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Inledning 

Bland det första jag la märke till under min praktikperiod på 
Geologibiblioteket i Uppsala var att biblioteket har förhållandevis få böcker. 
Det i sig är inte ovanligt inom naturvetenskapliga forskningsbibliotek, eftersom 
de senaste och viktigaste rönen oftast publiceras i artikelform. Alltså är 
forskarna generellt sett i första hand intresserade av att biblioteket 
tillhandahåller tidskrifter. Men ett forskningsbibliotek som hör till ett 
universitet riktar sig inte endast till forskare, utan det är i hög grad också en 
resurs för studenter. För studenter på grundnivå kan nypublicerade 
vetenskapliga artiklar vara på en allt för avancerad och ämnesspecifik nivå. 
Därför måste de ha tillgång till mer övergripande och grundläggande litteratur. 
Det är dessutom idag inte helt enkelt att locka studen-ter till naturvetenskapliga 
studier. Likväl tillhandahåller Geologibiblioteket främst tidskrifter. En 
förklaring till detta är att biblioteket under en tioårsperiod inte hade råd att 
anskaffa en endaste bok. Så hur uppstår en sådan situation och varför? 
        Genom undervisning under våren 2004 blev jag intresserad av det som har 
kallats för en kris inom den vetenskapliga kommunikationen, nämligen tid-
skriftsförlagens monopolsituation och orimliga ekonomiska övertag i förhållan-
de till framför allt naturvetenskapliga forskningsbibliotek. Jag och många med 
mig ser det något förenklat som en cirkel där forskning bedrivs med hjälp av 
statliga medel, varefter resultaten publiceras utan arvode av de vetenskapliga 
tidskrifter som rankas högst inom respektive disciplin. Därefter distribueras 
nämnda tidskrifter till biblioteken för mycket höga summor, så att forsknings-
världen i slutändan ska ha tillgång till sina egna rön.  

Den viktigaste förklaringen till bristen på monografier på min praktikplats 
ligger alltså i prioriteringen av kostsamma tidskriftsprenumerationer. Kostna-
den för dessa har skenat iväg under en längre period. Efterhand har biblioteken 
kommit att mobilisera sig bättre för att förbättra sin situation. Dock råder det 
fortfarande inte enighet kring vad som ska göras, eller vem som ska göra det. 
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Syfte och frågeställningar 
Fokus i denna studie kommer att ligga på relationen mellan bibliotek och 
forskarvärld inom ramen för den vetenskapliga kommunikationen, med  tonvikt 
på upprätthållandet av det traditionella publiceringssystemet och de negativa 
konsekvenserna av detta. Mitt syfte är således att försöka beskriva och ge en 
tänkbar förklaring till på vilka grunder krisen inom vetenskaplig 
kommunikation har uppstått samt att undersöka om även kommunikationen 
mellan biblioteken och forskarvärlden i stort behöver förbättras. För att möta 
detta syfte har jag följande frågeställningar: 

1. Hur kan man förklara att stora delar av den naturvetenskapliga 
forskningsvärlden har nått konsensus kring att publicering i utvalda tid-
skrifter är en viktig  (för att inte säga nödvändig) kvalitetsstämpel för god 
och framgångsrik forskning? 

2. Hur stort är den naturvetenskapliga forskningsvärldens medvetenhet om 
och intresse för att det föreligger omotiverat höga  kostnader för tidskrifts-
prenumerationerna på biblioteken?  

3. Hur ser kommunikationen kring dessa frågor mellan biblioteken och de 
forskningsinstitutioner de servar egentligen ut?  

Man kan anta att det finns flera tänkbara förklaringsmodeller för att besvara 
den första frågan, och jag menar att det är av väsentlig betydelse att belysa 
dessa för att därigenom öka förståelsen för de bakomliggande mekanismerna. 
Att tidskriftsförlagen är intresserade av sin profit har redan konstaterats i 
tidigare uppsatser inom ämnesområdet, men jag menar att en varas värde också 
är avhängigt brukarens behov av den. Man kan knappast sälja en produkt till 
överpris såvida någon inte anser sig ha ett stort behov av den. Så vad är det i 
det här fallet som styr behovet?  

Den andra frågan har inte uttryckligen undersökts, även om det finns skilda 
antaganden från bibliotekariehåll kring hur forskarna förhåller sig till detta 
problemkomplex. Jag anser att ytterligare utredning av forskarnas perspektiv 
på den vetenskapliga kommunikationen är av stor betydelse för att 
framgångsrikt kunna verka för förändringar inom den. 

Då det i dagsläget primärt är biblioteken som svarar för kostnader och in-
sikt i spelet bakom den vetenskapliga publiceringen, är kommunikationen 
mellan forskarvärld och bibliotek av största intresse. Min tes är att det krävs ett 
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ökat samarbete för att driva frågor som dessa och för att ge en bild av hur 
utgångsläget kan se ut ska jag försöka besvara den tredje frågan. 

Begrepp 
I uppsatsen förekommer olika begrepp som kan vara obekanta för läsaren. 
Således följer här en kortare begreppsförklaring av några viktiga termer och 
företeelser. 

Bibsam är, som det presenteras på den egna hemsidan, Kungliga biblio-
tekets avdelning för nationell samordning och utveckling. Huvuduppgiften är 
att ”samordna och utveckla informationsförsörjningen till högre utbildning och 
forskning.”1 I Bibsams uppdrag ingår bland annat att sköta förhandlingen av de 
vetenskapliga tidskriftsprenumerationerna på nationell nivå för forskningsbib-
liotekens räkning. 

Konsortium är enligt Nationalencyklopedin en sammanslutning av företag 
eller individer.2 I det här fallet kan konsortier förstås som en samordning av 
bibliotek. För att forskningsbibliotek ska ha tillgång till de elektroniskt publi-
cerade tidskrifterna betalar de i de flesta fall licenser. De centrala licensavtal 
som Bibsam förhandlar fram kan biblioteken ansluta sig till i så kallade 
konsortier. Biblioteken väljer själva vilka konsortier de vill ansluta sig till. 

Impact Factor är ett verktyg ursprungligen lanserat av ISI (Institute of 
Scientific Information) för att mäta hur flitigt artiklar i olika tidskrifter har cite-
rats. Detta sker genom att man summerar antalet citeringar av artiklar tryckta i 
en specifik tidskrift under ett visst år, och dividerar detta med antalet artiklar 
som är publicerade i samma tidskrift under de två närmast föregående åren.3

Open Access kan kortfattat förstås som öppen tillgång till vetenskapliga 
artiklar genom publicering på Internet. Denna öppna tillgång definieras av 
gratis och geografiskt obegränsad tillgång till informationen, samt rätt att 
exempelvis kopiera, använda, distribuera och visa upp vetenskapligt material 
utan begränsningar.4  

Peer review innebär att  forskare inom samma forskningsfält granskar va-
randras uppsatser innan en tidskriftspublicering. Denna granskning sker ano-

                                                 
1 http://www.kb.se, 2005-03-24. 
2 http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=ko
nsortium, 2005-04-10. 
3 För mer om impact factor, se exempelvis  Amin, M & Mabe, M, “Impact Factors: Use and Abuse”, 
Perspectives in Publishing , 1 (October 2000), 1-6. 
http://www1.elsevier.com/homepage/about/ita/editors/perspectives1.pdf, 2005-04-06 
4 http://www.plos.org/about/openaccess.html, 2005-04-06. 
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nymt och åtföljs av skriftliga kommentarer och förslag till förändringar till för-
fattaren i fråga. Efter korrigering av texten publiceras den färdiga texten i den 
utvalda tidskriften. Kortfattat kan peer review förstås som kvalitetskontroll av 
innehåll.5  

Vetenskapsrådet är enligt den egna webbsidan  ”en statlig myndighet med 
ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsin-
formation”, vars mål är att Sverige ska vara en av de ledande forskningsnati-
onerna i Europa. Man har tre huvuduppgifter som kort sagt omfattar forsk-
ningsfinansiering, forskningspolitiska frågor samt forskningsinformation.6

Tidigare forskning 
Situationen kring den vetenskapliga publiceringen har rönt mycket uppmärk-
samhet och analyserats ur olika aspekter. Nedan presenterar jag den tidigare 
forskning som är av särskilt intresse för denna uppsats. 

Uppsatser 
Problemområdet utgör inte jungfrulig mark i uppsatssammanhang, men jag 
menar att det finns viktiga luckor att fylla. Främst har mitt ämnesområde berö-
ringspunkter med uppsatser från Borås respektive Lund. Helena Carlsson och 
Linda Gustafsson har undersökt  beståndsutvecklingen vid Svenska Lantbruks-
universitetets (SLU:s) bibliotek. De behandlar i första hand problematiken 
kring tidskriftsavgifterna ur ett biblioteksperspektiv. I sin slutsats påpekar 
Carlsson och Gustafsson att det även vore intressant att studera forskarvärldens 
syn på utvecklingen inom vetenskaplig kommunikation, samt söka utröna 
huruvida biblioteken har fått en ökad eller minskad makt gentemot forskar-
världen.7 Dessa frågor ämnar jag studera närmare. Då Carlsson och Gustafsson 
utförde sin studie var Jan Hagerlid överbibliotekarie på SLU:s bibliotek. I sam-
band med detta höll han en föreläsning under våren 2002 vars syfte var att: ”få 
förståelse hos forskare och universitetsledning för de ekonomiska problem som 
uppstått i samband med förvärv av vetenskapliga tidskrifter.”8 Vad som inte 

                                                 
5 Rabow, Ingegerd, Den vetenskapliga kommunikationsmarknaden – Elektronisk publicering. Slutrapport 
Bibsam/KIB-projekt 2001,http://kib.ki.se/info/proj/elec_pub/report_elec_publishing_se.html , 2005-03-
21, s. 7. 
6 http://www.vr.se/omvr/, 2005-05-04.  
7 Carlsson, Helena och Gustafsson, Linda, Vetenskaplig kommunikation i förändring: en fallstudie av ett 
svenskt forskningsbiblioteks beståndsutveckling, (Magisteruppsats i biblioteks och informations-
vetenskap vid BHS 2003:16) s. 46. 
8 Ibid., s. 29. 
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framkommer i uppsatsen är huruvida Hagerlid upplevde det som att föreläs-
ningen fyllde sitt syfte eller inte, vilket tangerar en av de viktigaste 
springpunk-terna för mitt ämne.  

        Victoria Ekström och Anna Nilsson vill i uppsatsen Elektronisk pub-
licering: vetenskapliga dokument med åtkomst via webben undersöka vad som 
motiverar forskare att publicera sig elektroniskt. De anlägger ett vetenskaps-
sociologiskt perspektiv på sitt material, men grundar det främst på Pierre 
Bourdieu.9 I min uppsats bidrar inte Bourdieu till den teoretiska stommen, utan 
begreppet vetenskapssociologi ges en delvis annan betydelse än hos Ekström 
och Nilsson. Jag är heller inte intresserad av att i någon nämnvärd grad jämföra 
elektronisk och tryckt vetenskaplig publicering såsom Ekström och Nilsson 
gör. 

Den uppsats som ligger närmast mitt intresseområde framstår efter ett antal 
genomläsningar som relativt översiktlig. Karin Ericson Lagerås gör i sin kom-
binerade intervju- och litteraturstudie främst en genomgång av diskussionen 
och forskningen kring publiceringsproblematiken fram till och med 2003.10 
Uppsatsen är mycket informativ, men saknar i mitt tycke något av den teore-
tiska fördjupning och analytiska reflektion kring det specifika problemområdet 
som behövs. Karin Ericson Lagerås har intervjuat två naturvetenskapliga 
forskare, vilket också tangerar min undersökning. Dock fokuserar hon främst 
på att jämföra åsikter kring tryckt respektive elektronisk publicering, varför jag 
menar att jag förhåller mig självständigt i relation till hennes empiriska mate-
rial. Där det förefaller fruktbart jämförs dock hennes intervjuresultat med mina. 

Rapporter och övriga undersökningar 
Sveriges universitets- & högskoleförbund, SUHF, publicerade i september 
2003 en rapport som utreder högskolans arbete med den vetenskapliga 
informa-tionsförsörjningen och spridningen av den samma.11 Rapporten utgör 
en fyllig genomgång av situationen fram till och med 2003, med förslag till hur 
problematiken kring den vetenskapliga publiceringen ska lösas på nationell 
nivå. Bland annat skriver man:  

                                                 
9 Ekström, Viktoria och  Nilsson, Anna, Elektronisk publicering: vetenskapliga dokument med återkomst 
via webben, (Magisteruppsats i Biblioteks och informationsvetenskap vid BHS, 2003:22) s.5. 
10 Ericson Lagerås, Karin, Vetenskaplig publicering i gungning, (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Lunds universitet, 2003:7).  
11 Vägar för kunskap – behov av en gemensam strategisk nyordning för högskolorna och deras bibliotek. 
Rapport till SUHF:s styrelse och förbundsförsamling från en arbetsgrupp, september 2003, 
http://www.suhf.se/pdf/Biblioteksrapporten.pdf., 2005-01-15. 
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Vår uppfattning efter att ha inhämtat uppgifter om förhållandena i andra länder […] är att 
Sverige släpar efter när det gäller både probleminsikt och ansatser till nationellt 
handlande. Denna bedömning gäller, med enskilda undantag, såväl den politiska som den 
akademiska ledningen för högskolan.12

Vidare framkommer det i undersökningen att man saknar ett närmare samar-
bete kring de aktuella frågeställningarna mellan bibliotek och forskarvärld. Hur 
ett sådant samarbete rent konkret ska komma till stånd nämns dock inte. 

År 2001 publicerade Ingegerd Rabow tillsammans med en referensgrupp 
på uppdrag för Karolinska Institutets bibliotek (KIB) rapporten Den 
vetenskapliga kommunikationsmarknaden – Elektronisk publicering.13 I denna 
rapport skriver Rabow att forskarvärlden aldrig behövt fundera över vad ”deras 
publiceringspreferenser” egentligen kostar för universiteten. Vidare menar hon 
att man kan se två kolliderande värdesystem mötas i det traditionella 
publiceringssystemet: tidskriftsförlagens ekonomiska intressen respektive 
forskarnas intresse av att sprida sina resultat.14 I Ingegerd Rabows rapport finns 
också en fyllig översikt över de initiativ som forskare tagit för att utveckla nya 
sätt att publicera sig. Vidare konstaterar hon att det är olyckligt om biblioteken, 
på grund av att de ekonomiskt är bundna till konsortier, inte har råd att stödja 
de initiativ till alternativ som kommer från forskarhåll.15  

Efter att ha slutfört rapporten för KIB var Ingegerd Rabow med och 
startade Svenskt resurscentrum för vetenskaplig kommunikation (SRVK). 
Detta forum består av en omfattande materialsamling på Internet där man säger 
sig ha uppgiften att ”informera om vad som händer, stimulera till diskussion 
och debatt och visa på handlingsinitiativ.” Dessutom utvärderar och beskriver 
man artiklar, webbresurser och annat material kring ämnet.16 SRVK finansieras 
och drivs med hjälp av Bibsam och Lunds Universitetsbibliotek.  Jan Hagerlid 
som arbetar på Bibsam sammanställde i maj 2004 en enkätundersökning som 
gick ut till 38 chefer på universitets- och högskolebibliotek angående SRVK. 
Enkäten behandlar åsikter kring och användningsfrekvens av webbsidan. 
Undersökningens resultat visar att det finns ett intresse för SRVK, men också 
åsikter av karaktären: ”Det är viktigt för biblioteken att följa utvecklingen – vi 
kanske inte ska lägga allt för mycket kraft på att driva den”, vilket kan tolkas 
som att enhetschefen i fråga anser  att biblioteksvärlden har viktigare uppgifter 

                                                 
12 Ibid., s. 20. 
13 Rabow,  2001. 
14 Ibid., s. 51. 
15 Ibid., s. 65. 
16 http://www.sciecom.org, 2005-03-11. 

 8

http://www.sciecom.org/


att fylla än att skapa alternativ till tidskriftsmonopolet.17 Detta tyder på en 
schism som kan skönjas  i biblioteksvärlden mellan dem som aktivt vill arbeta 
för en förändring inom den vetenskapliga publiceringen och dem som menar 
att det kanske är någon annans uppgift att lösa problemen. Forskaren William 
Y. Arms menar att det generellt finns en tendens hos bibliotekariekåren att 
agera splittrat inför nya utmaningar : ”Libraries tend to be more innovative 
than publishers, though they often appear poorly organized in their approach to 
change. […] Innovation is often treated as an Extra, not as the key to the 
future.”18 Det är intressant att fråga sig om Arms poäng har giltighet även i det 
här fallet, och vad det i så fall har för konsekvenser för den tekniska och 
ekonomiska utvecklingen som omgärdar vetenskaplig publicering. 

Avgränsningar 
De alternativa publiceringsformer som är under utveckling – så som open 
access och universiteten som förläggare av sina egna forskningsresultat -  
kommer inte att analyseras i någon djupare mening, utan endast ges en mer 
översiktlig presentation. Denna avgränsning görs eftersom jag i första hand är 
intresserad av mekanismerna bakom det scenario inom den vetenskapliga kom-
munikationen som idag föreligger. Exempelvis betonar Karin Ericson Lagerås i 
sin uppsats att det är svårt för forskningsbibliotekarier att nå ut med informa-
tion om förändringar inom den elektroniska publiceringen till forskarna.19 Jag 
menar att en förutsättning för all förändring är att ha en förståelsegrund för vad 
som skapar en viss situation, och att det därmed skulle gynna forskningsbiblio-
teken att föra en djupare dialog med forskarvärlden om den pågående utveck-
lingen.  

Ytterligare en central avgränsning är att jag kommer att fokusera ute-
slutande på en naturvetenskaplig forskningskontext och alltså inte intressera 
mig för samhällsvetenskap eller humaniora. Detta motiveras av att tidskriften 
intar en särställning som kommunikationsmedium inom just naturvetenskap, 
vilket också leder till  att kostnadsproblematiken är som mest markant inom 
detta område. Viktigt att påpeka är även att jag är intresserad av specifikt 
svenska förhållanden. I Sverige bedrivs biologisk forskning vid Uppsala uni-
versitet, liksom vid Lunds och till viss del Stockholms universitet. Denna 
                                                 
17 Undersökningen utfördes i Bibsams regi i februari 2004 , resultaten finns publicerade på 
http://www.kb.se, 2004-10-14. 
18 Arms, William Y., Digital Libraries, (Cambridge, MIT, 2000), s. 57-58. 
19 Ericson Lagerås, 2003, s. 14. 
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undersökning kommer att begränsa sig till Uppsala universitet. Litteraturen jag 
kommer att ta stöd i är dock såväl svensk som internationell. 

Teori 
I relation till uppsatsens syfte och frågeställningar avser jag att förankra mig i 
teorier som kan befrukta och fördjupa analysen av problemområdet. I samman-
ställningen Electronic Publishing and Libraries. Planning for the Impact and 
Growth to 2003 konstaterar David J Brown att tillväxten av kunskap i 
allmänhet och vetenskap i synnerhet har accelererat under 1900-talet.20 Vad har 
den utvecklingen haft för konsekvenser och hur kan kunskap och vetenskap 
som företeelser egentligen förstås?  

   Det forskningsfält som tydligast arbetat med att söka svar på dessa frågor 
är det vetenskapssociologiska. Kort sagt kommer jag att bygga min analys på 
begrepp som vetenskapens etos, vetenskapliga paradigm och kognitiva aukto-
riteter, som härstammar från teoretikerna Robert K. Merton, Thomas S. Kuhn 
respektive Patrick Wilson. Dessa centralgestalter inom vetenskapssociologin 
representerar sinsemellan något åtskilda synsätt på framförallt naturvetenskap-
liga forskningstraditioner. Därigenom ger de tänkbara förklaringsgrunder till 
hur den speciella situationen mellan förlagsvärld, bibliotek och forskare har 
uppkommit, och vad som upprätthåller den. Det vetenskapssociologiska områ-
det kommer att tillägnas en mer ingående översikt i uppsatsens tredje kapitel.  

Metod 
Vad empirin i en studie av detta slag beträffar finns det många fallgropar och 
eventuella problem att stöta på. För att kunna genomföra en undersökning 
krävs att man tar ställning till en rad viktiga områden, inte minst angående 
olika metoders för- och nackdelar samt forskningsetiska överväganden. Nedan 
presenteras mina tankar kring den aktuella undersökningen.  

Metodtriangulering v/s kvalitativa intervjuer 
Det finns olika tänkbara metoder för att göra en empirisk studie inom ramen 
för denna uppsats. En modell som skulle kunna vara givande är en kombination 
av enkätundersökning och intervjuer, där man alltså utför en 

                                                 
20 Brown, David J., Electronic Publishing and Libraries. Planning for the Impact and Growth to 2003, 
(Chippenham, Wiltshire: Bowker-Sauer, 1996), s. 21. 
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metodtriangulering. Enkäten skulle i detta fall rikta sig till naturvetenskapliga 
forskare inom ett specifikt område, och de kvalitativa intervjuerna skulle 
genomföras med bibliotekarier och forskare som arbetar mot/inom de utvalda 
institutionerna.  

Med tanke på de tidsmässiga begränsningarna skulle enkätundersökningen 
dock få relativt liten räckvidd. Således skulle resultaten från den också sakna 
reell statistisk tillförlitlighet. Dessutom är jag tveksam till om de resultat (eller 
den informationsmängd) som en enkät kan tänkas ge står i proportion till hur 
tids- och energimässigt krävande en sådan undersökning kan vara. Jag är också 
mer intresserad av att analysera ett mindre empiriskt material grundligt, än av 
att säga något mer översiktligt om en större mängd information. Detta är i sig 
inget ställningstagande för eller mot kvantitativ respektive kvalitativ forsk-
ningsmetodik; jag menar snarare att utifrån mina frågeställningar och uppsat-
sens tidsramar är en kvalitativ ansats att föredra.  

Val av informanter 
Ämnesområdet jag har valt är biologi, som omfattar ett brett naturvetenskapligt 
forskningsfält. Inom detta fält kan man finna verksamma forskare som kanske 
snarare förenas av en diger erfarenhet kring att publicera sig vetenskapligt, än 
av att ägna sig åt samma typ av forskning. Informanterna som har valts ut till 
undersökningen har alla kommit långt inom respektive fält, då jag valt att 
endast intervjua forskare med professorstitel. Samtliga är även knutna till 
Uppsala universitet. Dock har varje informant ett särdrag som skiljer den från 
de övriga. Detta är tänkt att spegla något av den diversitet som finns i 
forskarvärlden angående frågorna kring vetenskaplig kommunikation. Således 
är en forskare uttalat intresserad av biblioteksfrågor, en annan mycket fram-
gångsrik inom det traditionella publiceringssystemet, och en tredje bidrar med 
ett tidsmässigt långt perspektiv på forskarlivet. 

Bibliotekarierna i undersökningen är  verksamma vid Uppsala universitets-
bibliotek, närmare bestämt vid Biologi- och Geologibiblioteken. Mer specifikt 
vill jag intervjua bibliotekarier som har kunskap om och erfarenhet av 
förvärvsfrågor och kontakt med förlag, respektive undervisning och 
information riktad mot institutionerna. Således har jag valt informanter som 
uppfyller dessa kriterier.  

   Utöver dessa sex informanter har jag även ställt frågor till några personer 
som är väl insatta i uppsatsen centrala problemområde och utgör ett slags ex-
pertis inom detta. Hit hör Ingegerd Rabow som, liksom tidigare nämnts, är pro-
jektledare för SRVK i Lund samt Jan Hagerlid som arbetar med frågor kring 
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vetenskaplig publicering för Bibsams räkning. Det sammanlagda under-
sökningsmaterialet uppgår således till åtta intervjuer med lika många informan-
ter.  

Intervjumetod 
Intervjuerna i undersökningen är av semistrukturerad karaktär, vilket i prakti-
ken innebär att jag som intervjuare styr informanterna till en viss grad, men 
lämnar utrymme för en relativt öppen diskussion kring de valda frågorna.21 
Man kan urskilja tre olika informantgrupper i min undersökning, vilket medför 
att olika frågor ställs till informanterna beroende av vilken kategori de tillhör. 
Gällande intervjuerna med de sakkunniga är intervjuguiderna präglade av den 
specifika ställning i sakfrågor de intagit genom offentlig debatt och olika publi-
kationer. Viktigt att påpeka är att mitt syfte inte är att  arbeta med de slags 
djupintervjuer som Inga Lill Aronsson vid ABM-institutionen presenterade för 
klassen inför uppsatsarbetet detta läsår.22  Detta är ett medvetet val då jag anser 
att mina frågeställningar inte kräver återkommande intervjusituationer.  

Jag har träffat sju av informanterna personligen och både antecknat och 
spelat in intervjuerna på band. En av intervjuerna gjordes på ett café, en utför-
des i ett konferensrum och  de övriga mötena ägde rum på respektive infor-
mants tjänsterum. Den åttonde intervjun genomfördes på grund av det geogra-
fiska avståndet via telefon. Intervjuerna är mellan 30 och 90 minuter långa, be-
roende av respektive informants eventuella tidsbegränsningar och grad av 
intresse för ämnet. Bandinspelningarna har sedan sammanfattats skriftligen 
utifrån de viktigaste teman som jag arbetar utifrån. De citat som återges i 
texten är autentiska, om än inte talspråkligt exakt återgivna. Således är för 
innehållet onödiga upprepningar samt småord av karaktären ”liksom” och ”va” 
uteslutna.  

