endast 
publiceras i elektronisk form

 Enstaka artiklar i 
databaser 

Annat  

     
17. Vilken form av elektroniska tidskrifter tror du kommer att bli den vanligaste i 
framtiden? 

 Tidskrifter som 
publiceras parallellt med en 
tryckt version 

Tidskrifter som endast 
publiceras i elektronisk form

 Enstaka artiklar i 
databaser 

Annat  

     
18. Om du skulle publicera dig i en tidskrift som endast fanns i elektronisk form, vilka 
urvalskriterier skulle du då ha? Ange med skalan 1-5 för varje alternativ nedan, där 5 är det 
viktigaste. 

 "Impact-faktorn" 
 Att det finns en tryckt 

version 

 Tidskriftens rykte
 Hur snabbt den publicerar 

artiklarna 

 Att tidskriften ingår i 
olika databaser med index 
och abstracts 

 Annat alternativ  

     
19. Kan du tänka dig att publicera utanför de traditionella kommersiella tidskrifterna? 

Nej. Därför att  

Ja. Därför att  

     
     

20. Ange med skalan 1-5 för varje alternativ nedan, där 5 är det viktigaste, hur du anser 
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22. Om du har några kommentarer gällande elektronisk publicering eller enkäten så 
skriv gärna ner dem här. 

följande kriterium uppfylls av de olika publicerings sätten. 

Pålitlighet Fysisk tillgänglighet 
Sökbarhet 
på 
kortsikt

Sökbarhet 
på 
långsikt

Spridning

Tryckta tidskrifter  

Elektroniska tidskrifter  

Pre-print arkiv  

Forskares egna 
hemsidor  

     
21. Vilket av följande alternativ tror du kommer att hända eller önskar du ska hända i 
framtiden, fyll i alla rutor som överensstämmer med din åsikt. 

Jag tror att det händer Jag önskar att det händer 

Vetenskaplig publicering kommer 
att se ut som idag med några 
mindre förändringar.

  

Den traditionella peer review 
processen kommer att förändras 
radikalt.

  

En öppen peer review process där 
alla kan uttala sig om en artikel.

  

Man kommer att skicka sitt 
material till pre -print databaser.   

Elektronisk publicering med en 
snabbare peer review process.

  

Elektronisk publicering utan peer 
review processen.   

Upphovsrätten kommer att vara 
kvar hos forskaren så att denne 
kan publicera sitt material på fler 
ställen om han/hon önskar.

  

Elektronisk publicering kommer 
att leda till en f örbättrad 
kommunikation mellan forskarna 
och läsarna. 

  

Elektronisk publicering kommer 
att leda till ett f örbättrat 
samarbete mellan forskare över 
geografiska avstånd.
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Glöm nu inte att trycka på "Skicka" ! 
 
Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier , Uppsala universitet  

Sturegatan 9, 753 14 Uppsala, Tfn 018 - 471 22 92, Fax 018- 471 15 89  

Skicka!   Nej, nu blev det fel. Rensa allt!  
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