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1 Inledning 

Under de senaste decennierna har skenande prenumerationskostnader för veten-
skapliga tidskrifter, upphovsrättsliga hinder och tekniska begränsningar lett till en 
kraftigt försämrad tillgång till vetenskaplig litteratur för många forskare och stu-
denter över hela världen, särskilt inom områdena naturvetenskap, teknik och 
medicin (Suber 2003). Ekonomiska, juridiska och tekniska barriärer hindrar att 
forskningsresultat sprids och används på ett effektivt sätt. Som en reaktion mot 
denna utveckling har forskare sedan Internet etablerades i mitten av 1990-talet 
börjat söka andra vägar för att göra resultaten av sin – ofta med offentliga medel 
finansierade – forskning tillgängliga för alla, eller som det kallas på engelska, 
open access. 

Parallellpublicering, dvs. att deponera kopior av kvalitetsgranskade veten-
skapliga artiklar och andra vetenskapliga publikationer i ett öppet elektroniskt 
arkiv, beskrivs av Budapest Open Access Initiative (2002) som en av två möjliga 
vägar för att uppnå open access. Under de senaste åren har ett stort antal veten-
skapliga elektroniska arkiv satts upp av universitet, forskningsinstitutioner och 
organisationer i hela världen, även i Sverige. Tanken är att de som skriver veten-
skapliga artiklar, rapporter och annan vetenskaplig litteratur, dvs. forskarna, ska 
fylla dessa öppna arkiv genom att deponera sina arbeten där. Trots att de flesta 
vetenskapliga tidskrifter tillåter parallellpublicering i någon form har det hittills 
ofta visat sig vara svårt att få forskarna att medverka. Beståndsutvecklingen har 
för många arkiv varit dålig, speciellt när det gäller kvalitetsgranskade vetenskap-
liga artiklar. Institutionella arkiv innehåller ofta bara en bråkdel av den forsk-
ningslitteratur som producerats vid lärosätet eller forskningsinstitutionen sedan 
arkivet satts upp. 

Forskare innehar nyckelrollen för den fortsatta utvecklingen mot open access 
(Suber 2004c) eftersom det är de som producerar forskningsresultaten och skriver 
artiklarna. Vilket förhållande forskare i Sverige har till parallellpublicering har 
ännu inte undersökts i någon större utsträckning. I min uppsats vill jag därför ta 
reda på svenska forskares attityder gentemot parallellpublicering, vilken kunskap 
de har om möjligheterna att parallellpublicera sina forskningsresultat och hur de 
använder sig av dessa möjligheter, både som författare och som läsare av veten-
skapliga publikationer. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka varför forskare vid ett svenskt universitet, 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), inte mer aktivt gör sina verk fritt tillgängliga 
genom parallellpublicering i t.ex. SLU:s institutionella arkiv Epsilon. Mina resul-
tat ska förhoppningsvis kunna identifiera kritiska punkter som kan förklara varför 
parallellpublicering i öppna arkiv hittills inte har väckt så stort engagemang bland 
forskare, och visa på möjligheter för att få fler forskare att förbättra tillgänglig-
heten till sina forskningsresultat. 

Uppsatsens frågeställning kan delas upp i frågor kring attityder, kunskap och 
användning: 

• Attityder – Vilka för- och nackdelar ser forskare med parallellpublicering? 
Hur resonerar de när det gäller forskningsresultats tillgänglighet? Vilken 
roll spelar forskningsfinansiärers policies för beslutet att parallellpubli-
cera? 

• Kunskap – Hur mycket känner forskare till om parallellpublicering och 
öppna arkiv? 

• Användning – Var och vad parallellpublicerar forskare (eller kan tänka sig 
att parallellpublicera)? Vilka hinder upplever forskare att det finns för 
parallellpublicering? Använder de själva parallellpublicerade texter, var 
hittar de dem och vad använder de dem till? 

1.2 Avgränsning 
Undersökningens fokus ligger på parallellpublicering i öppna arkiv. Enligt vissa 
definitioner innefattar parallellpublicering även att forskningslitteratur läggs ut på 
en allmänt tillgänglig webbsida, t.ex. på en forskares personliga hemsida. Också 
denna variant av parallellpublicering kommer att beaktas i undersökningen. 