Att ha en bandspelare med vid själva intervjutillfället kan i sig ha en viss 
hämmande effekt på såväl informant som intervjuare, men enligt min uppfatt-
ning har det inte varit något märkbart problem i det här fallet.23 Informanterna 
är valda utifrån sina yrkesroller snarare än som privatpersoner och de ämnen 

                                                 
21 Fördelarna med den semistrukturerade intervjuformen beskrivs b la i Deacon, David et. al., 
Researching Communications, (Arnold: Dehli, 1999), s.65 ff. 
22 Aronsson, Inga Lill, föreläsning  om kvalitativa intervjuer, 2004-09-16. Vid föreläsningen betonade 
Aronsson bland annat vikten av att göra flera återkommande intervjuer med samma informanter, gärna 
med en längre tidsrymd mellan intervjutillfällena. Detta för att såväl intervjuare som informant ska få tid 
att reflektera över frågeställningar och tankar kring respektive ämnesområde. 
23 Bandspelarens för- och nackdelar diskuteras exempelvis i Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 
(Studentlitteratur: Lund, 1997), s. 50-52. 
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som diskuteras är inte att betrakta som särskilt känsliga eller intima för dem. 
Dessutom ingår informanterna alla i en akademisk sfär och har erfarenhet av 
undervisning och/eller informationsspridning i en eller annan form, vilket 
också innebär att de kan antas vara relativt avslappnade i en intervjusituation. 
Vidare är jag i egenskap av student den som kan sägas ha lägre status än de 
utvalda informanterna, i motsats till situationer där exempelvis en erfaren fors-
kare intervjuar en tonåring. Sammantaget kan  man alltså anta att de för upp-
satsen aktuella intervjusituationerna inte har upplevts som hotfulla eller främ-
mande för informanterna.  

Uppsatsens disposition 
Efter det inledande kapitlet där uppsatsens problemområde, syfte och 
frågeställningar, begrepp, tidigare forskning, teori samt metod presenterats, 
följer fem olika avsnitt. 

Det första av dessa, kapitlet Vetenskaplig publicering, är tänkt att utgöra 
en illustrativ bakgrund till de frågor som diskuteras i uppsatsen. Här ges en 
sam-manfattning av den vetenskapliga tidskriftens historiska utveckling, samt 
en inblick i de initiativ från såväl forskare som bibliotekarier som tagits de 
senaste åren för att utveckla alternativ till den traditionella 
publiceringsverksamheten. 

I det nästföljande kapitlet Vetenskapssociologi ges en introduktion till kun-
skaps- och vetenskapssociologi, som utgör uppsatsens teoretiska grund. De 
vik-tigaste begreppen och teorierna presenteras. 

Därpå följer kapitlet Undersökning där den intervjustudie inbegripande 
bibliotekarier, forskare samt ämnesinsatta experter som gjorts presenteras. 

Resultaten av undersökningen följs upp i Analys-kapitlet, där de knyts ihop 
med det teoretiska ramverket.  

Uppsatsens sjätte och sista kapitel, Sammanfattning, syftar till att repetera 
uppsatsens viktigaste delar, varefter käll- och litteraturförteckning samt bilagor 
presenteras. 
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Vetenskaplig publicering 

Detta kapitel syftar till att ge en översiktlig exposé över hur den vetenskapliga 
publiceringen har utvecklats och kommit att bli vad den är i dagsläget. Den 
första delen av kapitlet ägnas åt en historisk genomgång, vilket följs av den en 
fokusering på nuläget och de olika steg som har tagits för att förändra och 
utveckla det befintliga publiceringssystemet. Avsikten är inte att ge en grundlig 
genomgång av området då utrymme för detta saknas, utan snarare är tanken att 
ge de centrala frågeställningarna en illustrativ bakgrund.24 En teoretisk bild av 
motiv och drivkrafter bakom det traditionella publiceringssystemet ges i det 
tredje kapitlet. 

Historisk utveckling 
Litteraturprofessor Jean-Claude Guédon ger i sin text “In Oldenburg’s Long 
Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control of Scien-
tific Publishing” en fyllig redogörelse över den vetenskapliga tidskriftens 
histo-ria och utveckling fram till 2001.25 Oldenburg i Guédons titel syftar på 
den man som 1665 startade den första vetenskapliga tidskriften, kallad 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Samma år startades 
även en tidskrift i Paris som fick namnet Journal de Scavants. Guédon menar 
dock att Philosophical Transactions tydligare vilade på de grunder som kom 
att befästa tidskriftens centrala position inom vetenskaplig publicering än dess 
franska motsvarighet gjorde. Därför fokuserar han i sin text främst på den 
brittiska tidskriften.  

Under 1600-talets senare hälft blommade diskussionen kring intellektuell 
upphovsrätt upp på allvar. Behovet av att säkra uppfinningarnas eller forsk-
ningsresultatens härkomst hade vuxit sig allt starkare, då man bland annat ville 

                                                 
24 För en mer ingående redogörelse, se exempelvis Ericson Lagerås, 2003, s. 20-27. 
25 Guédon, Jean-Claude, “In Oldenburg’s Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and 
the Control of Scientific Publishing”, 2001, http://www.arl.org/arl/proceedings/138/guedon.html, 2005-
03-25. 
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undvika offentliga debatter och diskussioner om vilken forskare som ursprung-
ligen hade skapat vad. Som ett led i detta uppkom Philosophical Transactions 
och blev till ett verktyg att validera originalitet med på ett bättre sätt. Tidskrif-
ten började enligt Guédon att ”play a role not unlike that of a patent office for 
scientific ideas.” Detta ledde till att vetenskapliga resultat fick sitt egentliga 
värde först efter att de blivit publika - ett faktum som kan sägas äga sin giltig-
het även idag.  

En annat viktigt motiv bakom villkoren för den vetenskapliga tidskriftens 
utformning  var att de som tryckte tidskriften ville försäkra sig om att samma 
artiklar inte skulle dyka upp i någon annan publikation. Således kom rättighe-
terna till artiklarna att hamna i händerna på tidskriftsföreträdarna, istället för 
hos forskarna själva. Drivkraften bakom den vetenskapliga tidskriftens födelse 
var alltså i första hand inte att sprida kunskap, utan snarare att skydda upphovs-
rätten. Det intressanta med detta är att inte heller upphovsrätten primärt handla-
de om att skapa fördelar för vetenskapsmännen, utan att se till att de som 
tryckte tidskrifterna skulle få ensamrätt på de artiklar man publicerade.26

Tidskriften Philosophical Transactions fick en mängd efterföljare och pub-
likationssystemet kom att förbli i huvudsak forskarstyrt och icke vinstbaserat 
ända fram till andra världskriget. Ingegerd Rabow konstaterar att vetenskapliga 
sällskap ansvarade för majoriteten av publiceringen och finansierade dem ge-
nom medlemsavgifter. Biblioteksprenumerationer var på den tiden inte en 
särskilt betydande inkomstkälla för dessa sällskap.  

Efter andra världskriget började forskningen expandera starkt, vilket ledde 
till att det blev svårare för de vetenskapliga sällskapen att klara av trycket på 
tidskrifterna. Väntetiderna för publicering blev orimligt långa och möjligheten 
att trycka alla artiklar som var av god kvalitet få. Då började kommersiellt styr-
da intressenter att få upp ögonen för vetenskaplig publicering, vilket kom att 
förändra systemet radikalt. Genom att forskarna fick ge upp sina publicerings-
rättigheter men istället slapp betala för själva publiceringen blev det kommer-
siella alternativet attraktivt för dem. De kommersiella förlagen kunde helt 
enkelt erbjuda ett, vid en första anblick, ”kostnadsfritt” alternativ.  

Traditionellt sett hade de tidskrifter som vetenskapliga sällskap gav ut säk-
rat kvaliteten på de publicerade rönen med hjälp av att utvalda forskare grans-
kade artiklarna i förväg. Detta system adopterades också av de kommersiella 
förlagen och eftersom det för forskarna blev en allt större merit att kopplas 

                                                 
26 Ibid., chapter 2, chapter 3 och chapter 4. 
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samman med tidskrifterna, behövde man heller inte betala dem någon ersätt-
ning för granskningsarbetet. 27

En bidragande faktor till att specifika tidskriftstitlar hamnade alltmer i fo-
kus var att Eugene Garfield utvecklade Science Citation Index (SCI) på 1960-
talet, vilket kom att bli ett sätt att handfast mäta de olika titlarnas status. När 
sedan impact factor-verktyget hade skapats och börjat användas av SCI blev 
vikten av att publicera sig i ”rätt” tidskrift än viktigare.28

För biblioteken blev impact factor ett smidigt sätt att urskilja 
kärntidskrifter från övriga tidskrifter, medan förlagen efterhand upptäckte att 
de skapat en vara som var relativt prisokänslig. Således började priserna med 
början på 1970-talet att höjas på allvar, vilket är en utveckling som inte har 
avstannat sedan dess. Det genomsnittliga priset för en vetenskaplig tidskrift 
ökade perioden 1975-95 med 630 procent, skriver Jan Hagerlid.29 Ingegerd 
Rabow förklarar denna extrema prisökning till viss del med inflation, men 
också med en pris-spiral som började med att med forskare och institutioner på 
1970-talet sa upp sina enskilda, kostsamma prenumerationer, för att i stället 
använda sig av de tidskrifter som biblioteken stod för. För att kompensera 
förlusterna som dessa uppsägningar medförde höjde förlagen istället 
prenumerationspriserna för bib-lioteken. Biblioteken å sin sida klarade bara av 
höjningar till en viss gräns, innan de också började säga upp prenumerationer, 
vilket ledde till att priserna höjdes ännu mer. Rabow kallar detta för en ”kraftig 
prisdiskriminering […] mellan individer och institutioner”, och konstaterar att 
situationen till sist blivit så ohållbar att det nu är svårt för 
universitetsbiblioteken att fylla sin huvud-uppgift, nämligen att samla, 
organisera och tillhandahålla vetenskaplig infor-mation. Inte minst har inköpen 
av monografier fått stå tillbaka till förmån för tidskriftsprenumerationer.30  

Dagsläget 
Det finns en uppfattning om att priserna för tidskriftsprenumerationer steg som 
mest på 1990-talet och att denna utveckling nu har mattats av. I en undersök-
ning slutförd i oktober 2004 menar man dock att så inte är fallet. Undersök-
ningen är gjord av Sonya White och Claire Creaser för brittiska Loughborough 

                                                 
27 Rabow, 2001, s. 2 f. 
28 Guédon, 2001, chapter 6, och Hagerlid, Jan, ”Systemskifte på väg inom vetenskaplig publicering – nu 
vill forskarna återta kontrollen”,  Tidskrift för dokumentation, vol 57 (2003:3), s. 97. 
29 Hagerlid, 2003, s. 96-98. 
30 Rabow, 2001, s. 3-4. 
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University och i den analyseras prisutvecklingen hos tolv vetenskapliga tid-
skriftsförlag mellan 1999 och 2003. Dessa tolv förlag publicerar tillsammans 
ungefär 6000 titlar. Förlaget Sage toppade prisutvecklingslistan med en 
höjning på 94 procent mellan åren 2000 och 2004. Generellt sett är tidskrifter 
inom na-turvetenskap, medicin och teknik är klart dyrare än tidskrifter inom 
humaniora och samhällsvetenskap. I linje med detta låg förlaget Cambridge 
University Press med främst humanistisk utgivning lägst på samma lista, med 
en prisök-ning under samma period på 26,5 procent. I undersökningen från 
Loughbo-rough menar man också att det finns en koppling mellan hög impact 
factor och högt pris, då dessa faktorer har jämförts i kombination med 
sidantalet per tidskrift.31

Situationen idag är utöver de ekonomiska villkoren också präglad av 
omfattande diskussioner och offentlig debatt som nått till såväl forskningscen-
trala tidskrifter, rikstäckande dagstidningar som  bibliotekariernas interna dis-
kussionslistor.32 Denna diskussion präglas av delvis skilda synsätt och 
resulterar också i olika typer av initiativ för att söka förändra villkoren för den 
veten-skapliga publiceringen. På Biblist framkommer exempelvis kritik mot 
Bibsams paketavtal och det man från bibliotekariehåll ibland uppfattar som ett 
ifråga-sättande av bibliotekens urvalskompetens.33  

Särskilt intressant att lyfta fram i detta sammanhang är att diskussionen 
även nått regeringsnivå, vilket tydliggörs i den proposition som Utbildnings- 
och kulturdepartementet publicerade i slutet av mars 2005 under namnet 
Forskning för ett bättre liv. I propositionen framkommer regeringens syn på 
hur forskningspolitik bör bedrivas de närmaste åren, och man tar  bland annat 
upp spridning av vetenskapliga artiklar genom open access. I propositionen 
understryker man att bibliotekens och universitetens gemensamma arbete för 
att bygga ut öppna arkiv är en viktig grund för att open access som system ska 
kunna fungera. Därtill ställer man sig den centrala frågan ”[...] i vilken mån 
statliga forskningsfinansiärer kan kräva att forskningsmaterial som skrivs med 
deras stöd skall kunna tillgängliggöras i öppna arkiv.” Man konstaterar även att 

                                                 
31 White, Sonya & Creaser, Claire, Scholarly Journal Prices: Selected Trends     and Comparisons, 
October 2004, Loughborough University 
http://www.lboro.ac.uk/departments/dis/lisu/downloads/op34.pdf,  2005-02-10. 
32 Se exempelvis den samlade diskussionen på Nature, ”Access to the literature, the debate continues”, 
http://www.nature.com/nature/focus/accessdebate/index.html, 2005-05-07,  Wennö, Nicholas, “Bibliotek 
tar strid med förlag”, Dagens Nyheter, 2003-01-23, och Biblist: http://segate.sunet.se/cgi-
bin/wa?S2=biblist&L=BIBLIST&q=open+access&s=&f=&a=&b=, 2005-04-07. 
33 Biblist: http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A2=ind0503&L=BIBLIST&P=R3095&m=16044,  2005-04-
07. 
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”[r]egeringen ser positivt på de insatser som Bibsam gör för att främja effektiv 
användning av forskningsbibliotekens resurser.”34 Ett generellt intryck av rege-
ringens ställningstaganden i frågan är, att emedan man ställer sig positivt till 
open access, föreslås inga konkreta åtgärder för att förmå centrala aktörer att 
agera för en mer öppen publiceringsverksamhet.  

Hur kan då open access fungera i realiteten, och vilka är det som står ba-
kom olika initiativ för att utveckla alternativa och i längden mindre kostsamma 
publiceringssätt? Nedan presenteras några av de handfasta initiativ som tagits i 
denna riktning. 

Initiativ till alternativa publiceringsformer 
Betydelsen av Internets framväxt kan inte övervärderas i samband med de olika 
förändringsinitiativ som vuxit fram det senaste decenniet. Den nya tekniken har 
möjliggjort initiativ av såväl internationell som mer lokal karaktär, men efter-
som problemet är globalt, försöker de flesta sprida sitt budskap och sina idéer 
till förändring internationellt. Initiativen kan grovt delas in i två typer: dels de 
som arbetar opinionsbildande och informativt för att skapa förändring främst i 
det traditionella tankesättet hos forskarvärlden och deras centrala organisa-
tioner, dels de som arbetar rent tekniskt för att skapa infrastruktur för en ny typ 
av elektronisk publicering. Dock kan långt ifrån alla alternativa publicerings-
former sägas följa denna uppdelning, då en hel del arbetar utifrån såväl 
ideologi som praktik. Man kan även urskilja initiativ som kommer från 
forskarvärlden respektive har biblioteksbakgrund, samt några som bygger på 
förlagsintressen.  

E-printarkiv 
E-printarkiv kan förstås som centrala databaser på Internet där forskare kan 
lagra sina artiklar vid sidan av de gängse tidskrifterna. Det första arkivet av 
detta slag startades redan 1991 av Paul Ginsparg vid Los Alamos National La-
boratories och lagrar under namnet ArXiv främst artiklar inom fysik, men 
också inom matematik och datavetenskap.35 Idag skickas mer än hälften av alla 
vetenskapliga artiklar inom fysik till ArXiv innan de publiceras i traditionella 
tidskrifter.36 Jan Hagerlid menar att en förklaring till att man just inom fysik 
var tidig med att starta den här typen av verksamhet är att hastigheten är 
                                                 
34 Regeringens proposition 2004/05:80, Forskning för ett bättre liv, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/11/35/6effb2fa.pdf, 2005-05-07, s. 111. 
35 ArXiv återfinns på http://www.arxiv.org/ 2005-03-28. 
36 http://www.plos.org/about/history.html, 2005-04-10. 
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mycket hög inom detta vetenskapsområde. Den tid det tar för traditionella 
tidskrifter från granskning till publicering av artiklar är helt enkelt en 
begränsning.37  

Paul Ginsparg var även en av initiativtagarna till Open Archives Initiative 
(OAI) som startades 1999. OAI syftar till ”att skapa ett tekniskt och organi-
satoriskt ramverk för att underlätta möjligheten att hitta allt innehåll som lag-
rats i distribuerade e-printarkiv över hela världen.”38 Jan Hagerlid konstaterar 
att OAI har fått ett stort genomslag inte minst internationellt sett bland univer-
sitet och högskolor och bland många andra namnkunniga forskningsanstalter 
satsar Uppsala universitet på detta. Som en del i OAI har Uppsala även 
utvecklat det elektroniska publiceringssystemet DIVA – Digitala 
Vetenskapliga Arkivet.39  

 

Budapest Open Archives Initiative 
Detta initiativ härstammar från ett möte som hölls i Budapest 2001, vars syfte 
var att påskynda en utveckling där målet är fria forskningsartiklar inom alla 
forskningsområden via Internet. Deltagarna kom från olika länder och repre-
senterade olika forskningsdiscipliner och diskussionen handlade främst om hur 
man genom ökat samarbete kan skapa enklare och snabbare förändring av det 
befintliga publiceringssystemet.40  

Resultatet av dessa diskussioner kom att bli Budapest Open Archives 
Initiative, författat i februari 2002 och läsbart i sin helhet på webbsidan 
http://www.soros.org/openaccess/read.shtml.  Kortfattat konstateras i detta ini-
tiativ att den nya teknologin har möjliggjort en omdaning av det traditionella 
sättet att publicera vetenskap. Man betonar att fördelarna med open access-
publicering är många: från ökad forskning till bättre undervisning, jämnare 
kunskapsfördelning mellan fattiga och rika och till bättre förutsättningar för en 
gemensam intellektuell grund för mänskligheten i stort. För att lösgöra de delar 
av den vetenskapliga publiceringen som idag begränsas av ekonomiska och 
juridiska barriärer uppmanar initiativet till att skriva under på uppropet samt 
arbeta aktivt för en öppen och fritt tillgänglig vetenskaplig publicering. 

                                                 
37 Intervju med Jan Hagerlid, 2005-02-23. 
38 http://www.sciecom.org/links/FArkivering/BOrganisationer/link3707.tkl, 2005-03-28. 
39 Müller Eva m. fl., ”Akademisk forskning online”, http://publications.uu.se/etd2003/papers/afo.pdf, 
2005-03-28, s. 3. 
40 http://www.soros.org/openaccess/index.shtml, 2005-03-28. 
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Public Library of Science 
Public Library of Science startades i oktober 2000 av en samling forskare som 
ville verka för en öppen och obegränsad tillgång till vetenskaplig forskning, 
inte bara inom den akademiska världen utan också för allmänheten. I ett första 
steg försökte man uppmuntra forskare att publicera sina resultat fritt 
tillgängligt på Internet via kanaler som Pub Med Central. För att sprida 
budskapet skickade man ut ett upprop till forskare världen över, som skrevs på 
av närmare 34 000 forskare i 180 olika länder. Detta initiativ rönte viss 
uppmärksamhet men ledde inte till någon markant attitydförändring hos 
förlagen som står bakom de traditionella publiceringskanalerna. Därför valde 
man att i ett nästa steg i stället starta egna tidskrifter som byggde på de kriterier 
man ansåg vara nödvändiga. Tanken med dessa tidskrifter är att erbjuda hög 
kvalitet i kombination med open access för att utmana publiceringssystemet. I 
oktober 2003 startade man således PLoS Biology och ett år senare PLoS 
Medicine.41

Berlindeklarationen 
Berlindeklarationen är, som namnet antyder, ett tyskt initiativ. Professor Peter 
Gruss och andra företrädare för främst den tyska men också delvis den inter-
nationella forskningsvärlden skrev i oktober 2003 på ett upprop för en friare 
vetenskaplig publicering. Där menar man att ”Establishing open access as a 
worthwhile procedure ideally requires the active commitment of each and 
every individual producer of scientific knowledge and holder of cultural 
heritage.”42 Därmed betonar man forskarvärldens kollektiva ansvar för en 
ideologisk och praktisk förändring av publiceringsverksamheten. 

I oktober 2004 bestämde sig det svenska SUHF som företräder Sveriges 
universitet och högskolor för att skriva på Berlindeklarationen och man poäng-
terade samtidigt att dialogen med Vetenskapsrådet kring detta är viktig och ska 
vidareutvecklas.43 Detta ställningstagande har av bland andra Jan Hagerlid 
framhållits som en positiv markör från forskningsvärldens sida.44 I dagsläget 
funderar även Vetenskapsrådet över huruvida man kan tänka sig att signera 
deklarationen eller inte.45

                                                 
41 http://www.plos.org/about/history.html, 2005-04-10. 
42 http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html, 2005-03-28. 
43 http://www.sciecom.org/sciecominfo/artiklar/SUHF_041021.pdf, 2004-04-06.  
44 Intervju med Jan Hagerlid, 2005-02-23. 
45 Forskning för ett bättre liv, 2005, s.111. 
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SPARC 
Förkortningen SPARC står för Scholarly Publishing and Academic Resources 
Coalition och kan ses som en internationell motsvarighet till det svenska 
SRVK. Liksom SRVK driver SPARC opinionsbildning och bearbetar frågor 
om vetenskaplig publicering på en politisk nivå. SPARC startades 1998 och  
bakom står amerikanska forskningsbibliotek genom organisationen Association 
of Research Libraries. Idag har man över 200 medlemsorganisationer i olika 
världsdelar från Nordamerika till Asien. Sedan 2001 har man även en 
europeisk avdelning, SPARC Europe. Till de svenska medlemmarna hör bland 
andra Lund och Umeå universitet samt Kungliga biblioteket. SPARC hjälper 
exempelvis forskare att starta egna tidskrifter genom att stödja dem med 
prenumeranter, marknadsföring och teknik. Tanken är att skapa möjligheter att 
starta tidskrifter som kan konkurrera med de förlagsägda både vad beträffar 
sprid-ning, kvalitet och innehåll.46

SVEP-projektet 
SVEP-projektet är ett svenskt initiativ som syftar till samordning av den elek-
troniska publiceringen på högskolor och universitet. Tanken är att undvika 
dubbelarbete och finna effektiva, gemensamma lösningar på de tekniska frågor 
som blir aktuella i och med digitaliseringen av vetenskaplig publicering. Pro-
jektet finansieras med hjälp av Bibsam-bidrag och drivs i samarbete med 
Kungliga biblioteket, Lunds universitet och Uppsala universitet, samt sju andra 
högskolor.47

SVEP-projektet startade i september 2003 och består av fem olika delom-
råden. Uppsala universitet ansvarar för de två av dessa som mer specifikt syftar 
till att samordna och utveckla de tekniska förutsättningarna för fulltextdo-
kument och den elektroniska arkiveringen av dem. De övriga tre delområdena 
fokuserar på söktjänster för examensarbeten, stöd och utveckling av e-publice-
ring samt seminarier och workshops kring projektområdet i stort. Jan Hagerlid 
skriver i en artikel om SVEP-projektet att det redan i nuläget uppnått positiva 
resultat och mötts med intresse av olika aktörer på fältet, såsom högskolebib-
lioteken och Vetenskapsrådet.48

                                                 
46 Hagerlid, 2003, s. 100, http://www.arl.org/sparc/,  samt http://www.sparceurope.org/members/, 2005-
03-28.  
47 http://www.svep-projekt.se/news/#2005-02-25, 2005-03-24. 
48 Hagerlid, Jan, ”Samordning av den svenska högskolans elektroniska publicering”, preprint av en artikel 
som kommer att publiceras i Info Trend: nordisk tidskrift för informationsspecialister i april 2005. 
http://www.lub.lu.se/svep/SVEP_InfoTrend_Pre-print2.pdf, 2005-03-24. 
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Bio Med Central 
Bio Med Central skiljer sig från de övriga initiativen som presenterats, genom 
att det drivs av ett förlag, Current Science Group i London. Bio Med Central 
startades år 2000 och erbjuder fritt tillgängligt peer review-granskat veten-
skapligt material inom biologi och medicin. En central utgångspunkt för Bio 
Med Central är att det traditionella prenumerationsstyrda publiceringssystemet 
begränsar och förhindrar informationsspridning. Forskare som publicerar sig på 
Bio Med Central behåller således sin copyright, men betalar istället en 
medlemsavgift via sina institutioner. 2002 låg denna avgift på 500 dollar, att 
jämföras med de ca 4000 dollar som en traditionell tidskriftspublicering kos-
tar.49 Detta kan alltså ses som en återgång till den typ av finansiering som de 
vetenskapliga samfunden uppehöll innan de kommersiella intressenterna tog 
över publiceringsförfarandet efter andra världskriget. Från Bio Med Centrals 
sida  menar man bland annat att impact factor är ett problematiskt mätverktyg 
då det fokuserar mer på hela tidskrifter än specifika artiklar och man vill därför 
finna nya modifierade sätt att mäta forskningens publiceringsmässiga inver-
kan.50

 

                                                 
49 Hagerlid, Jan, “Systemet borde ha självdött”, Dagens Forskning, 18-19 november 2002. 
50 http://www.biomedcentral.com/info/, 2005-04-06. 
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Vetenskapssociologi 

Detta kapitel utgör den teoretiska stommen i uppsatsen. Syftet med avsnittet är 
att förankra uppsatsens frågeställningar i några olika vetenskapssociologiska 
teorier. De aspekter som belyses i kapitlet kommer sedan att användas vid ana-
lysen av undersökningsresultaten som presenteras i Analys-kapitlet. 

Inledningsvis kommer en kortare genomgång av det kunskaps- och veten-
skapssociologiska fältets historiska utveckling att ges. Därefter presenteras tre 
för uppsatsen centrala teoretiker närmare. 

Kunskapssociologi och vetenskapssociologi 
Kunskapssociologi hör, som namnet antyder, hemma inom det sociologiska 
fältet. En grundläggande utgångspunkt inom kunskapssociologi är att samhället 
är en avgörande faktor (för att inte säga den avgörande faktorn) i förhållande 
till hur mänskliga tankeformer utvecklas. Eller med andra ord: ”Kunskaps-
sociologin […] studerar förhållandet mellan det objektiva och det subjektiva 
som en fråga om förhållandet mellan den mänskliga samhälleliga existensen 
och det mänskliga medvetandet.”51 Ansatsen inom forskningsfältet har efter-
hand tagit en allt tydligare riktning mot analys av ett specifikt kunskapsom-
råde, nämligen det vetenskapliga. Därför kallas området inte sällan även för 
vetenskapssociologi.52

Startpunkten för detta forskningsfält sätter sociologen E.M. Rigné vid 
1924, då filosofen Max Sheler myntar begreppet kunskapssociologi. De centra-
la frågeställningarna inom fältet kan spåras tillbaka till klassiska tänkare som  
Karl Marx, Max Weber och Emile Durkheim. Genom att göra en distinktion 
mellan den sociala tillvaron respektive det privata tänkandet och spänningen 
där emellan uppstår en av de mest centrala springpunkterna för kunskaps-
sociologin. 

                                                 
51 Månsson, Per, ”Moderna samhällsteorier”, Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar , teoret-
iker, red. Per Månsson (Stockholm: Prisma 2004), s. 20. 
52 Rigné, E.M., “Kunskaps- och vetenskapssociologi”, Moderna samhällsteorier, s. 185-219. 
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E.M. Rigné delar upp utvecklingen inom fältet i fyra faser. Under den 
första fasen arbetar man grovt sett med två problemkomplex, varav det ena – 
med rötter i  Karl Mannheims klassiska tyska kunskapssociologi -  intresserar 
sig för den historiska förändringen inom kunskap och det andra – som stammar 
ur Durkheims franska tradition - fokuserar på ”tänkandets fundamentalt sociala 
karaktär”. Man kan spåra tendenser från dessa två linjer även i  dagens forsk-
ning.  

På 1930-talet kan sociologen Robert K. Merton sägas inleda kunskaps-
sociologins andra fas. Här börjar intresset för att mer specifikt studera veten-
skapen att spira, då Merton i sin avhandling från 1938 - Science, Technology 
and Society in Seventeenth-Century England - analyserar naturvetenskapens 
framväxt i 1600-talets England som en social institution i relation till den då 
härskande religiösa puritanismen. 

Den tredje fasen kan på allvar sägas inträda 1962 då fysikern och veten-
skapshistorikern Thomas S. Kuhn publicerar sin mycket omdebatterade  The 
Structure of Scientific Revolutions. Det nya i Kuhns verk är den så kallade 
paradigmteorin, som utgår från att vetenskap är ett historiskt bestämt socialt 
fenomen som alltid kommer att vara föränderligt. Kuhn menar att paradigmen 
föder en normalvetenskap som bygger på enighet i forskarsamhället kring vad 
vetenskap är och hur den ska bedrivas. Alltså är vetenskapen mer formad av 
sociala mönster än av den empiri som den är tänkt att undersöka.53  

Som ett alternativ till Thomas S. Kuhns vetenskapssyn tillkom under 1970- 
och 80-talen främst två grenar, som E.M. Rigné benämner som den moderna 
vetenskapssociologin. De består av det så kallade Starka Programmet respek-
tive etnometodologisk vetenskapssociologi. Det förra uppstod på allvar genom 
Knowledge and Social Imagery, författad av David Bloor och publicerad 1976. 
Denna skrift bygger på idéer som en grupp forskare i Edinburgh enats om. Det 
Starka Programmet  utgår från ”synen på vetenskapen som en specifik kultur-
form som är möjlig att analysera empiriskt och kunskapssociologiskt.” I detta 
ingår att man ser naturalistiskt på kunskap och idéer, vilket föranleder att dessa 
kan förklaras på samma vis som andra så kallade naturliga fenomen.54  

Harold Garfinkel och Aaron V. Cicourel publicerade på 1960-talet varsitt  
verk som kom att utgöra grunden för etnometodologin.55 Inom etnometodolo-

                                                 
53 Ibid., s. 188 ff.  
54 Ibid., s. 207. 
55 Cicourel, Aaron V., Method and Measurement in Sociology, (New York: The Free Pr, 1964) res-
pektive Garfinkel, Harold, Studies in Ethnomethodology,  (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1967).  
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gisk vetenskapssociologi intresserar man sig för hur den vetenskapliga verklig-
heten konstrueras via interaktionen forskare emellan, det vill säga genom 
språklig kommunikation, laborationer och så vidare. Den största skillnaden 
mellan det Starka Programmet och etnometodologin kan således sägas vara att 
man inom det förra står för kausalanalyser medan det senare intresserar sig för 
att beskriva den forskningsmässiga praktiken. 

Idag är vi alltså framme vid vad som skulle kunna betecknas som den 
fjärde fasen och den är bland annat påverkad av de förändringar inom den ve-
tenskapliga kommunikationen som skett under det gångna decenniet. Eller som 
E.M. Rigné sammanfattar det hela:  

 
[E]xempel på frågeställningar som är av intresse att ta upp är frågorna om hur makt och 
kontroll utövas i samband med kunskapsutveckling och kunskapsanvändning […] Det är 
också tydligt att de mycket snabba förändringarna av vetenskapen som en social 
institution under slutet av 1900-talet medfört att relationen vetenskap-samhälle-politik 
åter kommit i fokus. Många forskare påpekar idag hur mönstret för hur kunskapen 
produceras och sprids har blivit alltmer differentierat.56

Jag menar att det är med hjälp av tidigare vinningar inom kunskapssociologin 
som man kan undersöka vad de pågående förändringarna inom den vetenskap-
liga kommunikationen innebär och hur de kan drivas vidare på ett fruktbart 
sätt. För att mer konkret visa på vilka begrepp och angreppssätt som är aktuella 
i den här uppsatsen kommer nu herrarna Merton, Kuhn och Wilson samt deras 
teorier att presenteras närmare. 

Robert K. Merton 
I verket On social structure and science återfinns Robert K. Mertons  samlade 
teorier. Merton anför den centrala hypotesen att varje sanning har sin sociala 
förklaringsgrund och är relaterad till den historiska kontext inom vilken den 
har uppstått.57 Merton menar också att vetenskap konstitueras av normer, som 
han kallar för etos.58 Detta etos består av fyra institutionella imperativ, eller 
regler, som styr forskningsverksamheten, nämligen: 

1. Universalism, som innebär att vetenskap måste grundas på universella och 
allmänt vedertagna kriterier som alla forskare ska följa. 

                                                 
56 Rigné, 2004,  s. 216. 
57 Merton, Robert K., On Social Structure and Science, (Chicago: The University of Chicago Press, 
1996), s. 207. 
58 ”etos (grek. e´thos), sed, sedlighet i moralisk halt, karaktär; moralisk (grund)åskådning”, ur 
Nationalencyklopedin, http://www.ne.se ,2004-11-28. 
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2. Kommunism, vilket ska förstås som att de vetenskapliga resultaten inte ägs 
av den enskilde forskaren, utan tillhör kollektivet. 

3. Oegennytta, baserad på att forskningsverksamhet är hårt kontrollerad av 
såväl kollegor som samhället i övrigt. 

4. Organiserad skepticism, vilket innebär att forskningsvärlden genomsyras 
av ett kritiskt tänkande som gör att det ska kunna fungera relativt 
fristående från samhälleliga värderingar i övrigt.59

Gemensamt för de fyra imperativen kan sägas vara att de betonar forskningen 
som ett kollektivt förfarande där individens intressen underordnas större sam-
manhang. Samtidigt konstaterar Merton att den enskilde forskaren också drivs 
av önskan efter ett erkännande, vilket nyanserar bilden av den osjälviskt kun-
skapssökande forskarkåren. Exempelvis blir det faktum att forskningsresultat i 
första hand ska inlemmas i en gemensam kunskapsbank problematiskt då det 
samtidigt är högst väsentligt för den enskilde forskaren att hinna först med sin 
upptäckt och få ett erkännande för detta. Individens bästa sammanfaller nöd-
vändigtvis inte med kollektivets normer och tendenser. Enligt Merton är den 
högsta formen av erkännande inom forskning i själva verket motsatsen till ano-
nymitet, det är nämligen “eponymy”.60 Detta begrepp är svåröversatt, men 
inne-bär i korthet att en forskares namn benämner en hel vetenskapsgren eller 
den teori man framlagt (exempelvis freudiansk teori eller boolesk sökning). 
Även prestigefyllda priser – såsom Nobelpriset – ger officiellt erkännande till 
forskare, men av naturliga skäl är sådana utmärkelser få förunnade.Vanligast 
förekommande är i stället att söka erkännande bland sina forskarkollegor och 
en viktig del i detta är att bli flitigt omnämnd och citerad av dem. En förut-
sättning för att det ska ske är förstås att bli publicerad, helst där andra kan 
förväntas stöta på ens texter. Merton anser att emedan ett ständigt flöde av 
artiklar garanterar forskningsmässiga framsteg,  kan betoningen på artikelpub-
licering också bli för stor. Det kan helt enkelt uppstå en tendens att överdriva 
betydelsen av publicering och rutinmässigt bedöma forskarens kvaliteter 
utifrån antalet tryckta artiklar.61 Samtidigt poängterar Merton att en annan 
viktig drivkraft bakom viljan att publicera sig har sin förklaringsgrund i de fyra 

                                                 
59 Rigné, 2004,  s. 197-198. 
60 Merton, 1996,  s. 286 ff. Definition av begreppet Eponymy från Hyperdictionary: “The derivation of 
the name of a race, tribe, etc, from that of a fabulous hero, progenitor, etc.” 
http://www.hyperdictionary.com/search.aspx?define=eponymy,   2005-01-27.  
61 Merton, 1996,  s. 301. 
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impe-rativen. Det är helt enkelt moraliskt felaktigt att hålla sina resultat och 
idéer för sig själv istället för att sprida dem till forskarkollegor. 

Något som ytterligare komplicerar bilden är de juridiska och ekonomiska 
aspekterna av informationsspridning. Robert K. Merton påpekar att ”The com-
munism of the scientific ethos is abstractly incompatible with the definition of 
technology as ’private property’ in a capitalistic economy.”62 Detta kan förstås 
som den kollision av olika värdesystem som Ingegerd Rabow menar finns 
inbyggd i det traditionella publiceringssystemet, där grundtesen om fri infor-
mation samsas med och anpassas efter ekonomiska intressen.63 Samtidigt  kan 
man se att de alternativa publiceringsformer som är under utveckling idag 
kringgår denna kollision eller oförenlighet, då de inte är styrda av de begräns-
ningar som ett traditionellt vinststyrt system kan sägas uppställa. I stället är det 
den informationsmässiga vinsten som blir rådande, före den ekonomiska. 

Thomas S. Kuhn 
Thomas S. Kuhns teori kring paradigmer är det centrala i hans banbrytande och 
omdiskuterade verk De vetenskapliga revolutionernas struktur. Kuhn använder 
begreppet paradigm för att illustrera de vetenskapliga landvinningar som fram-
förallt uppfyller två kriterier:  

1. Att vara spännande och annorlunda nog för att attrahera en grupp 
anhängare.  

2. Att innehålla tillräckligt många problemområden för att sysselsätta 
forskare med arbete över en längre tid. 

Viktigt att poängtera är att Kuhn med vetenskap avser naturvetenskap och att 
samhällsvetenskap och humaniora därför inte kan sägas utgöra lämpliga studie-
områden utifrån hans teoretiska synsätt. Det är endast naturvetenskapen som 
enligt Kuhn i strikt mening grundar sig på paradigmer, medan samhällsveten-
skap och humaniora möjligtvis är att betrakta som ”förparadigmatiska”. Där-
med inte sagt att inte försök att tillämpa Kuhns teorier på andra områden än 
naturvetenskap har gjorts.64

                                                 
62 Ibid., s. 273.  
63 Rabow, 2001, s. 51. 
64 Publicerad i Miegel, Fredrik och Schoug, Fredrik, Dikotomier. Vetenskapsteoretiska reflektioner,  
 (Lund: Studentlitteratur , 1998) http://etnhum.etn.lu.se/~FS/dikotomier-inledning.htm. 2004-12-03. 
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Kuhn menar att forskare som utgår från samma vetenskapliga paradigm 
också följer samma regler och kriterier för sin forskning. Paradigmerna blir 
konstitutiva för vetenskapen. Kuhn betonar dock att paradigm inte utgör regel-
verk i faktisk bemärkelse, utan snarare att man kan återfinna modeller och 
mönster som är gemensamma för de som tillhör samma paradigm. I den ge-
menskap som uppstår vid bildandet av ett paradigm ingår inte bara arbetet med 
anknytande forskningsproblem och liknande syn på tidigare teoribildningar, 
utan också skapandet av föreningar för specialister och inrättandet av ämnes-
specifika tidskrifter.65 Man skulle kunna säga att dessa komponenter ingår i 
identitetsbildningen för den grupp som uppstår genom paradigmet. Kuhn 
menar  kort och gott att de forskare som inte kan eller vill anpassa sig till det 
rådande paradigmet ”får fortsätta ensamma eller ansluta sig till en annan 
grupp.”66

Liksom tidigare nämnts kommer de forskare som väljer att stanna inom ett 
paradigm snart att ägna sig åt vad Thomas S. Kuhn kallar för normal 
vetenskap. Kännetecknande för denna typ av forskning är enligt Kuhn att den 
är ägnad att föra paradigmets teorier och den empiriska verkligheten närmare 
varandra, ge-nom att det som undersöks stödjer och förtydligar paradigmets 
kriterier. I förlängningen leder detta till att den, enligt Kuhn ”[kanske] mest 
slående egenskapen hos normal forskning [är] hur litet den siktar till att 
åstadkomma verkliga nyheter, begreppsmässigt eller empiriskt.” För att förstå 
motiven ba-kom denna tendens, som väl närmast är att förstå som  likriktning i 
motsats till originalitet, konstaterar Kuhn att det i själva verket är 
problemlösandet i sig som är det centrala för forskarna, inte upptäckternas 
spektakulära karaktär. Som en parallell nämner Kuhn nöjet i att lösa ett pussel 
trots att man i förväg  känner till hur bilden som kommer att framträda ser ut.67

Efterhand kommer den normala vetenskapen att störas av det Kuhn kallar 
för anomalier, som kan förstås som olika faktorer och observationer som inte 
inryms inom paradigmets ramar. Om anomalierna blir tillräckligt många upp-
står så småningom en krissituation där paradigmet börjar ifrågasättas på allvar. 
Detta kan leda till revolutioner som omkullkastar och/eller förkastar tidigare 
synsätt och teoriskolor. Ett sådant skeende leder till ett paradigmskifte. Kuhn 
menar att de vetenskapliga revolutionerna, liksom sina politiska motsvarig-
heter, grundar sig i en känsla av oro och ifrågasättande kring det befintliga 

                                                 
65 Kuhn, Thomas  S., De vetenskapliga revolutionernas struktur, (Falun: Thales, 1997), s. 20-95. 
66 Ibid., s. 28. 
67 Ibid., s. 40 f. 
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systemets utformning. Forskningen kommer helt enkelt till en punkt då para-
digmet kan sägas ha tjänat ut sin roll.68  

Viktigt att notera är att Thomas S. Kuhns paradigmteori avviker från det 
traditionella sättet att se på vetenskap som något objektivt och autonomt. I 
stället menar Kuhn att i valet mellan olika paradigm kan man ofta skönja ba-
komliggande sociala faktorer snarare än renodlat rationella. Sådana faktorer 
kan utgöras av exempelvis maktförhållanden och generationsskiften, vilket  
Thomas Brante i Nationalencyklopedin beskriver med orden: ”Det är i forskar-
samhällets hierarkiska och normativa strukturer man finner viktiga bestämman-
de faktorer till varför vissa teorier väljs framför andra.”69

Fascinerande med Kuhns text om de vetenskapliga revolutionernas struktur 
är också att han menar att mönstret av regelbunden förändring inom vetenskap 
som företeelse även avspeglar sig i verkligheten. Paradigmen och de påföljande 
revolutionerna omskapar och definierar forskarens världsbild så till den milda 
grad, att de också definierar verkligheten i sig. Eller som Kuhn uttrycker det: 
”Fastän världen inte förändras vid ett byte av paradigm, så arbetar forskaren 
efteråt i en annan värld.”70 Vad en sådan världsbildsförändring angående veten-
skaplig publicering skulle kunna innebära diskuteras närmare i analyskapitlet. 

Patrick Wilson          
”A basic metaphysics and epistemology are parts of everyone’s mental furni-
ture. The name for them is common sense.” Så skriver informationsvetaren 
Patrick Wilson i inledningen till sitt verk Second-hand knowledge.71 Oavsett 
vad det sunda förnuftet inbegriper, kan det förstås som det naturliga sättet för 
människor att betrakta världen på och närma sig densamma. Men det sunda 
förnuftet uppnår den enskilde individen enligt Wilson inte på egen hand, ute-
slutande med hjälp av sina egna sinnen och erfarenheter. Förståelsen av vad 
världen är och hur den fungerar grundar sig i stället till stor del på andrahands-
kunskap, det vill säga, vad andra har upplevt och rapporterat vidare om.  

Frågan Patrick Wilson ställer sig är vad det är som avgör vem vi väljer att 
lyssna till, när vi tar in denna andrahandskunskap och så att säga gör den till 

                                                 
68 Ibid., s. 81. 
69 Brante, Thomas, Artikelrubrik “Paradigm”, Nationalencyklopedin, : 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=279752&i_history=4  , 2005-04-04.
70 Kuhn, 1997,  s. 103. 
71 Wilson, Patrick, Second-hand Knowledge: an Inquiry Into Cognitive Authority, (Westport, 
Connecticut: Greenwood Press,1983), s. 7.  
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vår egen. Ett sätt att besvara detta blir begreppet kognitiv auktoritet. Med 
kognitiv auktoritet syftar Wilson till såväl människor, ting som institutioner, 
vars åsikter, mätresultat eller rekommendationer det, generellt eller på individ-
nivå, sätts stor tilltro till. I de fall då en kognitiv auktoritet är subjektivt vald är 
det avgörande att auktoriteten är någon eller något som influerar individens sätt 
att tänka i en bestämd riktning. Därmed inte sagt att alla yttre krafter som 
verkar för att påverka en person är att betrakta som kognitiva auktoriteter. Den 
avgörande skillnaden mellan dessa auktoriteter och andra yttre influenser är att 
individen själv har godkänt de kognitiva auktoriteterna och betraktar dem som 
adekvata och lämpliga.72  

Det finns också en mängd kognitiva auktoriteter som stora grupper av 
människor kan enas kring. Exempel på sådana kan vara påven som religiös 
aukto-ritet, klockan som tidsmässig auktoritet eller en vetenskaplig institution 
som kunskapsbärande auktoritet. Hos Patrick Wilson är det den sistnämnda 
auktoriteten som hamnar i fokus.  

Wilson menar att det existerar något som kan kallas för en kunskaps-
industri som han ägnar mycket utrymme i sitt verk. Kunskapsindustrin består 
främst av forskningsverksamhet, privat såväl som allmänt finansierad. Till 
industrin räknar Wilson naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. 
Det gemensamma för de som befinner sig inom kunskapsindustrin är att de 
arbetar med att ta fram nya idéer och  synvinklar snarare än med att skapa nya 
produkter. Således utesluter Wilson exempelvis tekniska innovatörer från kun-
skapsindustrin.73   

I den här uppsatsen är naturvetenskap i fokus och enligt Wilson skiljer sig 
detta område på flera avgörande sätt från humaniora och samhällsvetenskap. 
Eftersom de rön som kommer fram genom naturvetenskaplig forskning är mät-
bara och många gånger mer påtagliga – av många ansedda som objektiva – 
sätter människor i allmänhet större tilltro till just naturvetenskap som en 
kognitiv auktoritet. Inom samhällsvetenskap och humaniora är godtyckligheten 
och subjektiviteten generellt sett större, vilket  försvagar dessa vetenskapers 
auktoritära ställning.74  

Den viktigaste produkt kunskapsindustrin frambringar är tidskriftsartikeln. 
Patrick Wilson konstaterar i linje med Robert K. Merton att forskare strävar 
efter ett erkännande, inte efter anonymitet. Målet är att publicera sig och däri-

                                                 
72 Wilson, 1983, s. 14. 
73 Ibid., s. 33 f. 
74 Ibid., s. 88 ff. 
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genom göra sig själv och sin forskning känd. Beroende av i hur hög grad ens 
forskning kan anses ha bidragit till gemensam kunskap, ökar också graden av 
en enskild forskares kognitiva auktoritet. I slutändan menar Wilson att alla 
aktörer inom kunskapsindustrin strävar efter erkännande som ska leda till den 
högsta tänkbara nivån av kognitiv auktoritet i andras ögon. Det  säkraste sättet 
att uppnå detta är, utöver att komma med banbrytande geniala idéer, också att 
få dem publicerade.75 Wilson hårddrar det hela genom att citera Theodore 
Caplow och Reece  J. McGee som menar att inom universitetsvärlden anställs 
personal: “to put it baldly, on the basis of how good they will look to 
others.[…] There is very little point in trying to determine how good the man 
really is. What is important is what others in the discipline think of him, since 
that is, in large part, how good he is.”76 Citatet härstammar från 1965 och har 
således 40 år på nacken, men det speglar den kritik som framförs mot merite-
ringsförfarandet inom forskarvärlden än idag.  

Bilden av det kollektivas roll inom kunskapsindustrin nyanseras genom att 
Wilson i enlighet med Merton och Kuhn betonar det sociologiska samman-
hanget inom vetenskapsproduktion. Inom kunskapsindustrin ingår det som en 
naturlig del att gruppen som kollektiv måste ge sitt godkännande/erkännande 
för att en enskild forskares förslag ska kunna inlemmas i den gemensamma 
kunskapsbanken. Om så inte sker, faller idéerna i glömska. Viktigt att påpeka 
är dock att en tidskriftspublicering inte utgör en fribiljett till vidare lycka och 
framgång  - snarare poängterar Wilson att den stora majoriteten av publicerade 
artiklar varken är särskilt nydanande eller uppseendeväckande. Detta förringar 
dock inte det faktum att publicering är en förutsättning för vetenskaplig fram-
gång. 

Liksom bland forskare råder det en hierarkisk ordning även inom 
tidskriftsvärlden. Att publicera sig i vilken tidskrift som  helst duger inte. 
Forskare vet lika väl som läsarna vilka skrifter som rankas högst och läses 
mest. Den tryckta texten är alltså att betrakta som en, i de här sammanhangen 
högst avgörande, kognitiv auktoritet. Wilson betonar främst två avgörande 
faktorer i urskiljandet av en text som det sätts hög tilltro till: den ena är graden 
av textförfattarens kognitiva auktoritet och den andra är graden av det 
publicerande förlagets kognitiva auktoritet.77 ”So publication by a house we 
respect constitutes a kind of almost personal recommendation. A single journal 

                                                 
75 Ibid., s. 43. 
76 Ibid., s. 44.  
77 Ibid.,  s. 166 f. 
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can have the same kind of authority, which transfers to the articles it publishes” 
skriver Wilson.78 Trots att den tekniska utvecklingen har skapat en elektronisk 
plattform för tidskriften och därmed fysiskt omformat den som produkt, är dess 
inflytande över vad som publiceras och därmed ges en auktoritetsstämpel 
fortfarande anslående.  

Med avstamp hos Patrick Wilson beskriver biblioteks- och informations-
vetaren Olof Sundin i sin avhandling om sjuksköterskors användning av fack-
information den kognitiva auktoriteten som den bakomliggande faktorn som 
avgör hur vi, då vi botaniserar bland information, urskiljer exempelvis vilken 
författare, vilket rykte, vilken recension och vilket förlag vi förlitar oss till. 
Sundin menar att:  ”Inom vissa områden råder det större konsensus än inom 
andra kring kunskapsanspråk och dess representation i fackinformationens 
artefakter och då är också möjligheten att välja kognitiva auktoriteter 
mindre.”79

Jag anser att det finns relativt små möjligheter att välja kognitiv auktoritet vad 
naturvetenskaplig publicering idag beträffar. Trots de initiativ till förändring, 
som open access-tidskrifter och de fria arkivens framväxt är exempel på, 
bygger den vetenskapliga värdeskalan fortfarande på att forskaren får en slags 
kvalitetsstämpel via särskilda tidskrifter och deras granskning av de rön som 
publiceras. Detta bekräftas också i Ingegerd Rabows rapport där hon skriver 
att: ”Det främsta hindret för konkurrens på den vetenskapliga kommunikations-
marknaden är att alla incitament styr författarna mot publicering i välkända 
kanaler.”80 Mer om vad dessa incitament består av kommer att redogöras för i 
uppsatsens Analyskapitel. 