De typer av vetenskaplig litteratur som jag främst intresserar mig för är kvali-
tetsgranskade vetenskapliga tidskriftsartiklar och annan redan i annat 
sammanhang publicerad vetenskaplig litteratur som t.ex. rapporter och 
konferensbidrag. Andra typer av material som öppna arkiv kan innehålla, såsom 
avhandlingar, uppsatser, undervisningsmaterial och forskningsdata, omfattas inte 
av uppsatsen. 
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1.3 Disposition 
Det följande kapitlet om open access och parallellpublicering (kapitel 2) ger en 
introduktion till uppsatsens ämnesområde och definierar och diskuterar ett antal 
centrala begrepp i undersökningen. Därefter redovisas ett urval av den tidigare 
forskningen om forskares syn på parallellpublicering som min undersökning 
bygger på (kapitel 3). De vetenskapssociologiska, informations- och organi-
sationsvetenskapliga utgångspunkter med vars hjälp undersökningsresultaten 
kommer att analyseras presenteras i kapitel 4. I metodkapitlet beskrivs valet av 
undersökningsmetod och undersökningsgrupp samt på vilket sätt undersökningen 
genomfördes. Där presenteras också det enkätformulär som användes i under-
sökningen (kapitel 5). Enkätundersökningens resultat redovisas i kapitel 6. Under-
sökningsresultaten sammanfattas, jämförs med tidigare studier och analyseras 
utifrån de teoretiska utgångspunkterna i kapitel 7. Uppsatsen avrundas med en 
sammanfattande diskussion av de viktigaste resultaten och en utblick på möjliga 
framtida forskningsfrågor. 
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2 Parallellpublicering – den gröna vägen till 
open access 

Parallellpublicering brukar beskrivas som en av två möjliga vägar till open access. 
I detta kapitel går jag närmare in på vad open access, parallellpublicering och 
öppna arkiv är för något, jag tar upp organisatoriska och tekniska förutsättningar 
och definierar ett antal centrala begrepp. Kapitlet ska fungera som en bakgrund 
till min undersökning. 

Att hitta någorlunda neutral litteratur om open access och parallellpublicering 
är inte lätt. Det mesta inom detta område är antingen skrivet av företrädare för 
open access-rörelsen eller av företrädare för de vetenskapliga tidskriftsförlagen, 
som följer olika intressen. Open access-rörelsens internationellt mest kända front-
figurer är Peter Suber, filosofiprofessor vid Earlham College i Richmond, Indiana, 
och Stevan Harnad, professor i kognitionsvetenskap vid University of 
Southampton. 

2.1 Open access 
Open Access (OA), på svenska ”fri tillgång”, används i samband med 
vetenskaplig publicering i betydelsen ”fri tillgång till vetenskaplig information på 
Internet” (Kungl. biblioteket 2007a).1 Med fri menas i det här sammanhanget inte 
bara gratis, utan även utan tekniska hinder och befriad från de allra flesta juridiska 
restriktionerna. Enda förutsättning är tillgång till Internet och att författaren eller 
upphovsrättsinnehavaren i förväg gett sitt godkännande (Suber 2004a).2 

Det finns flera olika definitioner av open access. En av de mest citerade har 
formulerats av Budapest Open Access Initiative: 

                                                 
1 Jag använder i uppsatsen den engelska termen open access eftersom jag anser att de svenska motsvarig-
heterna fri tillgång resp. fri tillgänglighet inte på samma sätt förmår att beskriva konceptet i sin helhet. 
2 Peter Suber påpekar att open access inte är detsamma som universell tillgänglighet. Även om open access 
ger tillgång till vetenskaplig litteratur utan ekonomiska eller juridiska begränsningar finns det tillgänglighets-
hinder kvar som utesluter stora delar av världens befolkning: avsaknad av Internetuppkoppling, filtre-
ring/censurering av digitalt material, språk- och teckensnittsbarriärer och webbplatser som inte är handikapp-
anpassade (Suber 2004a). 
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By ”open access” to this literature, we mean its free availability on the public internet, 
permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts 
of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any 
other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those insepa-
rable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distri-
bution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over 
the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited. (Budapest 
Open Access Initiative 2002) 