  

                                                 
78 Ibid., s. 168. 
79 Sundin, Olof, Informationsstrategier och yrkesidentiteter : en studie av sjuksköterskors relation till 
fackinformation vid arbetsplatsen, (Borås : Valfrid, 2003), s. 31.  
80 Rabow, 2001, s. 9.  
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Undersökning 

Uppsatsens undersökningsdel bygger på en fördjupning och utveckling av frå-
geställningarna som presenteras i inledningskapitlet. Genom åtta intervjuer 
med lika många informanter bearbetas de centrala frågeställningarna på grund-
temat vetenskaplig publicering utifrån olika aspekter. Då ansatsen är kvalitativ 
ger resultaten en ögonblicksbild av hur situationen upplevs av informanterna i 
februari och mars 2005. 

Intervjumaterialet föregås av korta organisatoriska och bakgrundsmässiga 
redogörelser. Presentationen kommer att följa den övergripande kronologiska 
ordning intervjuerna har gjorts efter, med början hos bibliotekarier, därefter 
forskare och sist experter. Varje del följs av en kortare sammanfattning av in-
formanternas åsikter. 

Uppsala universitetsbibliotek – organisatorisk bakgrund 
En väsentlig del av högre studier och forskning är informationsförsörjningen, 
som i första hand sköts av biblioteken. Till Uppsala universitet hör Uppsala 
universitetsbibliotek, som också är Sveriges äldsta forskningsbibliotek. Länge 
var Carolina Rediviva huvudbibliotek inom organisationen, men idag består 
biblioteket av 17 likvärdiga enheter. En av de bakomliggande orsakerna till 
denna omorganisation är att de naturvetenskapliga biblioteken under 1990-talet 
hade ekonomiska svårigheter att förvärva monografier, eftersom mediebud-
geten helt gick till tidskriftsprenumerationerna. Omorganisationen ledde till att 
resurserna kunde omfördelas mellan enheterna och numera köper man in 
böcker även till de naturvetenskapliga biblioteken.  

Enheterna inom universitetsbiblioteket är indelade i tre grupper, där den  
naturvetenskapliga delen är benämnd Linnégruppen. Denna grupp består av sju 
bibliotek: Medicinska biblioteket, Vårdbiblioteket, BMC-biblioteket, Ång-
strömbiblioteket, Beurlingbiblioteket, samt Biologi- och Geologibiblioteken. 
Biologi- och Geologibiblioteken kan sägas ha en slags syskonrelation till 
varan-dra, då de sedan första juli 2003 har en gemensam organisation. Detta 
innebär i praktiken att man delar på sin personal och har gemensamma möten 
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en gång per månad. Det har även förekommit diskussioner om att inhysa dessa 
två bib-liotek i gemensamma lokaler, men det är inte aktuellt inom den 
närmaste framtiden. Många är istället av åsikten att det är viktigt att 
biblioteken fortsätter att finnas nära de respektive institutionerna rent fysiskt.81 
Det senaste förslaget är i stället att krympa de respektive biblioteken på plats 
och centralisera en del av verksamheten. Detta förslag har tagits fram av den 
biblioteksnämnd som sitter över Linnégruppens bibliotek.82 Nämnden består av 
företrädare för fakul-tetsledningar, studenter och bibliotek. Inom Linnégruppen 
delar man bland annat på vissa ekonomiska åtaganden, såsom vissa konsortier 
för tidskrifts-prenumerationer.83  

Av medieanslagen på Biologi- och Geologibiblioteken uppgår en stor 
summa till tidskriftsprenumerationer. På Geologibiblioteket beräknas den till 
75 procent av den totala mediebudgeten, vilket motsvarar ungefär 350 
000 kronor. På Biologibiblioteket går ungefär 1 miljon kronor årligen till 
periodika, med reservationen att denna summa också omfattar så kallad stan-
ding order.84 Sammanlagt inom hela Linnégruppen betalar man 40  miljo-
ner kronor årligen för periodika.85

Presentation av intervjuresultat 
Som tidigare nämnts har åtta intervjuer genomförts med lika många informan-
ter. De är uppdelade i de tre grupperna bibliotekarier, forskare samt experter 
inom problemområdet.  I detta avsnitt ämnar jag att presentera de viktigaste 
resultaten av intervjuerna utifrån de nyss uppräknade informantkategorierna, 
uppdelat efter ämnesrubriker. Intervjuresultaten föregås av en kortare presen-
tation av informanterna. Viktigt att poängtera är att mina egna åsikter inte är 
insprängda i denna redogörelse, utan återfinns i stället i ett särskiljt analys-
kapitel. Detta dispositionsval motiveras av att komplexiteten inom problem-
området i mitt tycke bäst illustreras genom den spännvidd av aspekter om 

                                                 
81 På bibliotekens hemsida uttrycker man det hela med att biblioteken ”tillsvidare” finns kvar i respektive 
lokaler http://www.ub.uu.se/linne/bio/info.cfm, 2005-03-02. Enligt intervju med Susanne Ehlin 2005-02-
11, intervju med Pauli Snoeijs 2005-02-17,  samt biblioteksnämndens utredning om Linnébibliotekens 
framtid “Utredning om Linnébibliotekens framtid” 2005-02-10, i författarens ägo, är en fysisk fusion av 
biblioteken dock inte önskvärd ens på sikt. 
82 ”Utredning om Linnébibliotekens framtid”. 
83 http://www.ub.uu.se/orgskiss.html, 2005-02-09. 
84 Ekonomiska uppgifter muntligen från respektive enhetschef, intervju med Lena Vretblad, resp Susanne 
Ehlin 2005-02-11. Med standing order menas stående beställning av monografiserier. 
85 Intervju med Pauli Snoeijs, ledamot i biblioteksnämnden, 2005-02-17. 
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fram-kommer i intervjumaterialet. En insprängd analys av 
undersökningsresultaten skulle göra kapitlet mer otympligt än informativt.  

Bakgrundsfakta om informantgruppen bibliotekarier 
Bibliotekarierna i undersökningen representeras av tre informanter verksamma 
vid Biologi- och Geologibiblioteken. De är de respektive enhetscheferna Lena 
Vretblad och Susanne Ehlin, samt Lena Pavasson som ansvarar för bland annat 
undervisning på Biologibiblioteket. Lena Vretblad och Susanne Ehlin har båda 
ungefär 30 års erfarenhet av biblioteksarbete, medan Lena Pavasson arbetat 
som bibliotekarie i 17 år. Alla tre har gjort sina karriärer inom Uppsala univer-
sitetsbibliotek, men Susanne Ehlin är för närvarande även projektledare på 
Lärum i Stockholm.86 Lena Vretblad har arbetat med förvärvsfrågor sedan lång 
tid tillbaka, och varit ansvarig för detta  sedan 1993. Hon är dessutom kontakt-
person för Swets  på universitetsbiblioteket, vilket i praktiken innebär att hon 
är den som blir kontaktad om förlagen vill informera om något eller behöver 
reda ut något praktiskt problem som berör Uppsala universitet.87 Såväl  
Susanne Ehlin som Lena Pavasson arbetar aktivt med utåtriktad undervisning 
för främst studenter och doktorander, men i viss mån även forskare. Susanne 
Ehlin har motsvarande uppgifter även på Lärum. 

Intervjuresultat bibliotekarier 

Kontakten med forskare 
En av frågeställningarna i denna uppsats är hur kontakten mellan bibliotekarier 
och forskare egentligen ser ut. Vid intervjuerna fick informanterna framföra sin 
syn på kontaktens omfattning och kvalitet.  

Lena Vretblad anser att hennes professionella kontakt med forskare är god. 
På frågan om hon önskar att den vore närmare svarar hon att kanske ”något 
mer” kontakt vore önskvärd, främst för att kunna marknadsföra biblioteket 
bättre. Även Lena Pavasson menar att den kontakt som finns är positiv, men att 
hon gärna skulle ha mer kontakt med fler forskare. Susanne Ehlin konstaterar 
att det alltid är intressant för biblioteket med så god kontakt med forskarna som 
möjligt, och att den därför skulle kunna utvecklas ytterligare.   
                                                 
86 Lärum är ett samlingsnamn för biblioteks- och medieanknutna resurser som finns tillgängliga för 
Lärarhögskolans studenter och lärare. Enligt hemsidan är specialområdet ”flexibla lärandemiljöer”. Mer 
om Lärum kan man finna på http://www.lhs.se/larum/om_larum.html, 2005-03-02. 
87 Swets Information Services fungerar som agent och leverantör för tidskriftsprenumerationer till 
forskningsbibliotek. Swets förmedlar prenumerationer för tidskrifter och periodika i tryckt och 
elektronisk form. Mer om Swets på: http://informationservices.swets.com/web/show, 2005-03-25. 
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Biologibibliotekets lokaler är inhysta i en byggnad där inga forsknings-
institutioner är förlagda, och man har även ett separat lunch- och fikarum där 
enbart bibliotekarierna samlas. Dock är bibliotekslokalerna mycket centralt 
placerade i det som kallas för Evolutionsbiologiskt Centrum, EBC. Såväl Lena 
Vretblad som Lena Pavasson nämner dessa fysiska faktorer som en förklaring 
till att man på Biologibiblioteket kan känna sig något avskild från övrig 
verksamhet. Geologibiblioteket däremot ligger mitt i Geovetenskapligt Cen-
trum, som består av en sammanhängande byggnad i stället för flera skilda hus. 
På Geovetenskapligt Centrum har bibliotekarierna möjlighet att både fika och 
äta lunch tillsammans med personal från olika institutioner.  

Digitaliseringen av medierna är också en bidragande faktor till att kontak-
ten mellan bibliotekarier och forskare kan minska. Lena Pavasson påpekar att 
man inte längre i det vardagliga arbetet ser i vilken grad forskarna utnyttjar 
biblioteket, eftersom de kan använda resurserna elektroniskt från sina tjänste-
rum. De forskare som rör sig i bibliotekslokalerna är främst de som har ett be-
fintligt biblioteksintresse och/eller behov av de resurser som endast finns 
innanför bibliotekets väggar.  

Informationskanaler 
Ett centralt tema vid intervjuerna är hur man från bibliotekshåll informerar 
forskare om biblioteksfrågor i allmänhet och tidskriftskostnader i synnerhet. 
Bibliotekarierna uppger en mängd olika informationskanaler som man har 
upprättat gentemot forskarna, och dessa kan grupperas enligt följande: 

1. Webb och e-mail. Via e-post kommunicerar bibliotekarier med forskare 
inte bara om informationsfrågor på individnivå, utan också om nyheter 
som sker inom biblioteken. Susanne Ehlin konstaterar att hon vid 
förvärvandet av nya online-tidskrifter alltid går ut till ”samtliga inom 
institutionerna” via e-post och informerar om vilka nya resurser som finns 
tillgängliga.88 Under rubrikerna ”Aktuellt” respektive ”Arkiverade 
nyheter” på bibliotekens webbsidor återfinns också information om nya 
databaser, elektroniska tid-skrifter och dylikt.89 Via webbsidorna kan man 
även publicera och sprida nyheten om att en forskare exempelvis fått en 
artikel antagen i  toppran-kade tidskrifter som Nature eller Science. 

                                                 
88 Det vill säga all fast anställd personal vid Geovetenskapligt Centrum. 
89 Se http://www.ub.uu.se/linne/bio/, 2005-03-03.  
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2. Biblioteksnämnden. Nämnden har sju fasta ledamöter och på mötena deltar 
även överbibliotekarien, alla enhetschefer inom Linnégruppen och student-
representanter.  Här diskuteras och tas beslut kring biblioteksrelaterade frå-
gor av olika slag. Susanne Ehlin har som en kompletterande informations-
åtgärd inom Geovetenskapligt Centrum skapat ett inofficiellt tidskriftsråd, 
eftersom hon menar att ”täckningen” annars blir för dålig då biblioteks-
nämnden endast rymmer ett visst antal forskarrepresentanter. Ehlins tid-
skriftsråd fungerar genom att hon tar kontakt med programansvariga och 
studierektorer inom respektive institutioner och kommunicerar med dem 
om de behov och åsikter som finns. Därutöver har hon även kontakt med 
särskilt bok- och tidskriftsintresserade forskare som i sin tur sköter 
kommunikationen kring dessa frågor inom sina respektive institutioner. 

3. EBC-listan. En intern e-postlista för Evolutionsbiologiskt Centrum där 
man från bibliotekets håll exempelvis kan informera forskare vid 
institutionerna om tidskrifter och kostnader för prenumerationer. 

4. Eklundshofsdagarna. Årligen anordnas den så kallade Eklundshofsdagen 
som är ett kvalitetsseminarium för hela Linnégruppen inklusive biblioteks-
nämnd, biblioteksråd, all personal från samtliga Linnébibliotek samt alla 
intresserade lärare, forskare och föreläsare. Sammantaget brukar dock 
intresset från forskarhåll vara relativt begränsat, och deras antal vid dessa 
sammankomster uppskattas till ungefär 20 stycken. Under Eklundshofsda-
garna har man exempelvis bjudit in Ingegerd Rabow och därigenom disku-
terat publiceringsfrågor aktivt med närvarande forskare. 

5. Undervisning. Användarundervisningen riktar sig främst till studenter och 
doktorander och vid dessa tillfällen är de undervisande bibliotekarierna 
måna om att informera om att det är biblioteket som står för de tidskrifter 
som finns – och att dessa är långt ifrån gratis. Därigenom hoppas man i 
någon mån medvetandegöra en framväxande generation forskare om den 
problematik som föreligger. 

Bibsam och de nationella upphandlingarna 
I dagsläget sköter det nationella organet Bibsam i huvudsak upphandlingen av 
vetenskapliga tidskrifter genom stora paketavtal. Detta förfarningssätt är inte 
helt okontroversiellt, vilket delvis speglar skilda principiella ställningstaganden 
kring hur man kan bemöta de stora tidskriftsförlagens ekonomiska övertag gen-
temot biblioteken.  
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Sammantaget är de tillfrågade bibliotekarierna i denna undersökning 
positivt inställda till Bibsam och det arbete som förs på nationell nivå. Lena 
Vretblad anser att tidskriftskonsortierna har bidragit till att de tekniska proble-
men med digitala medier har minskat. En orsak till detta är att då eventuella 
störningar drabbar hela Sverige och inte enbart ett enskilt bibliotek, åtgärdas de 
också fortare. Dock är hon medveten om att det finns en falang inom biblio-
teksvärlden som inte är lika positiv till konsortierna utan vill ha andra 
alternativ och exemplifierar i detta sammanhang med Ingegerd Rabow.  

Susanne Ehlin konstaterar att Bibsam är rationellt och väl fungerande, men 
påpekar att hon även köper enstaka tidskriftstitlar utöver de som ingår i konsor-
tierna. Susanne menar också att man från Bibsams håll gärna vill att enheterna 
självständigt ska arbeta med konsortier, eftersom man helt enkelt inte hinner 
sköta allt från centralt håll.  

Personligt engagemang 
Hur bibliotekarier förhåller sig till problemområdet kan belysas genom graden 
av personligt engagemang i den pågående diskussion som försiggår i biblio-
teksvärlden. De tre tillfrågade informanterna konstaterar samstämmigt att även 
om de har intresse för debatten kring vetenskaplig publicering, så är det tidsö-
dande och svårt att personligen delta aktivt i den. I stället följer de det som sägs 
via exempelvis Biblist och deltar i spontana diskussioner inom Linnégruppen 
och kollegiet. 90 Inom de respektive biblioteksenheterna uppfattar man det som 
att diskussionen kommer upp då och då, om än inte i någon organiserad form.  

Lena Pavasson menar att det är svårt att som enskild egentligen göra något 
för att förändra situationen, eftersom problematiken snarare är av internationell 
än svensk karaktär. Detta innebär också att frågorna bör angripas från en högre 
nivå än den enskilda svenska bibliotekariens. 

Forskarnas inställning till det traditionella publiceringssystemet 
En utgångspunkt i denna uppsats är att kan vara svårt för bibliotekarier att in-
formera forskare om problemen kring det aktuella publiceringssystemet. För att 
identifiera tänkbara orsaker till varför det kan förhålla sig så, ställdes frågor om 
hur stor kännedom bibliotekarier tror att forskare idag har om den före-
liggande problematiken.  

                                                 
90 Biblist är en nordisk elektroniskt baserad diskussionslista för forskningsbibliotekarier, vars syfte är: 
”att vara ett forum för nyheter och samråd mellan anställda och andra intresserade i nordiska bibliotek.” 
http://www.lib.chalmers.se/biblist/, 2005-03-18.  
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Susanne Ehlin menar att forskare har ett intresse för frågor kring veten-
skaplig publicering och den ekonomiska situation som föreligger. Hon upp-
fattar det som att trots att karriären för en forskare fortfarande i hög grad är 
styrd av var man lyckats publicera sig, så ökar intresset för öppna arkiv, open 
access-tidskrifter och andra initiativ. Dock anser Ehlin att man måste fortsätta 
att aktivt informera forskare om de faktiska kostnaderna som föreligger  och 
medvetandegöra dem om hur systemet egentligen ser ut: ”Förlagen kan inte 
fortsätta att göra så stora förtjänster som de gör nu, det kommer att bli en 
hämsko för forskningen.” Det faktum att forskare både publicerar och granskar 
alster gratis emedan tidskriftsförlagen tar stora pengar för att tillhandahålla den 
färdiga varan, uppfattar hon som ett märkligt och problematiskt förfarande ur 
forskningssynpunkt.  

Även Lena Pavasson tror att det finns ett intresse för publiceringsfrågor 
bland forskare, men hon menar att det förmodligen också föreligger en kluven-
het i detta, eftersom man är van vid att systemet ser ut på ett visst sätt.  

Lena Vretblad tror inte att forskare inom de institutioner som biblioteket 
arbetar mot aktivt diskuterar publiceringsfrågor och alternativa publicerings-
former. I början av den elektroniska revolutionen kunde det hända att en och 
annan forskare trodde att tidskrifterna nu fanns ”gratis på nätet”, men den vill-
farelsen menar Vretblad att de flesta idag kommit ur. Hon exemplifierar med 
att en del forskare har visat intresse för Bio Med Central genom att  höra av sig 
till biblioteket med frågor om varför man inte tillhandahåller den tjänsten fullt 
ut. Då har biblioteket passat på att informera om hur kostsamma de tidskrifter 
som man tillhandahåller är, och att pengarna helt enkelt inte räcker till allt. 

Ansvarsfrågan 
En väsentlig del i att åstadkomma förändring är att utröna vem som ska bära 
ansvaret för att driva frågan. För att illustrera hur bibliotekarier upplever an-
svarsfördelningen ställdes frågor om detta.  

Huvudansvaret för att förändra situationen tycker Susanne Ehlin ligger på 
forskarna själva. Hon menar att det handlar om att kollektivt ändra attityd och 
hitta nya samarbets- och publiceringsformer. Hur man ska motivera forskarna 
att intressera sig för ett nytt publiceringssystem är dock en svår fråga; ”Vad 
den moroten ska bestå i är inte jag människa att se idag,” men Ehlin poängterar 
att alla måste hjälpas åt med att driva frågan, även på universitetsnivå och från 
forskarhåll.  

Lena Pavasson menar att initiativen till förändring bör komma från natio-
nell nivå, eftersom det är svåra frågor att driva för de enskilda biblioteken. 
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Man kan även tänka sig att forskarsamhället skulle kunna driva frågan på en 
högre nivå för att åstadkomma förändring, menar Pavasson.  

Synen på framtiden 
Det vetenskapliga publiceringssystemet är under förändring, inte minst genom 
den tekniska revolution som genomsyrar samhället i stort. Under intervjuerna 
ställdes frågor om hur bibliotekarierna föreställer sig den närmaste framtiden 
inom vetenskaplig publicering i allmänhet och tidskriftens roll i synnerhet. 

 Det vore orealistiskt att tro att tidskrifterna inte skulle behålla sin domi-
nanta roll en tid framöver, anser Lena Pavasson. Hon menar att det är svårt att 
skapa förändring när systemet är så etablerat som det är, och detta sedan lång 
tid tillbaka. Dessutom påpekar Pavasson att anslagsnämnderna som delar ut 
forskningsbidrag har en viktig roll att spela i detta. Så länge deras utvärdering 
bygger på bland annat tidskriftspublicering, är det svårt att förändra systemet. 
Lena Pavasson hoppas dock att det ska bli mer nyanserat med fler slagkraftiga 
publiceringsalternativ i framtiden och betonar att det bör vara forskningsre-
sultaten som väger tyngst i meriteringssammanhang. 

Susanne Ehlin tror att tidskriften som form kommer att försvinna och att 
artiklarna i stället kommer att lyftas fram mer. Dock menar hon att det är svårt 
att få forskare att välja att publicera sig i öppna arkiv eller open access-
tidskrifter före Nature och Science eller dylika tidskrifter, eftersom dessa är så 
väl ansedda och vitt spridda. 

Lena Vretblad påpekar att man i början av den elektroniska revolutionen 
trodde att tidskriften skulle vara helt död som företeelse inom tio år, emedan 
man idag kan se att det inte blev så. De förlagsägda tidskrifterna har inte alls 
förlorat statusmässigt genom teknikförändringen,  men hon poängterar att det 
börjar att gå framåt med de alternativa publiceringsformerna. Vretblad hoppas 
att detta ska leda till att förlagen så småningom sänker sina kostnader och tror 
att det i slutändan kanske kan bli så att man går tillbaka till att biblioteksenhet 
för enhet välja ut de tidskrifter man vill prenumerera på, i stället för att få dem 
klumpvis via konsortierna. 

Sammanfattning av intervjuer med bibliotekarier 
Sammanfattningsvis är de tre bibliotekarierna som intervjuats relativt eniga i 
de flesta av frågeställningarna. De menar att kontakten med forskare är god 
men inte alltid så omfattande som de skulle önska och att det kan finnas såväl 
fysiska som tekniska skäl till detta. Utifrån deras uppgifter kan man även 
sammanställa fem olika kanaler att informera forskare och blivande forskare 
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angående  tidskriftskostnader och problematiken kring det traditionella 
publice-ringssystemet.  

Att Bibsam i nuläget sköter upphandlingarna med det stora tidskriftsför-
lagen upplever bibliotekarierna som något positivt, rationellt och tidsbesparan-
de. Det egna engagemanget för publiceringsfrågor sträcker sig i första hand till 
att följa diskussionen på Biblist och delta i spontana spörsmål kring frågan med 
kollegor. Ingen av informanterna driver frågan mer aktivt på egen hand, därför 
att tiden och energin inte räcker till, men också eftersom man anser att det är 
alltför stora och omfattande frågor för enskilda bibliotekarier och biblioteksen-
heter att driva. 

Bibliotekarierna tror att forskare generellt sett känner till nackdelarna med 
publiceringssystemet så som det ser ut idag men att de inte engagerar sig 
djupare i dessa frågor. Ansvaret för att driva frågorna menar informanterna 
ligger på forskarna själva, men då på en högre, gärna nationell nivå. Även från 
bibliotekshåll tycker informanterna att problemet ska bearbetas på nationell 
nivå. 

I ett längre perspektiv hoppas informanterna på flera alternativ inom publi-
ceringssystemet, även om man tror att det tar tid att förändra ett väl inarbetat 
sätt att arbeta 

Bakgrundsfakta om informantgruppen forskare 
Begreppet forskare är inte helt entydigt, då de flesta som är knutna till olika 
institutioner även bedriver undervisning och/eller sköter andra, exempelvis ad-
ministrativa, uppgifter. Dock kan man grovt sammanfatta antalet anställda från 
doktorand till professorsnivå inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
vid Uppsala universitet till 1600 personer. Av dessa är 240 professorer.91 De tre 
forskare jag har intervjuat för denna studie är alla professorer inom ämnesom-
rådet biologi. 

Pauli Snoeijs är sedan 2003 professor i växtekologi vid Institutionen för 
ekologi och evolution, och började sin forskarbana 1982 då hon blev dokto-
rand. Hon har arbetat inom samma institution sedan dess. Sedan fem år är Pauli 
Snoeijs utöver andra administrativa uppdrag också ledamot i Biblioteksnämn-
den för Linnégruppen. Hennes intresse för biblioteksfrågor har genom detta 
uppdrag gått från relativt obefintligt till aktivt. Snoeijs har länge haft  huvud-

                                                 
91 Uppgifter från dekanus vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, Jan-Otto 
Carlsson, via e-post i författarens ägo, 2005-02-19. 
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ansvaret för ett specifikt område i tidskriften Nowa Hedwigia, men avslutade 
detta uppdrag för en tid sedan. 

Hans Ellegren har varit professor i evolutionsbiologi vid Institutionen för 
evolution, genomik och systematik de senaste sex åren. Ellegren började sin 
bana i Uppsala för ungefär 20 år sedan och är idag också knuten till Kungliga 
Vetenskapsakademien som forskare. Hans Ellegren är mycket välmeriterad i 
publiceringssammanhang inte minst via tidskrifter som Nature och Science.  

Carl-Olof Jacobson blev professor i morfologisk zoologi vid Institutionen 
för fysiologi och utvecklingsbiologi 1970 och kan idag titulera sig professor 
emeritus.92 Jacobson började som doktorand 1954 och disputerade tio år 
senare. Han har varit dekanus för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid 
Uppsala universitet och mellan 1989-1997 var han även Kungliga 
Vetenskapsakade-miens ständige sekreterare. Han sitter också i styrelsen för 
tidskriften Zoolo-gica Scripta. 

Intervjuresultat forskare 

Om kontakten med biblioteket 
För de tillfrågade bibliotekarierna i denna undersökning är kontakten med de 
forskare de arbetar med viktig och något de gärna skulle utveckla vidare. Vid 
en direkt fråga om hur forskare i sin tur upplever kontakten med biblioteket 
blir svaret delvis ett annat.  

Pauli Snoeijs, Hans Ellegren och Carl-Olof Jacobson är alla nöjda med den 
kontakt med biblioteket de idag har. De anser att deras behov blir tillgodosedda 
och att de får tillgång till den information de behöver. Ingen av dem uttrycker 
att de skulle önska sig närmare kontakt med biblioteket eller de bibliotekarier 
som arbetar där, någon av dem uttrycker snarare mild förvåning över en sådan 
tanke. 

Om tidskrifter 
Tidskriften intar, som tidigare har påpekats, en särställning inom naturveten-
skaplig forskning som publiceringsforum för forskningsresultat. Eftersom en 
tidskrift inte är liktydig med en annan, har varan blivit oersättlig och därför 
också nödvändig för biblioteken att tillhandahålla forskarna. För att undersöka 

                                                 
92 Titeln professor emeritus innebär bland annat att man även efter avslutad forskarkarriär har rätt att 
undervisa samt har tillgång till alla de resurser som finns knutna till universitetet i form av bibliotek och 
dylikt. Intervju med Carl-Olof Jacobson 2005-03-01. 
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vad som gör en tidskrift intressantare än en annan, ställdes frågor kring detta 
till informanterna. 

Pauli Snoeijs menar att det i första hand handlar om kvalitet. Kvaliteten i 
sin tur bestäms av hur många som läser tidskriften och hur prestigefyllt det är 
att bli publicerad i den. Detta å sin sida är beroende av hur stora krav redaktö-
rerna har på kvaliteten på den vetenskap som presenteras i den specifika tid-
skriften. Följaktligen är en direkt ointressant tidskrift en sådan som är av 
mycket regional karaktär med dålig spridning, som kommer från ett land där 
forskningen  bedrivs på en låg nivå. Sammantaget blir en sådan tidskrift heller 
inte intressant att publicera sig i. 

Det är viktigt att som forskare bli publicerad i vissa tidskrifter, anser 
Snoeijs. Ju svårare det är att bli antagen av tidskriften, desto bättre, så för 
henne är topptidskrifterna inom det egna fältet respektive topptidskrifterna 
inom biologi de mest eftersträvansvärda. 

Hans Ellegren nämner tre olika kategorier av tidskrifter som är intressanta 
för honom. Dels är det vad han benämner som de trendsättande generella hög-
profiltidskrifterna, dels de bästa reviewtidskrifterna som ger en överblick över 
olika områden och dels de bästa ämnesspecifika tidskrifterna. 

Carl-Olof Jacobson anser att man inte kan komma ifrån att vissa tidskrifter 
är viktigare än andra. Utöver Nature och Science finns det vissa 
ämnesspecifika tidskrifter som är viktiga och som måste finnas tillgängliga för 
forskarna. ”Det är de man vill ha, då får man betala också.” Jacobson själv blev 
under sin aktiva forskarkarriär främst publicerad i de tidskrifter som var 
topprankade inom hans område. 

Om Nature och Science 
Nature och Science är tidskrifter som kan sägas representera den mest prestige-
fyllda nivån bland naturvetenskapliga tidskrifter, oavsett ämnesinriktning. De 
intar en särställning inom publiceringssystemet och nämns också genomgående 
spontant av alla åtta informanter vid intervjutillfällena. För att utröna vad som 
är speciellt med just dessa titlar ställdes också direkta frågor om dem till 
forskarna i undersökningen.  

Carl-Olof Jacobson menar att Nature och Science var viktiga och erkända 
tidskrifter redan på hans tid, men att man som svensk forskare inte ansträngde 
sig så hårt för att bli publicerad i dem. Den utvecklingen kom i stället  på 1970-
talet när forskarvärlden i stort blev mer internationell. Tidigare var man inom 
forskningsvärlden heller inte lika inriktad på enstaka tidskrifter som man 
senare kom att bli, anser Jacobson. 
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Pauli Snoeijs beskriver Nature och Science som naturvetenskapens vecko-
tidningar, där endast mycket spektakulära upptäckter publiceras: ”En ny apa, 
en ny stjärna, eller världens minsta cell, vad vet jag…”.  Samtidigt menar hon 
att det vore roligt att bli publicerad i en högstatustidskrift som Nature. Det vore 
ungefär som att få en medalj, något som skulle leda till uppskattning, uppmärk-
samhet och respekt från kollegor. Men för att nå dit gäller det att göra en stor 
upptäckt och att ligga rätt i tiden och just nu är exempelvis evolutionsbiologi 
”hett” på ett annat sätt än hennes eget område marinekologi, menar Pauli 
Snoeijs. Det finns forskare som anser att det är bättre att bli publicerad i Nature 
en gång var femte år, än att publicera sig i lägre rankade tidskrifter tio gånger 
per år. ”De anser att det bara är Nature som gäller, men det tycker inte jag,” 
sammanfattar Snoeijs. 

Hans Ellegren menar att det väl i viss mån kan anses vara stort att bli 
publicerad i Nature, men att han inte firar det på något speciellt sätt. Glädjen 
över en sådan publicering står i relation till var man befinner sig i karriären och 
ju längre man har kommit, desto mindre kan en sådan publicering betyda, 
enligt Ellegren.  

Relationen mellan publiceringsmeriter och karriär 
Under intervjuerna blir sambandet mellan publiceringsmeriter och karriär 
mycket tydligt. De tre forskarna är överens om att publiceringsmeriter väger 
tungt vid fördelning av forskningsanslag och tillsättning av tjänster. Pauli 
Snoeijs konstaterar: ”Att ha en bra publikationslista är en förutsättning för att 
få forskningsanslag. Det är dokumentationen av ens karriär.” 
Publiceringsmeriter är även avgörande för att få arbete på en institution. 
Snoeijs menar att det enda beviset som existerar på att man ägnat sig åt god 
forskning är de publikationer man kan visa upp. Om man har en 
publiceringslista som visar att man över en viss tid i jämn takt publicerat sig i 
högt rankade tidskrifter, är det lättare att få anslag. 

Hans Ellegren menar att en publicering i exempelvis Nature kan betyda 
mycket eller ganska mycket för en forskares karriär. Han problematiserar dock 
situationen genom att påpeka att man vid tillsättning av tjänster och fördelning 
av anslag ändå försöker att ”inte stirra sig blinda på det här, eftersom vi vet att 
det finns en väldigt stor slumpfaktor i publiceringssammanhang. Man ska akta 
sig för att bara gå på det här.” Ellegren menar att det är ”ett lotteri” att bli 
publicerad i framförallt tidskrifter som Nature och Science, eftersom det 
handlar om en så stor mängd artiklar som forskare skickar in till dem. Det finns 
även en tendens för dessa tidskrifter att i första hand publicera sådant som är 
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uppseendeväckande och spännande på något sätt ”och då kanske det inte alltid 
är lika viktigt att det rör sig om högklassig vetenskap.” Dessutom är det i slut-
ändan en enskild redaktör som avgör om det är något intressant man har att 
komma med, vilket i viss mån gör det till ett subjektivt urval, menar Hans Elle-
gren.  

Carl-Olof Jacobson konstaterar att man vid en utvärderingsprocess främst 
ser till vad en forskare har skrivit, med vem han/hon har arbetat, och var man 
har blivit publicerad. Eventuell publicering i Nature och Science är en viktig 
aspekt i detta. Jacobson anser att utöver publiceringsmeriter är det viktigt att se 
vilken effekt den aktuella forskningen har eller har haft på forskarvärlden. Just 
i Sverige kan det dock vara en begränsning att man är relativt få, då det kan 
leda till att man i ett tidigt skede inte förstår sig på nya tendenser inom 
forskningen, menar Jacobson. Forskarvärlden i Sverige är relativt liten och 
även inom del-områden av biologin där man är mycket framstående i en 
internationell jäm-förelse kan det vara svårt för pionjärer att få anslag. För att 
råda bot på detta menar Carl-Olof Jacobson att det är viktigt att i ännu högre 
utsträckning än idag  ta in internationell hjälp till de utvärderingsgrupper som 
fördelar pengar.  

Jacobson anser även att Sveriges relativa litenhet leder till att man på ett 
ungefär i förväg vet vilka som är aktuella för priser, stipendier och dylikt. 
Faran i detta kan vara att de forskare som är verbalt begåvade och medialt 
utåtriktade kan ha ett försteg då de syns mer, och därigenom skapar sig ett 
namn lättare. 

Om granskning  
Inom den diskussion kring publiceringssystemet som försiggår i biblioteks-
världen nämner man ofta det orimliga i att forskare utför mycket arbete för 
förlagens räkning utan någon eller med ringa ersättning. Inte sällan frågar man 
sig varför forskare egentligen accepterar dessa förutsättningar, vilket också 
framkommer i denna studie. Ett exempel på sådant oavlönat arbete är peer 
review-systemet. I denna undersökning framkommer att ingen av de forskarna 
vid en direkt fråga ser peer review-systemet som ett problem, åtminstone inte 
ur den ekonomiska aspekten. Snarare menar man att det är en uppgift som 
ingår i forskarrollen, som man inte ska få betalat för.  

Själva granskningsprocessen kan se olika ut beroende av vilken tidskrift 
det gäller och hur svårt det är att bli antagen till den. Pauli Snoeijs konstaterar 
att en viktig skillnad mellan högt rankade och mindre tidskrifter är att de förra 
arbetar mycket snabbare – vilket kan vara av stor vikt i sammanhang där 
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tidsaspekten är central: ”Den som har publicerat det först har också upptäckt 
det först.”  

Pauli Snoeijs anser att tonen i de kommentarer hon får efter en granskning 
av en uppsats har blivit hårdare under hennes karriär. Detta kan tänkas hänga 
ihop med att forskarvärlden överlag har blivit mer konkurrensinriktad och tuff 
än vad Snoeijs upplevde den som för tjugotalet år sedan. Hon konstaterar även 
att det inom hennes ämnesområde kan vara svårt att driva igenom teorier som 
omkullkastar tidigare forskning. Snoeijs har personlig erfarenhet av att  publi-
ceringsprocessen vid något tillfälle har försvårats av att de som utfört 
granskningen haft något att förlora på att släppa fram nya idéer.  

Carl-Olof Jacobson menar att granskning borgar för att det är väl genom-
förd forskning som publiceras. Han anser dock att det endast är ett fåtal topp-
tidskrifter som har förutsättningar att vara tillräckligt hårda med sin gransk-
ning, då de har så mycket inskickat material att sålla bland. Han konstaterar 
också att det finns en ständigt pågående diskussion bland forskare om nack-
delarna med att bli granskad av kollegor före en publicering. Jacobson tycker 
dock att de fall där granskare har missbrukat sin roll ändå är få och att gransk-
ning i det stora hela fungerar väl:  

 
Granskningen sker för forskningens skull och ingår i ens lön, man ska tjäna 
forskarsamhället. Det är en chans att sålla bort forskning som inte är tillräckligt gedigen 
och väl underbyggd. […] Man är avlönad för att vara forskare och då ska man tjäna 
forskarsamhället, inte bara det egna projektet. Alla är överens om vikten av hög 
pålitlighet i det som görs. 

Impact factor 
Ett handfast sätt att mäta en tidskrifts spridning och effekt på forskarsamhället 
är det som kallas impact factor. Som tidigare har nämnts finns det även forsk-
ning som visar på ett tydligt samband mellan hög impact factor och högt pris 
på tidskriften.93 För att belysa forskares syn på företeelsen ställdes frågor kring 
detta i samband med intervjuerna.  

Carl-Olof Jacobson hörde inte talas om impact factor som företeelse förrän 
på 1990-talet. Visserligen menar han att forskare läste Current Contents under 
hela 1960- och 70-talen, men att det inte var lika viktigt som impact factor har 
blivit idag. Jacobson tror att han blev medveten om impact factor ungefär 
samtidigt som han fick olika styrelseuppdrag för tidskrifter. Han upplever inte 
impact factor som särskilt betydelsefullt för forskare eftersom ”man vet var 

                                                 
93 White & Creaser, 2004. 
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man hittar de bästa grejerna ändå.” Istället menar Jacobson att måttet främst är 
något för förlagen och recensenterna samt för biblioteken, så att de ska veta 
vad de behöver köpa in. 

Hans Ellegren minns inte exakt när han hörde talas om impact factor första 
gången, men tror att det var under doktorandtiden. Ellegren menar att man 
bekymrar sig mindre för detta när man kommit en bit i sin karriär, även om det 
är något som alltid finns i bakhuvudet. Lite mer långsiktigt kan det vara andra 
värden som räknas: ”Till syvende och sist är det ens kunskap och vetenskap 
som räknas, förhoppningsvis.” Skulle impact factor försvinna skulle det för-
modligen få många svårligen överblickbara konsekvenser för forskarna, tror 
Ellegren. För honom utgör det främst en bra vägledning i sållandet av informa-
tion. 

Impact factor är något som Pauli Snoeijs är försiktig med. När hon under-
visar doktorander brukar hon alltid gå igenom vad begreppet egentligen inne-
bär. Snoeijs menar att det finns en fara i att i början av en forskarkarriär stirra 
sig blind på betydelsen av impact factor. Själv hörde hon talas om detta först 
när hon nästan var färdig med sin doktorsavhandling. För Pauli Snoeijs är det 
viktigt att påpeka att impact factor är helt beroende av vilket ämnesområde det 
rör sig om. Är ämnet populärt och har många forskare, blir impact factor på 
ämnets tidskrifter automatiskt högre. Förvisso kan sökande till en tjänst jämfö-
ras med hjälpa av impact factor, då de ändå rör sig inom samma ämnesområde. 
Men generellt sett är inte hög impact factor liktydigt med bättre forskning. 
Pauli Snoeijs ser dock att det rätt använt är ett bra redskap för att bland annat 
se hur lång livslängd en artikel har. 

Alternativa publiceringsformer 
En central del i uppsatsen är att undersöka hur stor kännedom om och erfaren-
het av de alternativa publiceringsformerna forskare har. Med alternativa pub-
liceringsformer menas här olika forum som uppkommit som ett alternativ till 
de traditionella förlagsägda tidskrifterna, så som open access-tidskrifter och 
öppna arkiv.  

Pauli Snoeijs har inte publicerat sig i något alternativt forum och är lite 
osäker på vad som egentligen menas med öppna arkiv och open access. Hon 
nämner dock en kollega på Chalmers som har publicerat sig utanför de tradi-
tionella tidskrifterna. Snoeijs menar dock att hon själv ”vill ha det på papper” – 
underförstått i en traditionell tidskrift.  

Hans Ellegren känner till att det har börjat dyka upp alternativa publice-
ringsformer, men konstaterar att han och många andra känner en viss tvekan 
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inför att publicera sig utanför det traditionella systemet. Kluvenheten handlar 
främst om att man som forskare inte vet om de nya forumen kommer att 
överleva och vilket värde de egentligen har i andra forskares ögon. ”Det [dessa 
tveksamheter] konserverar ett befintligt beteende”, konstaterar Ellegren. Han 
har inte publicerat sig i något alternativt forum, men säger att han ibland söker 
artiklar i sådana och inte värderar dem annorlunda än de som återfinns i 
traditionella tidskrifter. Viktigt för Ellegren är att fundera över vem som står 
bakom de alternativa publiceringsforumen och han är osäker på vad som rent 
principiellt skiljer dem från traditionella tidskrifter. Om det är en vetenskaplig 
organisation som driver ett alternativt forum kan det kännas meningsfullt att 
bidra, emedan ett privat företag med vinstintressen är mindre intressant för 
Hans Ellegren.  

På frågan om alternativa publiceringsformer säger Carl-Olof Jacobson att 
han känner till att det finns forskare som publicerar sig på nätet undan för 
undan när de blir klara med sina rapporter, men att han är skeptisk till detta 
förfaringssätt. För Jacobson är granskningen viktig, och han konstaterar att han 
”litar mer på det som står i en tidskrift som jag vet har en bra och sträng peer 
review som granskar ordentligt.” Om man kunde garantera att granskningen 
vore på samma nivå inom alternativa publiceringsforum vore det en annan sak, 
men Jacobson sammanfattar det hela med att han ändå inte är särskilt 
intresserad av att läsa den typen av publikationer. 

Synen på vetenskaplig publicering 
De bibliotekarier som tillfrågats i denna undersökning har en bild av att 
forskare generellt sett känner till att tidskriftsprenumerationer är mycket kost-
samma, men att de för den skull inte diskuterar publiceringsfrågor i någon 
större omfattning. Vad forskarna själva anser om detta är en viktig aspekt i 
uppsatsen.  

Carl-Olof Jacobson konstaterar att antalet forskare i världen har ökat 
enormt. När han var forskningsaktiv visste han vilka i världen som ägnade sig 
åt samma saker som  han och de skickade sina resultat sinsemellan per post. Då 
rörde det sig sammantaget om 15-20 aktiva inom närliggande områden, 
berättar Jacobson. Idag är det ett försvunnet system, men det var bekvämt så 
länge det fungerade. Numera sparar man tid genom att ladda hem det man vill 
ha digitalt, samtidigt som man har väldigt mycket mer material att sålla bland. 
Ett problem i detta är att biblioteken för att komma åt de viktigaste titlarna 
också måste köpa en hel del skräp genom paketavtalen, så som Carl-Olof 
Jacobson ser det. 
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Bland forskare förs det sällan diskussioner om publiceringsfrågor, menar 
Hans Ellegren. Ju närmare man kommer beslutandenivån inom universiteten 
som forskare, desto mer kunskap får man dock om vad tidskriftsprenume-
rationer och dylikt egentligen kostar. Ellegren vet inte vad han egentligen tror 
om tidskriftens framtid, men menar att många forskare nog känner en osäkerhet 
kring dessa frågor vilket bidrar till tveksamhet inför att våga satsa på nya 
publiceringsformer. Han menar dock att det är möjligt att han skulle föredra en 
utveckling mot en mindre kommersiellt styrd publiceringsverksamhet. Sam-
tidigt menar han att det är ett svårt system att förändra eftersom många forskare 
idag är beroende av tidskrifterna, inte minst genom att man kan se att det är en 
typ av nätverk av forskare som också är inblandade i produktionen av dem.  

Även Pauli Snoeijs upplever det som att man inte diskuterar publicerings-
frågor forskare emellan i det dagliga livet, men menar att det, när hon tar upp 
det i sin kurs för doktorander, brukar väcka livlig debatt. Personligen tycker 
Snoeijs inte om hur publiceringssystemet idag fungerar: ”Deras [de stora tid-
skriftsförlagens] jobb är väldigt enkelt och att sedan kräva av forskarna att de 
ska betala sådär mycket, det tycker jag är fel.” Framförallt reagerar Pauli 
Snoeijs mot multinationella företag såsom Elsevier och Kluwer.  

På nära håll har hon sett hur man som forskare kan revoltera mot det 
befintliga systemet och exemplifierar med en kollega från institutionen som på 
1980-talet övergav sitt arbete som huvudredaktör för den högst rankade tid-
skriften inom området för att i stället starta en egen, medlemsfinansierad tid-
skrift. Dylika initiativ borde vara ännu enklare att göra idag tack vare den nya 
tekniken, menar Snoeijs, som också minns att kollegans nya tidskrift till och 
med gick om den äldre tidskriften i ranking. Pauli Snoeijs anser att om starka 
personer inom forskarvärlden med mycket makt skulle sluta sig samman och 
engagera sig, så skulle man kunna förändra det traditionella publice-
ringssystemet. 

Rent generellt tror Snoeijs att forskare känner till hur systemet ser ut och 
hur skev den ekonomiska biten är. Dock tror hon inte att de flesta forskare 
reflekterar så mycket över den här problematiken, men anser att man kanske 
borde göra det i högre grad eftersom det utgör en så pass väsentlig del av 
forskarnas verklighet. 

Vad beträffar vetenskaplig publicering i form av monografier och Biologi- 
och Geologibibliotekens svårigheter att (främst under 1990-talet) köpa in 
böcker, ger de tillfrågade forskarna delvis olika respons. Carl-Olof Jacobson 
antyder att sådana ekonomiska förhållanden knappast utgör något större prob-
lem, eftersom man inom biologi ändå inte publicerar sig i bokform särskilt 
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ofta. Hans Ellegren konstaterar försiktigt att prioriteringar ofta görs av en eller 
annan anledning och att han inte kan uttala sig om eventuella problem kring 
just detta fall, men att det självfallet kan finnas negativa konsekvenser av ett 
sådant för-farande. Pauli Snoeijs anser att det är högst problematiskt om 
monografier inte köps in, främst för studenternas del. 

Sammanfattning av intervjuer med forskare 
Sammanfattningsvis har de tre intervjuade forskarna delvis skilda utgångs-
punkter och därmed också skilda perspektiv på de teman som diskuterats. Pauli 
Snoeijs är väl insatt i biblioteksfrågor genom sitt arbete i Biblioteksnämnden 
och detta avspeglar sig också i hennes intresse för publiceringsfrågor. Hans 
Ellegren menar själv att han inte reflekterat särskilt mycket över dessa frågor, 
samtidigt som han ger insiktsfulla svar under intervjutillfället. Carl-Olof Jacob-
son bidrar med ett längre historiskt perspektiv, emedan den pågående utveck-
lingen berör honom främst indirekt då han inte längre är forskningsaktiv. 

De tidskrifter som är intressanta för forskarna i denna studie är kortfattat 
de som borgar för kvalitet, prestige och god spridning. Inom varje 
ämnesområde finns egna tidskrifter som är topprankade inom det fältet och det 
är främst i dessa som de tillfrågade forskarna har publicerat sig hittills. Nature 
och Science beskrivs som havandes en särställning, då de läses av alla forskare 
oavsett ämnesinriktning och därmed får en enorm spridning. Att dessa 
tidskrifter skulle borga för den  högsta kvaliteten är dock forskarna inte säkra 
på, även om de menar att det alltid är en fördel vid anslagsfördelning och 
tjänstetillsättningstillfällen att ha publicerat sig i någon av dem. 

Granskning av andras artiklar inför publicering är en uppgift som forskarna 
anser att man inte bör ta betalt för. Istället är det en viktig del av forskarrollen, 
som borgar för att kvaliteten i artiklarna håller en hög nivå. Dock finns det 
andra nackdelar med granskningsförfarandet enligt forskarna. Som ett exempel 
nämns risken för att granskarens egna intressen kan komma att styra bedöm-
ningen av artikeln i fråga. 

Impact factor är för de tillfrågade forskarna inte en helt okomplicerad före-
teelse, då man menar att det i hög grad är knutet till ett ämnesområdes omfatt-
ning och popularitet. Dock ser man det rätt använt som ett användbart verktyg, 
inte minst i sållandet av information.  

Ingen av de tillfrågade forskarna har någon större erfarenhet av alternativa 
publiceringsformer. De uttrycker framför allt tvekan inför huruvida de nya 
publiceringssätten kan garantera kvalitet och granskning av forskningsmaterial 
lika gediget som de traditionella tidskrifterna.  
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I ett längre perspektiv kan forskarna tänka sig att ett nytt sätt att publicera 
forskning kan komma att utvecklas på allvar, men de menar att det krävs 
initiativ från inflytelsefyllda forskare för att driva igenom en förändring. Cen-
tralt är också att  ett nytt system måste borga för den kvalitet  som man är van 
vid.  

Bibliotekens inköp av monografier prioriterar de tillfrågade inte så högt, 
frånsett Pauli Snoeijs som menar att grundläggande ämnesöversikter är högst 
nödvändiga främst för studenterna på grundnivå. Omfattningen av och kvali-
teten på kontakten med biblioteket är forskarna i huvudsak nöjda med. 

Bakgrundsfakta om informantgruppen experter 
Ingegerd Rabow och Jan Hagerlid företräder i denna undersökning en slags ex-
pertis kring vetenskaplig publicering ur ett svenskt perspektiv. Båda har del-
tagit i arbetsgrupper med målsättningen att kartlägga problemområdet och  
arbetar aktivt och mycket synligt med att driva frågan om alternativa publice-
ringsfrågor. Dock gör de det från delvis skilda horisonter, då Jan Hagerlid 
arbetar på nationell nivå via Bibsam och Ingegerd Rabow driver sitt arbete mer 
lokalt i Lund. Arbetet inom SRVK kan ses som en slags politisk lobby-
verksamhet, där Rabow medvetet försöker att skapa opinion för alternativa 
publiceringsformer. Inom Bibsam är policyn förvisso att stödja aktiviteter som 
främjar open access, men samtidigt sköter man paketavtalen med tidskriftsför-
lagen så länge det finns en efterfrågan för och fördelar med dem. 

Jan Hagerlid arbetar med två ansvarsområden inom Bibsam: vetenskaplig 
publicering och biblioteksstöd till nätbaserat lärande. Hagerlid har under sina 
närmare 30 år i biblioteksvärlden kommit i kontakt med frågor kring veten-
skaplig publicering ur olika aspekter. Dels har han en bakgrund i sociologi och 
ett intresse för den forskning som bedrivs inom vetenskapssociologi. Dels har 
han arbetat mycket med förvärvsfrågor och mött  problematiken ur ett biblio-
tekschefsperspektiv genom sitt arbete som chef för SLU:s bibliotek. I detta 
arbete hade Jan Hagerlid mycket kontakt med forskare och förde en aktiv 
diskussion med dem kring publiceringsfrågor, inte minst då man 2002 beslöt 
sig för att på SLU säga upp Elsevier-avtalen. Hagerlid var också med i till-
komsten av den SUHF-utredning som presenterats i inledningen till denna 
uppsats och deltog i denna utredning innan han började arbeta på Bibsam.  