Den vetenskapliga litteratur som open access-rörelsen i första hand vill göra fritt 
tillgänglig är kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar inklusive preprints i full-
text.3 I uppsatsen används en något bredare definition som inte enbart är 
begränsad till artiklar, utan även omfattar tillgängliggörande av andra 
forskningspublikationer såsom konferensbidrag och rapporter, vilket bättre 
motsvarar de flesta öppna arkivs innehållsliga mångfald. 

Budapest Open Access Initiative rekommenderar två strategier för att uppnå 
open access: parallellpublicering, dvs. att deponera artiklar i öppna arkiv (se av-
snitt 2.2 nedan) och publicering i open access-tidskrifter, dvs. i kvalitetsgranskade 
vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga på Internet. De båda strategierna 
kallas även för den ’gröna’ resp. den ’gyllene’ vägen till open access (Guédon 
2004, s. 316).  

2.1.1 Open access-initiativ 
Budapest Open Access Initiative (2002) är det första stora internationella uppropet 
för fri tillgänglighet till vetenskaplig litteratur. Det hör tillsammans med Bethesda 
Statement on Open Access Publishing (2003) och Berlin Declaration on Open 
Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, ’Berlindeklarationen’ 
(2003) till de centrala och mest inflytelserika initiativen inom open access-
rörelsen (Suber 2004b).  

I mars 2005 gjordes ett tillägg till Berlindeklarationen med rekommendationer 
om hur deklarationen ska omsättas. Enligt rekommendationen ska institutioner 
som har undertecknat Berlindeklarationen 1) införa riktlinjer som kräver att insti-
tutionens forskare deponerar en kopia av alla sina publicerade artiklar i ett öppet 
arkiv och 2) uppmuntra forskarna att publicera sina artiklar i open access-
tidskrifter när lämpliga sådana finns och ge det stöd som behövs för att detta ska 
vara möjligt (Berlin 3 Open Access 2006). 

2.1.2 Forskningsfinansiärers och -institutioners open access-policies 
I Sverige har bl.a. Vetenskapsrådet, Kungl. Vetenskapsakademien och Sveriges 
universitets- och högskoleförbund (SUHF) undertecknat Berlindeklarationen.  

                                                 
3 Preprints är artikelversioner som inte har kvalitetsgranskats ännu (se avsnitt 2.2) 
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Riktlinjer som enbart rekommenderar, men inte obligatoriskt kräver att forsk-
ningsresultat görs fritt tillgängliga har dock hittills visat sig ha mycket svag effekt 
(Swan 2006, s. 70; Sale 2006). Flera forskningsfinansiärer och forskningsinstitu-
tioner i andra länder har därför tagit ytterligare ett steg och gjort open access-
publicering obligatorisk för sina forskare. Bland andra ställer världens största 
forskningsfinansiär, amerikanska National Institute of Health (NIH), från april 
2008 bindande krav på att tidskriftsartiklar från NIH-sponsrad forskning ska göras 
fritt tillgängliga i det digitala arkivet PubMed Central senast tolv månader efter 
publicering (National Institute of Health [u.å.]). Bland forskningsinstitutioner som 
kräver att forskningsresultat producerade vid institutionen görs fritt tillgängliga 
märks bl.a. CERN (European Organization for Nuclear Research). För en 
förteckning över forskningsfinansiärers och forskningsinstitutioners open access-
policies se ROARMAP (Registry of Open Access Repository Material Archiving 
Policies; ROARMAP [u.å.]). Information om forskningsfinansiärers policies finns 
även i förteckningen JULIET (SHERPA/JULIET 2008). 

Ingen svensk institution eller forskningsfinansiär har hittills infört bindande 
krav på open access-publicering för sina forskare. Några universitet och hög-
skolor, bl.a. Lunds universitet, Stockholms universitet och Blekinge Tekniska 
Högskola, har dock officiella policies som rekommenderar parallellpublicering 
och/eller publicering i fritt tillgängliga tidskrifter. Även Sveriges Lantbruks-
universitet (SLU) har sedan mitten av februari 2008 en sådan policy (se avsnitt 
5.1). 