Lunds universitet är i viss mån jämförbart med Uppsala universitet, vad 
historisk särställning, traditioner och storlek beträffar. Samtidigt är det tydligt 
att Lund och Uppsala har valt delvis skilda förhållningssätt till den publice-
ringsproblematik som idag föreligger. Vid Lunds universitet har man tagit 
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officiell ställning för open access, medan man i Uppsala har  valt att tillhanda-
hålla en så stor mängd etablerade vetenskapliga tidskrifter som möjligt. I 
Uppsala finns heller ingen som lika profilerat arbetar med att driva frågan om 
alternativa publiceringsformer som Ingegerd Rabow gör i Lund. 

Ingegerd Rabow har varit en del av biblioteksvärlden mellan 30 och 40 år. 
Hon är bibliotekarie i grunden och kom ursprungligen i kontakt med frågor 
kring vetenskaplig publicering genom att arbeta som informatiker i medicin. 
Inom detta arbete utförde hon bland annat bibliometriska studier. I slutet av 
1990-talet fick hon i uppdrag av Karolinska Institutets bibliotek att undersöka 
hur den elektroniska publiceringen såg ut och utvecklades, vilket ledde till den 
rapport som presenterats tidigare i denna uppsats.94 Därigenom har 
vetenskaplig publicering kommit att bli Rabows specialintresse. SRVK 
startades när hon tillsammans med sin chef på Biblioteksdirektionen i Lund 
insåg vikten av att bevaka den aktuella utvecklingen samt informera om den 
aktivt och utåtriktat. Idag arbetar Ingegerd Rabow som projektledare för denna 
verksamhet.95  

Intervjuresultat experter 

Tidskriftskostnader 
De tillfrågade bibliotekarierna i undersökningen menar att 
tidskriftskostnaderna ökade som mest på 1990-talet, och har stagnerat de 
senaste åren. Samtidigt finns det undersökningar som visar att priserna 
fortfarande ökar.96 Således till-frågades experterna om hur de uppfattar den 
ekonomiska situationen i februari 2005. 

Ingegerd Rabow menar att kostnaderna för tidskrifter inte direkt har 
stagne-rat, eftersom prishöjningarna fortfarande ligger högt över index. 
Förlaget Else-vier annonserade år 2003 att man skulle höja sina priser i en 
lägre takt, men det har inte lett till siffror som kan betraktas som normala ändå, 
anser Rabow. 

Tidskriftskostnaderna har i princip skenat i 25 år, menar Jan Hagerlid. Han 
tror att man från bibliotekshåll kan ha börjat uppleva ökningarna som ett prob-
lem redan på 1980-talet, men riktigt kännbart blev det först på 1990-talet. En 
förklaring till detta är att konstanta prisökningar ofta blir tydligare efterhand, ju 

                                                 
94 Se Inledning, s. 8. 
95 Mer om SRVK, se ibid. 
96 Se exempelvis White & Creaser, 2004. 
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större de blir. Inledningsvis låg ökningen i paketavtalen på 10 procent årligen, 
mot dagens nivå som är på 5-6 procent. Jan Hagerlid ser den sjunkande ame-
rikanska dollarn som en räddningsplanka, och konstaterar att valutaföränd-
ringar i kombination med paketavtalen har gjort situationen något bättre för 
biblioteken, trots att man fortfarande ligger över inflationsnivå. 

För- och nackdelar med paketavtalen 
Synen på Bibsams paketavtal är som tidigare nämnts inte entydig inom biblio-
teksvärlden. Jan Hagerlid och Ingegerd Rabow ser både för- och nackdelar 
med avtalen. 

En nackdel är att valfriheten minskar för de enskilda biblioteken, eftersom 
en allt större del av budgeten går åt till att betala för tidskriftsprenumeratio-
nerna, menar Jan Hagerlid. Detta gynnar monopoltendenser på marknaden, 
samtidigt som det bör vägas mot fördelen att biblioteken får mycket mer för 
pengarna. Dessutom är det arbete som Bibsam utför en avsevärd rationalisering 
för biblioteken, men sammantaget är det en svår balansgång, anser Hagerlid. 

Ingegerd Rabow menar att fördelen med Bibsams avtal är att man repre-
senterar en stor massa, vilket leder till att man kan pressa priserna med en 
större tyngd. Problemet som Rabow ser det är dock att man egentligen inte vet 
huruvida man i slutändan har lyckats pressa priserna eller inte, eftersom 
avtalen är hemliga. En annan nackdel kan skönjas genom ekonomiska studier 
som visar att en aggregerad upphandling inte alltid  är till fördel för kunden. I 
stället skulle det kunna vara billigare om de enskilda biblioteken förhandlade 
om varje tidskrift för sig, tror Rabow. Dessutom är det ett problem att 
biblioteken genom de stora avtalen även köper in tidskrifter som egentligen 
inte är speciellt intressanta för forskarna.  

Strategier  
Både Jan Hagerlid och Ingegerd Rabow är överens om att det inte finns någon 
direkt enighet i biblioteksvärlden om hur man ska  möta trycket från tidskrifts-
förlagen. Snarare förekommer olika strategier och idéer om vilket tillväga-
gångssätt som är det bästa. Jan Hagerlid menar att opinionen de senaste två 
åren har gått mot en mer positiv inställning till open access som princip. Detta 
tror Hagerlid beror mest på den internationella utvecklingen och på att alter-
nativa publiceringsformer börjar framstå som mer realistiska. 

Ingegerd Rabow menar att det vore onaturligt om det rådde en fullständig 
enighet kring en komplicerad fråga som denna. Hon ser olika tänkbara strate-
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gier, varav ett exempel är att varje bibliotek enbart skulle kunna prenumerera 
på de mest angelägna tidskrifterna och därmed minska sina mediekostnader.  

Jan Hagerlid konstaterar att olika universitet har olika förhållningssätt, och 
menar att Lund har varit mycket starkt engagerat i policyfrågan, emedan Upp-
sala har legat lågt på den fronten samtidigt som man har byggt upp en väldigt 
bra fungerande publiceringsverksamhet genom DIVA. Sådana skillnader tror 
Hagerlid beror på olika chefer och olika traditioner inom olika ämnen och olika 
universitet, men i stort uppfattar han det som en allmän rörelse i riktning mot 
att börja kunna se open access som ett verkligt alternativ. 

Biblioteksfråga eller inte? 
Biblioteken är de som mest kännbart lever med konsekvenserna av det befint-
liga publiceringssystemet, men grunden till dess utformning ligger snarare hos 
forskningsvärlden. Ändå är det lätt att uppfatta problemet som en renodlad bib-
lioteksfråga, eftersom diskussionen främst tycks föras bland biblioteksinitie-
rade.  

Jan Hagerlid konstaterar att diskussionen kring dessa frågor i Sverige från 
början togs upp av bibliotekarier. När SRVK startades var det framförallt ett 
biblioteksnätverk. Efterhand har forskare dock blivit mer intresserade, liksom 
ledningarna för de olika universiteten. Idag uppgår andelen forskare i SRVK 
till ungefär hälften av nätverket. Detta kan bero på informationsinitiativ från 
bib-liotekshåll, men också på att den internationella debatten har blivit allt mer 
spridd. ”När frågorna kommer upp på den nivån att de diskuteras i det egna 
husorganet [Nature] så läser ju många det”, konstaterar Hagerlid. Å andra sidan 
menar han att rent strukturellt har man som forskare ingen anledning att 
bekymra sig över systemet så som det fungerar idag. ”Man väljer ju inte tid-
skrifter utifrån prislappen, utan från andra faktorer såsom status och att det är 
rätt ämnesmässigt.” Samtidigt tycker Jan Hagerlid att det är viktigt att hålla i 
åtanke att fastän detta i Sverige har uppfattats som en biblioteksfråga, så har 
det internationellt och historiskt sett varit forskare som har varit den drivande 
kraften bakom en förändringsprocess. 

Även Ingegerd Rabow menar att biblioteken var först med att uppmärk-
samma problematiken, eftersom forskarna inte hade någon anledning att in-
tressera sig för andra aspekter än de meriteringsmässiga i publiceringssyste-
met. Rabow anser att problematiken accentueras i den elektroniska miljön, då 
forskare inte nödvändigtvis känner till att det ligger stora kostnader bakom det 
som man så smidigt finner på Internet. Detta är fortfarande ett mycket stort 
problem, även om det sedan ett par år tillbaka märks en tydlig skillnad när 
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Rabow undervisar och informerar doktorander. Hon noterar vid dessa tillfällen 
en större kännedom om och ett ökat intresse för dessa frågor än tidigare. 

En bidragande orsak till problemet är enligt Ingegerd Rabow att 
biblioteken kanske har varit för snälla och  måna om att kunna tillhandahålla så 
omfattande informationsmängder som möjligt åt forskarna. Därför har man 
från bibliotekshåll pressat sig väldigt långt för att kunna fortsätta erbjuda allt. 
Det finns dock en tendens mot att inte längre från bibliotekshåll vilja driva 
frågorna för egen maskin, vilket leder till en strävan efter ett bättre samarbete 
med andra berörda aktörer. Även Jan Hagerlid menar att för att åstadkomma  
en avgörande förändring, så kan problematiken inte längre uteslutande ses som 
en biblioteksfråga. 

Ansvarsfrågan 
Såväl bibliotekarierna som forskarna i denna undersökning menar att ansvaret 
för att förändra publiceringssystemet delvis ligger hos forskarna själva, men 
också på högre ort. Hur ser då de som driver frågorna mer aktivt på ansvarsför-
delningen? 

Det är viktigt att börja se problematiken som en universitets- och forskar-
fråga, menar Jan Hagerlid. Det är deras behov och förhållningssätt som är av-
görande för att en stor förändring ska kunna komma till stånd.  

Ingegerd Rabow menar att det absolut ligger på biblioteken att informera 
om dessa frågor, men att man inte ska vara ensamma om ansvaret för att driva 
utvecklingen framåt: ”Det gäller att liera sig med universiteten, forskarna och 
andra berörda.” Ett bra sätt att stävja forskarnas oro inför ett nytt och obeprö-
vat publiceringssystem vore att förmå deras egna centrala organisationer att ta 
ställning för det. Ett bra initiativ i denna riktning är att SUHF skrivit på 
Berlindeklarationen, vilket Rabow ser som en kraftfull och tillfredsställande 
markering. Bra vore även om Vetenskapsrådet skulle visa sin ståndpunkt 
genom  att  markera att de inte är intresserade av publiceringsformer som 
ställer upp barriärer för forskningsspridning, vare sig dessa är av ekonomiskt, 
tekniskt eller juridiskt slag, menar både Rabow och Hagerlid. Båda önskar 
också att universiteten kunde ta ställning, exempelvis genom att redovisa sin 
årliga out put i tidskrifter och böcker via sina årsberättelser. Detta sker redan 
idag inom vissa svenska institutioner, men det bygger inte på något 
obligatorium, vilket det kanske borde göra, konstaterar Rabow. 

Ansvaret för att föra ut informationen om publiceringssituationen bättre till 
forskarna ligger delvis på biblioteken, anser Hagerlid. Därutöver är det också 
en universitetsfråga, eftersom universiteten har det yttersta ansvaret för hela 
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den policy man ska ha gällande vetenskaplig publicering. I ett större perspektiv 
menar Jan Hagerlid att det vore bra om frågan kunde komma upp på departe-
mentsnivå och diskuteras som en forskningspolitisk fråga. I ett kunskaps-
samhälle där allt fler människor har behov av kvalificerad information skulle 
man ha en hel del att vinna på att det vetenskapliga materialet vore fritt till-
gängligt, anser Hagerlid. Det är orimligt att från statligt håll lägga enorma 
pengar på forskning, och sedan ändå inte ha resultaten från den så tillgängliga 
som de skulle kunna vara, konstaterar Jan Hagerlid.  

Ett ökat samarbete mellan nationella organ är också eftersträvansvärt för 
att åstadkomma förändring, menar Hagerlid. Samarbetet mellan Bibsam och 
SUHF har börjat utvecklas ordentligt, vilket är mycket positivt. ”Med 
Vetenskapsrådet står man dock än så länge i farstun,” konstaterar han. Från 
Vetenskapsrådets sida har man varit ointresserade av dessa frågor eftersom 
deras fokus och primära mål är att stödja svensk elitforskning och den 
internationella spridningen av denna: ”Då tycker de [Vetenskapsrådet] att det 
här som är på gång med universitetens egen publicering är lite gärdsgårds-
serien, inte så intressant.” Eftersom rådets tredje uppgift ändå är att föra ut 
forskningen i samhället är det resonemanget märkligt, menar Jan Hagerlid.  

Systemets tröghet 
De som intervjuats för denna undersökning är överens om att den 
vetenskapliga publiceringen är ett trögt system att förändra. Detta anser även 
experterna, och ger några tänkbara förklaringsgrunder till varför.  

Det befintliga publiceringssystemet är trögt att förändra eftersom 
kostnaderna för det inte är synliga för forskarna som levererar till det, anser Jan 
Hagerlid: ”Forskarens fokus är ju att åstadkomma resultat och sprida dom, hur 
det sen sker är inte i första hand i fokus.” Andra skäl är vanemässighet och tra-
ditioner, som gör att man kan känna oro och tvekan inför de alternativa publi-
ceringsformerna. Som kutymen är kanske man har svårare att får anslag om 
man publicerar sig i alternativa forum, tror Hagerlid. Det finns en risk att 
publiceringsmeriter kommer att väga tyngre än faktiska forskningsresultat ge-
nom det befintliga systemet, eftersom ”det är någon slags [föreställning om] 
objektivitet fastklistrad vid detta.” En tredje aspekt är att de traditionella 
förlagsägda tidskrifterna till stor del bärs upp av forskare. Hagerlid menar att 
det finns ett slags etablissemang av välmeriterade forskare som genom sina 
roller som redaktörer och utvärderare för de högt rankade tidskrifterna är upp-
bundna till det befintliga systemet – och därmed inte så intresserade av att 
förändra det. 
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Ingegerd Rabow konstaterar att en systemförändring bromsas upp av det 
hon kallar för academic inertia, det vill säga att det generellt är trögt och 
traditionsbundet inom den akademiska världen.97 Rabow menar att det finns en 
nästan häpnadsväckande ängslighet och brist på entreprenörsanda och nyfiken-
het inför nya modeller bland forskare i allmänhet. Samtidigt menar hon att man 
måste förstå att forskare i första hand är koncentrerade på sin forskning och 
högst upptagna av den: ”De har väldigt små marginaler för att driva såna här 
frågor eller ens sätta sig in i dem speciellt mycket.” Därför menar Rabow att 
det finns ett ansvar uppifrån, från dekaner och prefekter inom institutionerna, 
att arbeta mer aktivt med dessa frågor. 

Ett annat perspektiv är det rent ekonomiska, anser Jan Hagerlid. Fastän den 
modell som finns idag är ekonomiskt oförmånlig för universiteten, är det inte 
givet att ett systemskifte på kort sikt skulle leda till några större vinster:  

 

Jag tror att om man kapade bort monopolet [det övertag som förlagen har] skulle man få  

en möjlighet till konkurrens och ökad effektivitet, vilket kunde leda till ekonomiska 

vinster så småningom. Men det är svårt för det enskilda universitetet att se de omedelbara 

ekonomiska vinsterna i det. Det blir helt enkelt lite teoretiskt och långsiktigt det hela. 

 

Synen på framtiden 
Jan Hagerlid och Ingegerd Rabow är överens om att en förändring står för 
dörren, frågan är bara hur den förändringen kommer att ta sig uttryck.  

Hagerlid tror att tidskriftsförlagen kommer att få omdefiniera sin roll, även 
om tidskriften som publiceringsform inte skulle försvinna eller förlora mark. 
Den grundläggande förändringen kommer att bli att forskarsamhället återtar 
kontrollen över sin egen publicering genom att sluta ge upp äganderätten till 
sitt eget material till tidskriftsförlagen. Under en lång tid framöver kommer det 
förmodligen att vara en slags hybridsituation med både open access-tidskrifter 
och traditionella förlagsägda tidskrifter, förutspår Hagerlid. Det är också 
möjligt att tidskriften som form så småningom försvinner, men däremot kom-
mer behovet av en samlingsplats för forskare inom samma område alltid att 
finnas kvar.  

Ingegerd Rabow menar att en förändring av publiceringssystemet är ofrån-
komlig och att det inte längre är frågan om huruvida vi ska förändra eller inte, 

                                                 
97 inertia [in'g:Sg] subst. slöhet, tröghet, http://www.ne.se/jsp/esse/web_translate.jsp?t_word=inertia,  
2005-03-13. 
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utan snarare på vilket sätt förändringen ska gå till. Rabow anser att det är svårt 
att veta om förlagen kommer att behålla sin dominanta roll eller så småningom 
förlora den, men det senare verkar mer troligt. Hur snabbt förändringen kom-
mer att ske är dock något som framtiden får utvisa. 

Sammanfattning av intervjuer med experter 
Tidskriftskostnaderna har skenat de senaste 25 åren, konstaterar Jan Hagerlid. 
De båda experterna är överens om att emedan bibliotekarier kan uppleva att 
kostnaderna har stagnerat, så ligger de fortfarande långt över index. En förkla-
ring till att kostnaderna kan upplevas som mindre smärtsamma idag än för tio 
år sedan är att den amerikanska valutan är svag och att paketavtalen skapar en 
gemensam förhandlingsplattform som i viss mån kan sänka priserna. 

Bibsams paketavtal är inte entydigt positiva eller negativa, anser Jan Ha-
gerlid och Ingegerd Rabow. Till fördelarna hör att man kan förhandla fram 
billigare licensavtal och ger biblioteken tillgång till enorma mängder 
tidskrifter. Samtidigt kan det sistnämnda vara just en nackdel, då alla dessa 
publikationer inte är så intressanta för forskarna egentligen. Rabow ifrågasätter 
också huru-vida paketavtalen verkligen är mer ekonomiskt förmånliga än 
enskilda avtal som knyts  biblioteksenhet för enhet. 

Att det finns skilda strategier för att bemöta tidskriftskostnaderna från 
bibliotekshåll menar de tillfrågade experterna är naturligt, eftersom problemet 
är av så komplex karaktär. Att frågan har kommit att behandlas främst från 
biblioteksvärldens horisont i Sverige utesluter inte att det i grund och botten är 
en universitets- och forskarfråga. I ett internationellt perspektiv har forskarna 
också varit de drivande från början, påpekar Jan Hagerlid. I det stora hela 
upplever man dock ett ökat intresse inte minst från forskarhåll, och ser en 
rörelse mot en mer positiv inställning till open access som ett slagkraftigt alter-
nativ. 

Ansvaret för att informera forskarna om sakernas tillstånd ligger självklart 
delvis på biblioteken, anser Ingegerd Rabow. Samtidigt är både hon och Jan 
Hagerlid överens om att frågan måste bearbetas även från högre ort och från 
organ som är centrala för forskarvärlden. Exempelvis skulle ett större engage-
mang i kombination med ett tydligt ställningstagande från Vetenskapsrådet 
vara ett viktigt steg på vägen, menar experterna. 

Att det är ett trögt system att förändra är alla informanter i studien överens 
om. Så även Jan Hagerlid och Ingegerd Rabow. Tröghetens grunder är många, 
där vanans makt och academic inertia nämns som ett par exempel, samtidigt 
som informanterna konstaterar att ekonomiska, meriteringsmässiga och tids-
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mässiga aspekter har sin inverkan på det hela. Från forskarnas håll är det 
kanske i slutändan mest intressant att bedriva sin forskning, snarare än att 
lägga energi på att omdefiniera och förändra publiceringssystemet, menar 
Hagerlid och Rabow. 

I ett framtidsperspektiv ser man ändå en förändring på sikt, även om den 
kommer att gå långsamt fram. Huruvida tidskriften som publiceringsforum 
kommer att bibehålla sin dominans är svårt att sia om, men Jan Hagerlid och 
Ingegerd Rabow är överens om att open access är en idé som vinner alltmer 
mark. 
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Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten från den empiriska undersökningen. Syftet 
med analysen är i första hand att  besvara de frågeställningar som introducerats 
i inledningskapitlet, genom att lyfta fram de aspekter som synliggör mönster 
och tendenser. Vetenskapssociologiska teorier samt resultat från tidigare forsk-
ning tillämpas i analysen i förekommande fall. 

Frågeställning 1: Vad upprätthåller det befintliga 
publiceringssystemet?  

Inbyggt i uppsatsens första frågeställning ligger antagandet att det föreligger 
konsensus i stora delar av den naturvetenskapliga forskningsvärlden kring hur 
vetenskaplig publicering bör se ut.98 Den bilden nyanseras och kompliceras 
dock av de forskarinitiativ som förekommer för att skapa och stödja alternativa 
publiceringsmodeller. Ändå hävdar jag att det befintliga sättet att publicera 
forskning är väl förankrat hos forskarna själva, vilket på mikronivå också 
styrks av de intervjuer med forskare som presenteras i denna uppsats. På en 
mer övergripande nivå kan man se att konsensus föreligger, utifrån det som inte 
görs. Jag menar nämligen att om majoriteten av forskarvärlden skulle besluta 
sig för en annan typ av publiceringssystem, så skulle en förändring också 
komma till stånd relativt omgående.  

Alla parter i undersökningen konstaterar att det går trögt att förändra det 
traditionella sättet att publicera vetenskapliga rön. Att identifiera de faktorer 
som bromsar förändringen är därmed också att ge några tänkbara svar på varför 
kommersiella intressen ännu år 2005 tillåts begränsa flödet av vetenskaplig 
information och diktera villkoren för spridningen av densamma. De faktorer 
som kan uttydas utifrån intervjumaterialet presenteras nedan. 

                                                 
98 Se Inledning, s. 4. 
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Kvalitet 
Med tjugo års erfarenhet av akademisk forskning konstaterar professor Pauli 
Snoeijs att de traditionella naturvetenskapliga tidskrifterna borgar för kvalitet.99 
Kvalitet är enligt Nationalencyklopedin något som besitter en hög grad av goda 
egenskaper.100 De goda egenskaperna i detta fall utgörs av att tidskrifterna 
kommit att bli den instans där forskning granskas, utvärderas och godkänns för 
vidare spridning. Utifrån tidskriftens status värderas också forskaren och hans 
eller hennes forskningsresultat. Denna värdering ligger sedan till grund för 
vidare karriärmässig framgång inom den vetenskapliga världen. En fråga att 
ställa sig är huruvida hög status i grunden verkligen är liktydigt med hög 
kvalitet? 

Patrick Wilson menar att vetenskapliga tidskrifter är exempel på kognitiva 
auktoriteter. Han anser att den kognitiva auktoriteten grundas på, inte av 
naturen givna oomkullrunkeliga faktum, utan på generella och/eller individu-
ella slutsatser som människor dragit.101 Någon eller några har kort sagt bestämt 
sig för att sätta sin tilltro till någon, några eller något. I detta fall kan man säga 
att de naturvetenskapliga forskarna har satt sin tilltro till de etablerade förlags-
ägda tidskrifterna. Ändå är det forskarna själva som står för granskningsarbetet 
som ligger till grund för publiceringen. Spridningen å sin sida bygger idag på 
en teknik som finns tillgänglig för alla som äger en dator. Vad bidrar då 
tidskriften och de stora kommersiella förlagen i slutändan med? Jag menar att 
svaret på denna fråga är, inte kvalitet i sig, utan en gemensam föreställning om 
kvalitet. Denna föreställning å sin sida leder till att forskarna placeras på en 
statusskala beroende av i vilka tidskrifter de lyckats bli publicerade. 

Enligt Robert K. Mertons fyra principer om vetenskapens grundläggande 
struktur är universalism synnerligen centralt för forskarvärlden.102 Universalism 
är att förstå som allmänt vedertagna kriterier som alla forskare ska följa. Tvek-
löst är kvalitetsgranskning av forskning ett sådant universellt kriterium. Men är 
också föreställningen om tidskrifterna som de främsta upprätthållarna av kvali-
tet att ses som ett universellt kriterium? Svaret på detta är enligt min uppfatt-
ning såväl ett ja som ett nej. Ja:et inryms i den praktik som majoriteten av fors-
karvärlden tillämpar i sin dagliga verksamhet. Nej:et lyser igenom i de ifråga-

                                                 
99 Se Undersökning,s. 43. 
100 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O221373&i_word=kvalitet, 2005-04-02. 
101 Wilson, 1983, s. 14. 
102 Rigné, 2004,  s. 197-198. 
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sättanden av publiceringssystemet som framkommer i handfasta officiella initi-
ativ såväl som i de intervjuer som presenteras i denna uppsats. 

Tidskrifternas renommé bygger på den status bland annat i form av impact 
factor som de uppbär. Detta resulterar i ett tydligt hierarkiskt system där högre 
placering på tidskrifternas värdeskala konnoterar med bättre spridning, högre 
pris och högre kvalitet. Samtidigt finns det egentligen bara en garant för den 
högsta kvaliteten – nämligen hård konkurrens om publiceringsutrymmet. Carl-
Olof Jacobson menar att det i själva verket är endast är ett fåtal topptidskrifter 
som överhuvudtaget har råd att vara riktigt hårda med sin granskning – just 
tack vare att de har så mycket material att sålla bland. Jag hävdar dock att kon-
kurrens i sig inte en tillräcklig kvalitetssäkrare, eftersom andra faktorer än 
kvalitetsbedömning finns inräknade i valet av artiklar.  

Den av forskarna i  undersökningen som tydligast nått den traditionella 
publiceringens hierarkiska topp i form av antagna artiklar i såväl Nature som 
Science, är också den som tydligast ifrågasätter det egentliga värdet av denna 
meritering. Professor Hans Ellegren menar att det kan vara viktigare att bidra 
med något spektakulärt i dylika tidskrifter, än att komma med verkligt ”hög-
klassig vetenskap”. Man kan således ifrågasätta på vilket sätt Nature och 
Science borgar för en högre kvalitet än sina mindre kända motsvarigheter. 
Ändå belönar systemet dessa publiceringar kanske rikligare än andra – 
åtminstone är samtliga informanter i uppsatsen av uppfattningen att det främjar 
en forskares karriär att synas i dessa tidskrifter. Utifrån detta kan man anta att 
det inte är uteslutande kvalitet som avgör värdet av en publicering och följ-
aktligen också att det inte alltid är just kvalitet som saluförs av tidskrifterna. 

Spridning 
En tidskrift som är en kognitiv auktoritet för många blir också läst av många. 
När Pauli Snoeijs listar kriterier för en dålig vetenskaplig publikation nämner 
hon faktorer som regionalitet och låg spridning. Carl-Olof Jacobson konstaterar 
att den vetenskapliga världen har fått en helt annan, internationell karaktär 
under de senaste decennierna.103 Konkurrensen har ökat i takt med att forskar-
världen har vuxit, vilket har lett till att det blivit än viktigare att göra sin röst 
hörd i bruset. I en tidsålder så medial som vår kan även forskare dra nytta av 
att bygga sitt eget varumärke – inte minst genom att sammanlänkas med 
tidskrifts-titlar som andas framgång och status. Därmed kan en tendens med 

                                                 
103 Se Undersökning, s. 43 f. 
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historiska rötter sägas ha accentuerats av de villkor samtiden påbjuder. 
Mertons term ep-onymy och förekomsten av fina priser, utmärkelser och andra 
statusmarkörer i den vetenskapliga världen skvallrar också om ett långtgående 
intresse för att bli erkänd som forskare. I ett yrkesliv där resultat sällan kan 
mätas i termer som är helt begripliga för fler än de närmaste kollegorna, krävs 
ett verktyg som kan översätta och tydliggöra vikten av det utförda arbetet. 
Detta verktyg har så små-ningom kommit att bli den dyra vara som vi kallar för 
vetenskaplig tidskrift. 

Sökandet efter erkännande är dock inte den enda drivkraften bakom infor-
mationsspridning i forskningsverksamhet. Hos Merton återfinns också begrep-
pet kommunism, som här syftar till gemensamt ägande av kunskap.104 Det inne-
bär att resultat som forskaren åstadkommer inlemmas i en allmän kunskaps-
bank, ur vilken hela forskarvärlden kan anamma rön och teorier till sin fortsatta 
verksamhet i en ständigt framåtsträvande rörelse. Jag menar att man kan iden-
tifiera kommunism som ytterligare ett universellt kriterium i forskarvärlden 
och att en nödvändig del av den är den organiserade skepticismen. Denna 
garanterar att den gemensamma kunskap som sprids är av gediget tillförlitlig 
karaktär. Granskningsförfarandet och peer review-systemet kan sålunda som 
uttryck för den organiserade skepticismen och hos de tillfrågade forskarna 
menar jag att man kan spåra detta imperativ; kanske tydligast i den starkt 
markerade oviljan mot att ta betalt för utfört granskningsarbete.105 Denna 
inställning kan främst förstås utifrån ett ideologiskt ställningstagande. Min 
tolkning utifrån intervju-materialet är att de tillfrågade forskarna befarar att en 
ekonomisk ersättning för utfört granskningsarbete skulle förminska dess tillför-
litlighet. Det ingår helt enkelt i forskarrollen att främja forskarsamhället i stort, 
såsom Jacobson menar och detta gör man bland annat genom att följa de 
modeller som anses garantera kvalitet och därigenom också den kognitiva 
auktoriteten bäst.106 Att göra pengar till en faktor i detta förfarande, skulle 
underförstått kunna äventyra objektivi-teten i  kvalitetsgranskningen. Så 
småningom skulle en sådan förändring också kunna leda till en minskad tilltro 
till kvalitetsgranskning  i första hand hos forskarna, och i förlängningen även 
hos allmänheten. Detta å sin sida skulle innebära att  verksamheten skulle 
förlora i kognitiv auktoritet och därigenom också i sin mening. Liksom Wilson 
konstaterar i sin distinktion mellan naturvetenskap och humaniora respektive 

                                                 
104 Rigné, 2004, s. 197 f. 
105 Se Undersökning,  s. 45. 
106 Ibid., s. 46. 
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samhällsvetenskap, antas naturveten-skap per definition vara objektiv och ge 
konkreta, mätbara och tillförlitliga resultat.107 Därför är också 
objektivitetsstämpeln livsviktig för denna typ av ve-tenskap. Således kan man i 
en wilsonsk mening se den kognitiva auktoriteten som en slags 
naturvetenskapens ryggrad. 

Belöning 
”Publish or perish” är ett uttryck som används för att beskriva den aktuella 
pub-liceringssituationen. Det kan i sin slagkraftiga enkelhet sägas sammanfatta 
förutsättningarna för forskare. Värdering, spridning och meritering bygger på 
samma sak: publicering. Såsom tidigare har konstaterats krävs det ett verktyg 
för att bedöma kvaliteten på forskarnas arbete. Ett bedömningssystem är 
nödvändigt för att urskilja god forskningsverksamhet från mindre god och  
uppmuntra och stödja skickliga och begåvade forskare. Ett centralt inslag i 
problematiken kring det traditionella publiceringssystemet är att de instanser 
som belönar, gör det utifrån publiceringsmeriter. Detta är samtliga informanter 
i undersökningen överens om, och därför ser man också att en stor del av 
ansvaret för förändring ligger hos forskningscentrala organ såsom Vetenskaps-
rådet. Vad ska moroten för att motivera forskarna till en ny typ av 
publicerings-system bestå av? frågar sig bibliotekarien Susanne Ehlin.108 Jan 
Hagerlid och Ingegerd Rabow menar att om de som håller i pengar och status 
genom anslag, stipendier och priser, skulle kräva ett modifierat och friare 
publiceringssystem, så skulle även forskarna intressera sig mer för en detta.109 
Jag är benägen att utgå från det riktiga i detta antagande, mot bakgrund av de 
erfarenheter av forskningslivets villkor som informanterna vittnar om. 
Exempelvis menar Pauli Snoeijs att listan över de egna publikationerna är det 
reella kvittot på forsk-ningen och hon sätter därmed fingret på varför en viss 
typ av publicering väger tyngre än en annan.110 Så länge framgång i form av 
ekonomiska möjligheter och ökad kognitiv auktoritet är bunden till vissa 
tidskrifter, kommer även forskare att sträva efter att publicera sig i just dessa. 

En annan viktig aspekt i belöningssystemet är, vilket också såväl Hans 
Ellegren som Jan Hagerlid påpekar, att de etablerade forskarna ofta är direkt 
involverade i de förlagsägda tidskrifterna.111 Exempelvis nämner både Pauli 

                                                 
107 Wilson, 1983,  s. 28 f. 
108 Se Undersökning, s. 39. 
109 Ibid., s. 55. 
110 Ibid., s. 44. 
111 Ibid., s. 49 respektive s. 56 f. 
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Snoeijs och Carl-Olof Jacobson engagemang i ämnescentrala tidskrifter och 
som systemet är utformat är det uppenbart att forskningsaktiva utför mycket 
arbete kring tidskrifterna, inte minst genom peer review-systemet, genom re-
daktionellt arbete och genom att inneha poster i tidskrifternas styrelser.112 
Belöningen för detta kan ofta bestå i ökad kognitiv auktoritet bland kollegor 
och andra sakkunniga. Det är, liksom Ingegerd Rabow konstaterar i sin under-
sökning, högst meriterande att vara involverad i topptidskrifterna. Således kan 
man anta att det inte ligger i alla forskares omedelbara intresse att överge de 
kända nätverken för en ny, och än så länge inte i lika hög grad meriterande 
pub-liceringsverksamhet. Thomas S. Kuhn menar att tidskrifterna är en del av 
forskningsparadigmen, och de skilda paradigmen i sin tur konstituerar i mångt 
och mycket den rådande världsbilden för forskarna.113 I det här fallet kan den 
rådande världsbilden sägas vara en där god forskning bäst garanteras av varu-
märken som Nature, Science och deras mer ämnescentrala motsvarigheter. 
Denna världsbild cementeras ytterligare av det faktum att det är meriterande att 
som forskare sammanlänkas med statustidskrifter. 

Academic inertia 
Hos de tillfrågade forskarna finns en tydlig tendens till misstro och oro gente-
mot hur publicering i ett alternativt forum granskas, värderas och bevaras. Om 
dessa faktorer inte fungerar, fungerar heller inte kvalitetsmätningen eller sprid-
ningen av de aktuella forskningsresultaten. Den underliggande frågan hos fors-
karna blir således huruvida någon kommer att läsa och uppskatta en artikel som 
inte återfinns i de traditionella tidskrifterna. Hans Ellegren talar om ett konser-
verande beteende hos forskarvärlden gällande denna fråga, som bygger på 
osäkerhet och tvivel kring det nya.114 Alltså kan man anta att den akademiska 
tröghet – academic inertia – som Ingegerd Rabow nämner i sin intervju, i detta 
fall har sin grund just i forskarnas tvivel.115 Tvivlen å sin sida bygger på 
föreställningen att det är svårt eller kanske till och med ogörligt att överföra 
parametrar som kvalitet, spridning och belöning till andra forum än de sedan 
länge etablerade och väl fungerande.  

Paradigm utmärks enligt Thomas S. Kuhn av likriktning och gemensamma 
mål. Den normala vetenskap han beskriver  saknar ofta  djärva och nya grepp, 
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och som Pauli Snoeijs berättar i sin intervju kan avstickare från den gemen-
samma vägen ibland straffas på olika vis av kollegor i granskande position.116 
Även Carl-Olof Jacobson menar att det kan vara svårt för nytänkare att upp-
muntras i sin forskning med hjälp av bidrag och anslag, då forskarsamhället är 
benäget att främst premiera redan kända namn och väl underbyggda teser – 
vilket enligt Kuhn är att förstå som en del av den normala vetenskapens 
förutsättningar.117 Det kollektiva godkännandet är alltså en förutsättning för att 
kunna sprida resultaten utanför laboratoriets väggar. Att sådana förhållanden 
inte främjar nytänkande inom publiceringsverksamhet heller torde vara givet. 

Även Mertons imperativ kan identifieras som en slags bromsklossar i för-
ändringen av publiceringssystemet. Imperativen behandlar ideal som ligger till 
grund för forskningsverksamhet och jag menar att de ingalunda saknar verklig-
hetsförankring. Faran ligger i att idealen kan sägas påbjuda ett forskarsamhälle 
med höga mål, där ekonomiska aspekter såsom tidskriftskostnader kan framstå 
som en bisak på vägen mot något större och viktigare. Allra helst när det inte är 
forskarna själva som i första hand står för kostnaderna. I ett vidare perspektiv 
förlorar forskarvärlden enligt min mening i allra högsta grad inte bara ekono-
miskt utan också moraliskt på att acceptera pengaflödet till de kommersiella 
förlagen. Dessa pengar kunde, om inte annat, användas till att främja forsk-
ningen på andra sätt. 

I ett svenskt perspektiv betonar framförallt Rabow och Hagerlid att det 
finns en diversitet hos de olika akademiska institutionerna och deras förhåll-
ningssätt till den föreliggande situationen.118 Olika akademiska kulturer florerar 
inte bara universiteten emellan, utan också mellan olika ämnesområden och 
institutioner. Lunds universitet har liksom tidigare nämnts tagit tydlig ställning 
i policyfrågan beträffande vetenskaplig publicering, medan Uppsala fokuserar 
mer på att skapa teknisk infrastruktur för de elektroniska arkiven. Forskare 
inom fysik har sedan 1991 sitt eget ArXiv de använder för sitt informations-
behov, medan biologerna i denna undersökning uttrycker viss skepsis gentemot 
alternativ till den traditionella publikationen. Man kan således skönja hur olika 
kuhnska paradigm slår igenom i förhållningssättet till forskning och vetenskap-
lig publicering, beroende av vilken forskningstradition man tillhör. 

Frågan många ställer sig är hur en övergripande revolution för att motar-
beta den akademiska trögheten som tycks dominera situationen ska komma till 
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118  Se Undersökning, s. 53 f. 
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stånd. Är det kanske så att publiceringssystemet i sig kan ses som ett paradigm 
som borde ha tjänat ut sin roll och omkullkastas av något nytt? 

Frågeställning 2: Forskningsvärldens medvetenhet och 
intresse för publiceringsfrågor 
I kapitlet ”Vetenskaplig publicering” presenteras några olika initiativ som 
tagits  från forskarvärlden för att förändra villkoren för vetenskaplig 
publicering. Jan Hagerlid betonar i sin intervju att trots att frågan i Sverige 
initialt togs upp av bibliotekarier, var det internationellt sett forskare som var 
först om att upp-märksamma problematiken.119 I dagsläget menar såväl de 
tillfrågade biblioteka-rierna som experterna att den svenska forskningsvärldens 
medvetenhet har vu-xit, att kunskapen om systemets skevhet är mer utbredd 
och att forum som SRVK har ökat sin forskarandel bland medlemmarna 
avsevärt. 

Vad kan man då utläsa för tendenser hos de representanter för forskar-
världen som bidragit med sina åsikter till denna uppsats? För att belysa detta 
analyseras uppgifter från de tre olika forskarna var för sig. De epiteter som 
sammankopplas med forskarna ska främst ses som ett sätt att låta dem typifiera 
olika sätt att förhålla sig till problemområdet, snarare än som sinsemellan 
oförenliga egenskaper de respektive forskarna anses besitta eller inte besitta. 
Därigenom sätts de åsikter och erfarenheter de respektive forskarna har också i 
ett större sammanhang. 

Pauli Snoeijs – Den biblioteksintresserade 
Professor Pauli Snoeijs har varit ledamot i Linnégruppens biblioteksnämnd i 
fyra år. Hennes intresse för biblioteksfrågor har ett direkt samband med hennes 
plats i nämnden, konstaterar hon i sin intervju. Snoeijs är den av forskarna i 
studien som kan sägas hysa störst indignation över situationen med de stora 
tidskriftsförlagen. Hon känner också till initiativ från forskarhåll som tagits för 
att skapa bättre förutsättningar och hon tar upp publiceringsproblematiken i sin 
doktorandundervisning. 

Intressant nog har denna kunskap inte lett till att Pauli Snoeijs har närmat 
sig de alternativa publiceringsformerna. Hon har aldrig publicerat sig i ett alter-
nativt forum, och uttrycker viss tvekan och osäkerhet kring vad de egentligen 
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står för. Hennes erfarenhet av open access är i princip av andrahandskaraktär: 
en kollega inom kemi som är verksam på Chalmers Tekniska Högskola i Göte-
borg har provat på alternativ publicering. Snoeijs menar att för att åstadkomma 
riktig förändring skulle det krävas att väl etablerade internationella forskare 
gick samman och arbetade för det.120 Snoeijs egen position i ett internationellt 
perspektiv är inte starkast tänkbara, då hon är verksam i ett litet land och inom 
ett relativt litet ämnesområde. Trender avlöser varandra inom forsknings-
världen såväl som i samhället i övrigt, och för närvarande är marinekologi kort 
sagt inte lika populärt som exempelvis evolutionsbiologi. 

Med utgångspunkt hos Merton, Kuhn och Wilson menar jag att den veten-
skapliga världen är starkt präglad av såväl hierarki som kollektivism. I detta 
kan man utläsa en parallellt fungerande dikotomi som löper genom hela forsk-
ningsverksamheten: nämligen individen gentemot kollektivet. Individen, 
inlemmad i kollektivet, strävar efter att nå en högre position och ett erkännande 
– men det kan endast uppnås genom att kollegorna kommer överens om att 
man är värdig detta. Liksom Kuhn påpekar står dock den forskare som 
motsätter sig ett rådande paradigm ensam, såvida han eller hon inte hittar en ny 
grupp att ansluta sig till.121 Utifrån den relativa hårdhet inom forskningsvärlden 
som exempelvis Pauli Snoeijs menar sig ha märkt av, i kombination med 
behovet av att göra sig synlig för andra, kan det vara svårt att se hur man som 
forskare skulle kunna nå verklig framgång om man helt vände systemet och 
sina kollegor ryggen.122 Därigenom blir följden att det är de som  redan har nått 
en stark position som också har bäst förutsättningar att utmana systemet. Att 
vara en del av den globala, ständigt växande forskarvärlden, är kanske också 
att ha svårare för att göra sin röst hörd – såvida man inte redan befinner sig på 
toppen av hierarkin. 

Carl-Olof Jacobson – Den erfarne 
Det som utmärker Carl-Olof Jacobson i denna undersökning är hans i särklass 
mest gedigna erfarenhet av forskningsvärlden. Jacobson har, utöver ett histo-
riskt perspektiv, också diger erfarenhet genom sin position som den Kungliga 
Vetenskapsakademins forne ständige sekreterare. Detta innebär att Jacobson är 
väl insatt i det som jag har benämnt som belöningssystemet: nämligen att välja 
ut vilka forskare som ska få anslag, stipendier och priser. 

                                                 
120 Ibid., s. 47 och s. 49. 
121 Kuhn, 1997, s. 28. 
122 Se Undersökning, s. 46. 

 68



Jacobsons intresse för en förändring av det vetenskapliga publiceringssys-
temet kan sägas vara ringa. Han menar att det helt enkelt finns tidskrifter som 
man som forskare måste ha, och att man därför måste vara beredd att betala för 
dem också. Jacobson är heller inte särskilt insatt i eller intresserad av open 
access som rörelse och betonar att kvalitetsgranskning genom peer review är 
det mest centrala i värderingen av en publikation och dess innehåll. Huruvida 
nyare publiceringsformer verkligen skulle klara av att sköta peer review-
förfarandet på rätt sätt tycks Jacobson tveksam till. Dock anser han att det finns 
nackdelar exempelvis med Bibsams paketavtal, eftersom de leder till att 
biblioteken köper in ”skräp”. Han minns också en inte alltför avlägsen tid då 
forskningsvärlden var mer komprimerad och mindre tidskriftsfokuserad, och 
antyder att den fokusering som kommit att hamna på specifika titlar såsom  
Nature och Science kanske inte enbart är av godo.123  

Det man kan utläsa av Jacobsons förhållningssätt är att han, i högre grad än 
de övriga två forskarna, uttrycker ett direkt ointresse för alternativa publice-
ringsformer. Han har personligen också ett större avstånd till biblioteket, efter-
som han inte längre bedriver aktiv forskningsverksamhet. Således kan man se 
en tydlig skillnad mellan exempelvis Pauli Snoeijs och Carl-Olof Jacobson, 
vad beträffar medvetenhet, kunskap och intresse för de aktuella 
publiceringsfrågor-na. Detta kan till viss del förstås som en generationsfråga, 
då Jacobson blev professor 25 år tidigare än Snoeijs. Det kan också ses som ett 
uttryck för delvis skilda perspektiv, då Jacobson under lång tid varit involverad 
i Kungliga Vetenskapsakademins arbete, medan Snoeijs befinner sig nära 
biblioteksfrågor genom sitt arbete i biblioteksnämnden.  

Hans Ellegren – Den framgångsrike 
Genom publiceringar i högstatustidskrifter som Nature och Science samt 
genom medlemskapet i Kungliga Vetenskapsakademien representerar Hans 
Ellegren i denna uppsats den framgångsrike forskaren. Ellegren har nått långt 
inom den tidskrifternas hierarkiska ordning som Wilson beskriver och kan 
däri-genom antas ha nått relativt hög grad av kognitiv auktoritet i andras ögon 
också. Samtidigt är Ellegren verksam inom ett forskningsområde där det just 
nu händer mycket och som många följaktligen är intresserade av, nämligen det 
evolutionsbiologiska. 
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Intressant nog präglas Ellegrens intervjusvar av en försiktig skepticism mot 
hur systemet fungerar och på vilka grunder meriteringen egentligen sker. 
Ellegren är den av forskarna  i undersökningen som tydligast ifrågasätter kvali-
tetsstämpeln eller, som Jan Hagerlid benämner det, ”den fastklistrade 
objektiviteten” vid statustidskrifterna. Samtidigt är han också den av forskarna  
i under-sökningen som förhåller sig mest neutral till tanken på open access-
tidskrifter och öppna arkiv. Inte heller Ellegren har erfarenhet av att ha 
publicerat sig i dem, men han menar att han inte värderar artiklar i sådana 
forum annorlunda än artiklar i traditionella tidskrifter och därtill hörande 
databaser.124

Utifrån dessa intervjuresultat kan man komma fram till antagandet att det 
är forskare av Hans Ellegrens typ som i ett längre perspektiv skulle kunna ha 
möjlighet att påverka publiceringssystemets utformning. Ellegren har nått en 
viss status i forskarvärlden och har ett kritiskt förhållningssätt till den veten-
skapliga publiceringen så som den ser ut idag. Å andra sidan bygger en del av 
hans framgång paradoxalt nog på just det system han kritiserar. I kombination 
med att han, liksom Jacobson, saknar något av det intresse för frågan som 
däremot  Pauli Snoeijs uppvisar,  framstår Ellegren sammantaget som en min-
dre sannolik förkämpe för en revolution av rådande strukturer. 

Frågeställning 3: Kommunikationen mellan forskare och 
bibliotek 

Att det är intressant för biblioteken att ha kontakt med de forskare de arbetar 
med torde vara självklart. Men är det lika intressant för forskare att ha kontakt 
med de bibliotek de använder sig av? 

Bibliotekarierna i undersökningen uttrycker sig mer eller mindre försiktigt 
om hur kommunikationen med forskare i dagsläget ser ut och hur man kan 
önska sig att den skulle kunna se ut. Susanne Ehlin är den av bibliotekarierna 
som med störst emfas betonar att det för biblioteket som institution alltid är 
väsentligt med en god kommunikation gentemot forskarvärlden.125 Forskarna å 
sin sida uttrycker att de är nöjda med den befintliga graden av kommunikation 
och ingen av dem önskar sig närmare kontakt med biblioteket eller dess 
bibliotekarier.126 Att biblioteksfrågor inte ligger högst upp på forskarnas agenda 
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kan man också sluta sig till från det relativt begränsade intresse för Eklunds-
hofsdagarna som uppvisas, där deltagarandelen brukar uppgå till ungefär 20 
forskare av sammanlagt 1600 verksamma inom det naturvetenskapliga och 
tekniska området. I linje med detta kan man anta att så länge tidskriftskost-
naderna betraktas ett biblioteksproblem, blir också motivationen till att driva 
dem lägre från forskarhåll. Mot denna bakgrund kan det även ses som något 
olyckligt att arkitektoniska förhållanden på Biologibiblioteket skiljer bibliote-
karier från forskare i de mer informella sammanhang som exempelvis lunch- 
och fikaraster, som annars skulle kunna erbjuda en naturlig plattform för när-
mare kontakt. 

Bilden av forskarnas medvetenhet 
Bibliotekarierna i undersökningen menar att de informerar forskare om tid-
skriftskostnader och konsekvenserna av dessa. Den dominerande bilden hos 
tillfrågade bibliotekarier såväl som experter är att kunskapen om publicerings-
situationen och dess avigsidor torde vara bättre bland forskare idag än för 
några år sedan, och man konstaterar att inställningen till open access blir mer 
och mer positiv.127

Intervjuerna med forskare visar dock att emedan de är medvetna om att de 
vetenskapliga publikationerna är mycket kostsamma, har de relativt grunda 
kunskaper om vad de framväxande alternativa publiceringsformerna innebär.128 
Inte ens Pauli Snoeijs är helt säker på vad en open access-tidskrift är, trots sin i 
övrigt goda inblick i publiceringsfrågor. Hans Ellegren är osäker på de princi-
piella skillnaderna mellan traditionella publikationer och de framväxande alter-
nativen och oroar sig intressant nog för att alltför kommersiella intressen skulle 
ligga bakom de nya forumen. Carl-Olof Jacobsons konkreta kunskaper om de 
alternativa forumen kan också utläsas som vaga, och han förhåller sig mycket 
tveksam till hur open access och öppna arkiv ska kunna garantera en lika väl 
underbyggd kvalitetskontroll som de traditionella förlagsägda tidskrifterna er-
bjuder.129

Sammanfattningsvis kan man utifrån dessa intervjuer konstatera att det 
finns minst tre forskare vid Evolutionsbiologiskt Centrum i Uppsala som 
saknar kunskap och information om vad de nya publiceringsalternativen 
egentligen innebär. Hur representativa dessa tre är för den övriga forskarkåren 
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är förstås omöjligt att svara på, men sannolikheten för att de skulle vara 
fullständigt ickerepresentativa är ändå liten. Detta understöds av det faktum att 
forskarna, på frågan om i hur hög utsträckning publiceringsfrågor generellt sett 
diskuteras bland kollegorna, svarar i princip ”inte alls”, eller ”mycket lite”. 
Även professor Lennart Thörnqvist i Karin Ericson Lagerås undersökning 
uttrycker förvåning över hur lite forskare generellt sett intresserar sig för pub-
liceringsfrågor. Dock är hennes andra informant, doktoranden Jonas Fast, av 
uppfattningen att diskussionen förekommer bland hans kollegor.130 En rimlig 
följdfråga är således huruvida yngre forskare kan tänkas vara mer insatta i 
publiceringsproblematiken än äldre, vilket man utifrån mitt undersöknings-
material endast kan spekulera kring. Dock är ett försiktigt antagande från min 
sida att den akademiska trögheten eventuellt inte präglar yngre forskare i 
samma grad som äldre. Intresset för att diskutera publiceringsproblematiken 
kan därför eventuellt vara större bland  doktorander än bland mer etablerade 
forskare. Thomas Brante hävdar att kuhnska paradigmskiften ofta har samband 
med generationsväxlingar inom forskarvärlden, vilket i detta fall skulle kunna 
innebära att den verkliga viljan till förändring ligger längre fram i tiden.131

Ansvarsfrågan och informationsluckor 
Vem bär då ansvaret för att informera forskare bättre om vad de alternativa 
publiceringsformerna innebär, varför de har uppkommit, hur de är utformade, 
och hur de ska kunna garantera kvalitet, spridning och belöning på det sätt som 
forskarna är vana vid? 

Bibliotekarierna i undersökningen menar att frågan är för omfattande och 
övergripande för att drivas på individnivå.132 Även experterna efterlyser fler 
initiativ från exempelvis forskarcentrala organ såsom Vetenskapsrådet.133 Som 
en parallell till den kommunikation mellan en biblioteksenhet och de forskare 
den arbetar mot kan man alltså på en högre nivå se hur Bibsam strävar efter en 
närmare samverkan med Vetenskapsrådet.134

Om man ändå argumenterar för att bibliotekarier även på individnivå 
skulle kunna driva frågan i sin dagliga verksamhet såsom exempelvis Ingegerd 
Rabow antyder, kan det vara viktigt att känna till något om hur forskarna 
                                                 
130 Ericson Lagerås, 2003, s. 18. 
131 Brante, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=279752&i_word=paradigm, 2005-04-04. 
132 Se Undersökning, s. 39 f. 
133 Ibid., s. 56 f. 
134 Intressant att notera i detta är att Bibsams roll ändock är kluven; å ena sidan främjar man open access 
som rörelse, å andra sidan arbetar man med de nationella avtal som enligt vissa kritiker kan anses bidra 
till att bibehålla de traditionella tidskriftsförlagens dominans över publiceringssystemet. 
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resonerar. 135 En tydlig perspektivskillnad mellan informanterna i denna uppsats 
gäller peer review-förfarandet och villkoren för denna. För de forskare som 
tillfrågats är själva det faktum att de kommersiella förlagen inte betalar dem för 
gransk-ningsarbete något som inte upplevs som negativt, utan ses snarare som 
en förutsättning för objektiv granskning. Således förlorar detta argument i slag-
kraft som motivering för en annan typ av publiceringssystem. I stället skulle  
betoningen, utifrån resultaten i denna uppsats, kunna läggas på att informera 
tydligare om vilka intressenterna bakom alternativen egentligen är. Om open 
access uppfattas som ännu ett sätt att sko sig ekonomiskt på informations-
tekniken, är det inte förvånande om intresset för detta förfaringssätt är svalt 
från forskarnas håll. Det faktum att Hans Ellegren ifrågasätter de ekonomiska 
intressena bakom de digitala publiceringsalternativen kan sammankopplas med 
generella tvivel på hur ett nytt sätt att publicera ska kunna garantera den 
kvalitet som forskningsvärlden är beroende av. Internet som medium har 
efterhand kommit att konnotera med brist på seriositet och grov kommersi-
alism, varför kontrollen av vem som står bakom en publicering blir än viktigare 
i dessa sammanhang. Att således betona vad som särskiljer seriösa open 
access-tidskrifter från övrig okontrollerad och inte sällan av reklam 
överbelastad infor-mation på Internet, kan vara en aspekt att lyfta fram i den 
information man från bibliotekshåll vill föra ut till forskare.  

Ytterligare en viktig aspekt i frågan är att det kan finnas en tendens hos 
bibliotekarier att uppfatta kostnadsproblematiken som mindre kännbar idag än 
för några år sedan, tack vare valutaförändringar och Bibsams arbete med de 
nationella avtalen. Därför kan det vara av vikt att poängtera att kostnaderna för 
den skull inte har gått ner till vad som kan kallas för acceptabel nivå, och att 
frågan således är aktuell även i dagsläget. Impact factor kan identifieras som en 
avgörande faktor i prissättningen av en tidskrift, då mätverktyget förmodas 
markera hur viktig och prestigeladdad en publikation är för forskare. Dock 
antyder resultaten i min undersökning att de tillfrågade forskarna inte är själv-
klart övertygade om betydelsen av hög impact factor i relation till hög forsk-
ningskvalitet. Carl-Olof Jacobson menar snarare att impact factor främst är 
intressant exempelvis som ett urvalsverktyg för bibliotekarier. Ett antagande 
från min sida är att det finns många andra, och långt mycket billigare sätt att 
urskilja vilka tidskrifter som är intressanta för forskare, än ett mått som de 
facto bidrar till att trissa upp priset på publikationen. Det kanske enklaste av 

                                                 
135 Se Undersökning, s. 55. 
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dem är direkt kommunikation mellan forskare och bibliotekarier, exempelvis 
genom den typ av tidskriftsråd som bibliotekarien Susanne Ehlin driver på 
Geologibib-lioteket. 

En annan faktor i hur forskningsbibliotekarier informerar eller inte infor-
merar kan tänkas vara universitetets övergripande policy i frågan. Vid Uppsala  
universitet har man, som tidigare påpekats, inte tagit officiell ställning för open 
access utan  i stället prioriterat att tillhandahålla en så stor mängd etablerade 
vetenskapliga tidskrifter som möjligt. Att det kan vara svårt för enskilda 
bibliotekarier att förespråka eller informera om open access under dessa förhål-
landen är förståeligt. Huruvida denna strategi ändock är riktig och i linje med 
vad forskarna generellt sett önskar sig kan utifrån denna studie inte besvaras, 
men det finns tendenser som pekar på att inriktningen inte är  själv-klar. Man 
kan exempelvis ifrågasätta huruvida skattemedel bör gå till paketinköp av 
publikationer som i denna undersökning sammankopplas med uttrycket 
”skräp”, samtidigt som det uppges att forskare har efterfrågat publicerings-
forum såsom exempelvis Bio Med Central.136 Därigenom uppstår paradoxen att 
det trots alltmer diversifierade sätt att publicera sig vetenskapligt, finns ekono-
miska faktorer som leder till begränsningar i urvalet av vad som köps in av de 
enskilda biblioteken. Återkopplat till den proposition som regeringen lade fram 
i mars 2005 kan man alltså diskutera hur effektiv den ”användning av forsk-
ningsbibliotekens resurser” som Bibsam anses främja egentligen är.137

Ytterligare ett exempel på vad en alltför ensidig profilering av medie-
budgeten på ett bibliotek kan leda till, menar jag ligger i det faktum att 
naturve-tenskapliga bibliotek vid Uppsala universitet har haft svårigheter att 
anskaffa monografier. Av forskarna i studien är det bara en som 
uppmärksammar kanske den mest anmärkningsvärda konsekvensen av detta – 
nämligen att det medför undervisningsmässig materialbrist för en framväxande 
generation studenter och blivande forskare, och detta inom ett fält som de facto 
lider brist på hugade aspiranter. Detta om något torde vara en aspekt av dignitet 
att begrunda för for-skarsamhället i stort. 

En av de underliggande frågorna i den undersökning som genomförts har 
varit huruvida det föreligger en schism i bibliotekarievärlden kring hur proble-
matiken kring tidskriftskostnader ska bemötas. För mig tycks det tydligt att 
åsikterna är delade, fastän bibliotekarierna i undersökningen uttrycker relativt 
likartade meningar. Jag menar att den diversion som på makronivå ändock 
                                                 
136 Se Undersökning, s. 41 respektive s.69. 
137 Forskning för ett bättre liv, 2005, s. 111. 
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existerar, delvis kan spåras till hur skilda forskningsanstalter väljer att agera i 
frågan. Biblioteken bedriver inte en autonom verksamhet, utan är i högsta grad 
en del av ett större sammanhang – i det här fallet de institutioner och 
universitet de arbetar med. Därmed är man också beroende av den 
övergripande inställning till frågan som råder. På individnivå kan man även 
misstänka att det ligger något i Ingegerd Rabows åsikt att bibliotekarier 
generellt sett har varit ”för snälla” i denna fråga. Viljan att tillhandahålla 
forskare god information har varit större än drivkraften att skapa slagkraftiga 
publiceringsalternativ. Å andra sidan har forskningsbibliotek ett tydligt 
uppdrag att göra just detta. Sett ur detta perspektiv framstår det som allt 
tydligare att en förändring av det traditionella publiceringssystemet inte kan 
vara uteslutande bibliotekens ansvar, utan också i hög grad forskningsvärldens.  

Slutsatser 
Traditioner och tröghet blir till både styrka och svaghet i den akademiska värl-
den, där ett spänningsfält uppstår när det ur teknisk utveckling föds en elek-
tronisk publicering vars hastighet utmanar, men kanske också kan komma att 
utveckla och förfina de parametrar som anses garantera kvaliteten i forsk-
ningen. I ett biblioteksperspektiv är god informationsspridning något av ett 
mantra. I den vetenskapliga världen är publicering och spridning av 
forsknings-rön ytterst central. Detta gör det intressant att konstatera att synen 
på och intresset för hur publiceringssystemet fungerar är i viss mån delad 
mellan biblioteks- respektive forskarvärld. Alldeles frånsett att de ekonomiska 
konse-kvenserna av det befintliga systemet i första ledet drabbar biblioteken, 
kan man skönja en ideologisk diskrepans i detta. Frågan är för vem 
informationen egent-ligen är avsedd? Är information till endast för ett slutet 
forskarsamhälle eller även för den allmänhet som med skattemedel bidrar till 
att finansiera forsk-ningsverksamheten? I undersökningsmaterialet kan man se 
att endast de som är knutna till biblioteksvärlden på ett eller annat sätt tar upp 
frågan ur detta perspektiv. Forskarnas fokus är i första hand på den egna 
verksamheten. Slut-satserna om varför det förhåller sig på detta sätt, är 
följande: 

1. Det befintliga publiceringssystemet upprätthålls i första hand genom att 
majoriteten av forskarvärlden fortfarande stödjer detta system genom sin 
dagliga verksamhet. Detta gör man eftersom man anser att traditionella tid-
skrifter på ett tillfredsställande sätt borgar för kvalitet och spridning av 
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vetenskapliga rön. Enligt min åsikt har dock systemet tydliga svagheter 
och jag menar att idén om dess förträfflighet snarast bygger på det jag har 
valt att kalla för en gemensam föreställning om kvalitet. I förlängningen 
ligger tidskrifternas bedömning också till grund för belöning av 
forskningsverk-samhet genom stipendier, anslag och karriärmässigt 
avancemang. Dessu-tom är många forskare starkt knutna till tidskrifterna 
genom olika typer av engagemang, vilket gör dem till en vital del av 
förlagssystemet. Därtill tillkommer begreppet academic inertia, som är ett 
sätt att benämna den generella typ av tröghet och motstånd mot förändring 
som enligt såväl forskare, experter som teoretiker förekommer i den 
akademiska världen. Vetenskapssociologiska begrepp såsom Robert K. 
Mertons imperativ, Thomas S. Kuhns paradigm och Patrick Wilsons 
kognitiva auktoriteter kan även spåras i den åsikter som forskarna i denna 
undersökning delar med sig av. Därtill menar jag att forskningsverksamhet 
i grunden präglas av en dikotomi bestående av individen gentemot 
kollektivet, där båda komponen-ter såväl befruktar som förutsätter, men 
ibland också begränsar och försvårar varandras existenser och intressen. 
Denna dikotomi identifieras också som en grundläggande mekanism 
bakom publiceringssystemets ut-formning och villkor.  

2. Forskarnas medvetenhet om den föreliggande problematiken kring det 
befintliga publiceringssystemet är i denna undersökning relativt stor. Med-
vetenheten om de alternativa publiceringsformer som är under utveckling 
är däremot mindre, liksom intresset för problematiken i stort. Uppfatt-
ningen hos tillfrågade bibliotekarier och experter är att intresset från 
forskarhåll dock har vuxit de senaste åren, och att kunskapen om vilka 
problem som det traditionella publiceringssystmet medför är relativt god. 
En viktig aspekt i framtida informationsarbete är förslagsvis att betona de 
ideologiska skälen bakom ett alternativt publiceringssystem, samt att 
redovisa vilka intressenter som driver dem. Störst är intresset för dessa 
frågor hos den forskare i undersökningen som genom sin plats i Linné-
gruppens biblioteksnämnd kommit biblioteket närmast. Samtliga forskare 
hävdar att problematiken diskuteras i relativt låg grad bland kollegorna, 
vilket också till viss del stöds av den undersökning som Karin Ericson 
Lagerås gjort. Utifrån detta kan man anta att problematiken fortfarande i 
hög grad sammankopplas med biblioteksverksamhet, emedan jag anser att 
den vetenskapliga publiceringens villkor i allra högsta grad är en 
angelägenhet för forskarna själva. 
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3. Kommunikationen mellan forskare och bibliotek är enligt forskarna i 
denna undersökning alldeles tillräcklig, medan man från bibliotekshåll 
gärna skulle kunna tänka sig en närmare kontakt. Detta motsvaras på 
nationell nivå av situationen mellan Bibsam och Vetenskapsrådet. Utifrån 
forsk-ningsvärldens relativa ointresse för biblioteksfrågor kan man dra 
slutsatsen att detta också har bidragit till att den anmärkningsvärda 
prisutvecklingen kring vetenskapliga tidskrifter har kunnat fortgå. Det är 
ett antagande att informationen från bibliotekshåll också till viss del styrs 
av vilket princi-piellt ställningstagande det universitet man tillhör har tagit. 
Uppsala uni-versitet har ingen uttalad policy för open access, men man är 
med och utvecklar infrastruktur för öppna arkiv. Forskare såväl som 
bibliotekarier önskar att ansvar för problematiken ska tas på såväl nationell 
som inter-nationell nivå, snarare än att man vill arbeta för förändring från 
ett individperspektiv. Detta motsvaras av experternas åsikt om att 
biblioteken behöver samarbetspartners från forskarvärlden samt att man 
efterlyser ställ-ningstaganden från politisk nivå för att driva frågan vidare. 
De tendenser från regeringen som kan spåras i propositionen Forskning för 
ett bättre liv visar att man är positivt inställda till open access, men att mer 
handfasta initiativ för att styra utvecklingen saknas i dagsläget. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens centrala problemområde är den kris inom främst naturvetenskaplig 
publicering som anses ha uppstått genom de stora tidskriftsförlagens anmärk-
ningsvärda prishöjningar de senaste decennierna. Denna kris anses ha såväl 
ekonomiska, juridiska som demokratiska konsekvenser. Syftet är att försöka 
beskriva och ge en tänkbar förklaring till på vilka grunder denna situation har 
utvecklats. En del av syftet är även att undersöka om kommunikationen mellan 
bibliotek och forskarvärld angående problematiken kan anses vara tillfredsstäl-
lande. För att möta syftet presenteras tre frågeställningar: hur kan forsknings-
världens konsensus kring det traditionella publiceringssystemets fördelar 
förklaras, hur stort är forskningsvärldens medvetenhet om och intresse för den 
problematik som föreligger, och hur kommunicerar man mellan bibliotek och 
forskningsinstitutioner kring dessa frågor? 

I uppsatsen presenteras såväl ett teoretiskt som ett empiriskt material. In-
ledningsvis ges en kortare redogörelse över den vetenskapliga tidskriftens bak-
grund och utveckling från 1600-talet fram till vår tid, varefter dagsläget 
illustreras med aktuella siffror och undersökningar. Därefter ges en presenta-
tion av några viktiga initiativ till förändring som har tagits från såväl forskare, 
bibliotekarier som kommersiella intressenter. Dessa initiativ till alternativa 
publiceringssätt är av såväl internationell som nationell karaktär. 

Uppsatsens teoretiska stomme vilar på de tre vetenskapssociologiska cen-
tralgestalterna Robert K. Merton, Thomas S. Kuhn samt Patrick Wilson. Från 
dessa teoretiker plockas begrepp som vetenskapens fyra imperativ, paradigm 
samt kognitiva auktoriteter som tjänar syftet att förklara grunderna till hur 
naturvetenskaplig forskning som verksamhet kan förstås. 

Den empiriska undersökningen består av åtta kvalitativa intervjuer av 
semi-strukturerad karaktär, som genomförts i februari och mars 2005 med lika 
många informanter. Dessa i sin tur är uppdelade i tre kategorier: bibliotekarier 
verksamma vid Biologi- och Geologibiblioteken vid Uppsala universitetsbib-
liotek, professorer i biologi vid Uppsala universitet, projektledaren för Svenskt 
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resurscentrum för vetenskaplig kommunikation Ingegerd Rabow, samt Jan 
Hagerlid, verksam vid Bibsam.  

I analyskapitlet knyts resultaten från den empiriska undersökningen 
samman med uppsatsens övriga beståndsdelar, med tonvikt på de vetenskaps-
sociologiska grundbegreppen. Analysen bygger på uppsatsens tre fråge-
ställningar och mynnar också i tre huvudsakliga slutsatser: Att det traditionella 
publiceringssystemet enligt forskarna borgar för god kvalitet, spridning och 
meritering av forskningsverksamhet, och att det råder tveksamhet kring hur 
dessa faktorer ska kunna överföras till andra publiceringssystem. Att 
forskarnas kunskap om vilka problem det traditionella publiceringssystemet 
påbjuder är relativt god, men att intresset för att förändra det är mindre. Samt 
att biblioteka-rierna kunde ha en uppgift att fylla i att informera bättre om vad 
open access står för, samtidigt som hela problemkomplexet i slutändan måste 
börja betrak-tas mer som en forskningsfråga än ett biblioteksansvar.  
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95&m=16044,  2005-04-07. 
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2005-03-03.

Bio Med Central: http://www.biomedcentral.com/info/, 2005-04-06. 
Budapest Open Archives Initiative: 

http://www.soros.org/openaccess/index.shtml, 2005-03-28. 
Hyperdictionary, sökord ”eponomy”: 

http://www.hyperdictionary.com/search.aspx?define=eponomy, 2005-01-
27. 

Kungliga bibliotekets hemsida: http://www.kb.se ,2005-03-24.
Linnébiblioteken: http://www.ub.uu.se/linne/bio/ , 2005-03-03. 
Lärum: http://www.lhs.se/larum/om_larum.html, 2005-03-02.
Nationalencyklopedin, sökord ”etos”: 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=165033&i_word=etos, 
2004-11-28. 

Nationalencyklopedin, sökord ”inertia”: 
http://www.ne.se/jsp/esse/web_translate.jsp?t_word=inertia, 2005-03-13. 

Nationalencyklopedin, sökord ”konsortium”: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O213375&i_word=konsor
tium, 2005-04-10. 

Nationalencyklopedin, sökord ”kvalitet”: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O221373&i_word=kvalite
t  2005-04-02.  

Nature, “Access to the literature, the debate continues”: 
http://www.nature.com/nature/focus/accessdebate/index.html, 2005-05-07. 

Om Open Access: http://www.plos.org/about/openaccess.html, 2005-04-06. 
Om Open Archives Initiative: 

http://www.sciecom.org/links/FArkivering/BOrganisationer/link3707.tkl, 
2005-03-28. 

Om SUHF: http://www.sciecom.org/sciecominfo/artiklar/SUHF_041021.pdf, 
2004-04-06. 

Public Library of Science: http://www.plos.org/about/history.html, 2005-04-
10. 

SPARC: http://www.arl.org/sparc/, 2005-03-28.   
SPARC:s europeiska medlemsregister: http://www.sparceurope.org/members/, 

2005-03-28. 
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Swets hemsida: http://informationservices.swets.com/web/show, 2005-03-25. 
Uppsala universitetsbibliotek: http://www.ub.uu.se/orgskiss.html, 
Vetenskapsrådet: http://www.vr.se/omvr/ , 2005-05-04. 
Wikipedia, The Free Encyclopedia, sökord “peer review”: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_review, 2005-03-30. 
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Bilaga 1: Intervjuguide bibliotekarier 

Intresse för och kännedom kring problemområdet 
• Vad tycker du om Bibsams nationella upphandlingar? 

• För ni inom enheten en diskussion kring utvecklingen av vetenskaplig 

publicering? 

• Är du personligen intresserad av detta? 

Kontakten med forskarvärlden 
• Hur skulle du beskriva din kontakt med de forskare/institutioner som 

biblioteket arbetar mot? 

• Tycker du att kontakten är tillfredsställande som det ser ut idag? 

• Varför tror du att det är så viktigt för forskare att publicera sig i vissa 

tidskrifter? 

• Vet du något om hur forskare i din närhet ser på vetenskaplig pub-

licering? 

• Känner du till huruvida det inom institutionerna pågår en diskussion om 

alternativa publiceringsformer, kostnader för tidskriftsprenumerationer 

och dylikt? 

• Har ditt bibliotek initierat en diskussion kring dessa frågor med de be-

rörda  forskarna/institutionerna? 

Synen på framtiden 
• Tror du att de traditionella tidskrifterna kommer att behålla sin domi-

nanta roll inom vetenskaplig publicering? 
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• Ser du någon gräns för hur stor del av budgeten tidskriftsprenumeratio-

nerna kan uppta? 

• Var ligger huvudansvaret för att driva dessa frågor vidare? 
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Bilaga 2: Intervjuguide forskare 

Intresse för och kännedom kring problemområdet 
• Har du upplevt någon förändring i hur man publicerar sig vetenskapligt 

under din karriär? 
• Känner du till att Biologibiblioteket en period under 1990-talet knappt 

köpte in några monografier?  
• Vad gör en tidskrift intressant för dig och varför? 
• Om du fick välja fritt, var skulle du helst av allt vilja publicera dig? 
• Är det viktigt för dig att bli publicerad i någon specifik tidskrift? 
• Pratar ni bland forskarkollegor om publiceringsfrågor? 
• Tror du att forskare i allmänhet känner till att tidskiftsprenumerationer 

är mycket kostsamma för biblioteken? 

Impact factor 
• Är impact factor viktigt för dig? 
• Kan du minnas när du hörde talas om impact factor första gångerna?  
• Vad tror du skulle hända om impact factor som företeelse försvann? 

Publicering och meritering 
• Får du betalt för publicerade artiklar? 

- Om inte, eller om du bara får lite, vad tycker du om det? 
• Har du granskat andras artiklar för tidskriftspublicering? 

            - Om du har det, hur har du upplevt det uppdraget? 
• Hur mycket tror du att det betyder för karriär och/eller forskningsanslag 

om man kan bli publicerad i exempelvis Nature eller Science eller 
andra högstatustidskrifter? 

• Tror du att publiceringsmeriter ibland väger tyngre än egentliga forsk-
ningsresultat? 
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• Vad tycker du att man ska se till när man delar ut statliga forsknings-
anslag? 

Alternativa publiceringsformer 
• Har du erfarenhet av andra publiceringsformer än de traditionella tid-

skrifterna? 
• Har du själv publicerat dig i något alternativt forum?  
• Söker du material i sådana? 
• Tycker du som forskare att det har betydelse huruvida en artikel åter-

finns i till exempel Nature eller ett öppet, oberoende arkiv?  

Biblioteket 
• Saknar du som forskare någon typ av material som idag inte återfinns 

på biblioteket? 
• Har du en tillfredsställande kontakt med biblioteket? 
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Bilaga 3: Intervjuguide experter 

Biblioteksvärldens förhållningssätt 
• Finns det ett stort intresse för dessa frågor i biblioteksvärlden? 
• Ungefär hur länge har biblioteken upplevt tidskriftskostnaderna som ett 

problem?  
• Uppfattar du det som att det råder enighet i biblioteksvärlden kring hur 

man ska möta trycket från tidskriftsförlagen? 
• Vilka för- respektive nackdelar ser du med de nationella upphand-

lingarna? 
• Upplever du att dessa frågor betraktas som ett biblioteksproblem i 

första hand? 

Alternativ publicering 
• Var ligger ansvaret för att driva utvecklingen av alternativa publice-

ringsformer tycker du? 
• Ser du några nackdelar med öppna arkiv och open acess-tidskrifter så 

som de fungerar idag?  
• Har kostnaderna stagnerat de senaste åren, eller ökar de fortfarande?  
• Vilka för- respektive nackdelar ser du med de nationella 

upphandlingar-na?   

Information till forskarvärlden 
• Tror du att kännedomen om detta har ökat bland forskare de senaste 

åren?  
• Var ligger ansvaret för att informera forskarvärlden om dessa frågor?  
• Behöver dessa frågor i högre grad drivas nationellt/internationellt än 

vad idag är fallet? 
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• I SUHF:s utredning kommer man fram till att ett ökat samarbete mellan 
forskarvärlden och biblioteken skulle behövas. Har det tagits initiativ i 
den riktningen sedan rapporten publicerades i september 2003? 

Forskarvärldens förhållningssätt 
• Tror du att  publicering i ”rätt” tidskrifter har stor betydelse karriär och 

för fördelningen av statliga forskningsanslag? 
• Tror du att man har svårare att få anslag om man övervägande publi-

cerar sig i alternativa forum? 
• Finns det en risk för att publiceringsmeriter idag väger tyngre än egent-

liga forskningsresultat? 
• Vad tror du skulle krävas för att fler forskare skulle göra något konkret 

åt sin situation? 
• Varför tror du att det var just inom fysik som forskare var tidiga med att 

skapa ett alternativt publiceringsforum  genom ArXiv?   

Framtiden 
• Många tycker att det här är ett mycket trögt system att försöka föränd-

ra. Vad tror du trögheten grundar sig i? 
• Tror du att tidskrifterna kommer att behålla sin dominanta roll i fram-

tiden? 
• Tror du att konkurrens från alternativa publiceringsformer kan få 

förlagen att sänka sina kostnader? 
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