2.2 Parallellpublicering 
Parallellpublicering (eng. self-archiving) är ett sätt för forskare att göra sina 
vetenskapliga publikationer fritt tillgängliga genom att lägga ut en kopia på en 
allmänt tillgänglig webbplats, företrädesvis i ett öppet arkiv (Eprints 1 [u.å.]).4 

En vanlig form av parallellpublicering som många forskare praktiserar redan 
idag är att lägga ut artiklar och annan vetenskaplig litteratur på sin egen, forsk-
ningsgruppens eller institutionens hemsida (jfr. t.ex. Andrew 2003). Nackdelen 
med parallellpublicering på hemsidor är att den sker ostrukturerat, materialet är 
utspritt, svårt att hitta och riskerar att bli otillgängligt efter en tid. Tillgängligheten 
till vetenskapliga publikationer säkerställs bäst genom att dokumentet hanteras av 
                                                 
4 På svenska förekommer de synonyma termerna självarkivering (används ibland enbart om parallellpubli-
cering på personliga hemsidor), egenarkivering och parallellpublicering. I uppsatsen används termen 
parallellpublicering eftersom denna verkar vara den mest frekventa och även används i det nya informations-
paketet om open access som tagits fram i ett KB-projekt (Open Access Information 1 [u.å.]). Termen 
parallellpublicering beskriver också mest träffande vad det handlar om: att publicera ett i annat sammanhang 
publicerat verk parallellt genom en annan, fritt tillgänglig kanal.  
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en etablerad organisation eller institution som förser det med metadata och garan-
terar dess långtidsbevarande (Kling & McKim 1999, s. 898; se avsnitt 4.2). Ett 
sådant strukturerat sätt att parallellpublicera erbjuder de öppna arkiv som till-
handahålls av många universitetsbibliotek och forskningsorganisationer (se 
avsnitt 2.3). De har dock hittills i många fall haft svårt att rekrytera innehåll 
utöver uppsatser och avhandlingar. Det svenska öppna arkivet DiVA till exempel 
består till 95 % av dessa två publikationstyper (DiVA 2008). 

När det gäller parallellpublicering av vetenskapliga artiklar brukar man tala 
om preprints resp. postprints.5 En preprint är en version av en artikel som inte har 
kvalitetsgranskats ännu, en postprint är den slutliga, kvalitetsgranskade och revi-
derade artikelversionen (SHERPA 2006). Det finns två varianter av postprints: 
författarens slutliga manuskript efter genomförd kvalitetsbedömning och revide-
ring och tidskriftsförlagets officiella pdf-fil. De båda artikelvarianterna har iden-
tiskt innehåll men olika utseende: författarens version är inte formaterat enligt 
tidskriftens layout och innehåller varken tidskriftens paginering eller logga 
(Lundén 2007). Mindre språkliga avvikelser och liknande kan förekomma ifall 
författarens slutversion bearbetats ytterligare av förlaget innan publicering. Skill-
naden mellan att parallellpublicera preprints resp. postprints ligger i att författaren 
alltid har rätt att publicera en preprint, dvs. innan artikeln har kvalitetsgranskats 
och rättigheterna skrivits över på tidskriftsförlaget, medan det krävs tillstånd från 
förlaget för att parallellpublicera en postprint (Eprints 2 [u.å.]). 

Impact, upphovsrätt och kvalitetsgranskning (peer-review) är tre områden 
som ofta blir aktuella i samband med parallellpublicering. Tidigare studier av 
forskares syn på open access har visat att funderingar kring dessa ämnen har stor 
betydelse för en forskares motivation att parallellpublicera. 

2.2.1 Impact 
Ett viktigt argument för open access och parallellpublicering som ofta framförs i 
information till forskare är att fritt tillgängliga artiklar är synligare och därför ger 
högre impact (genomslagskraft), dvs. att de citeras oftare av andra forskare än 
artiklar som inte är fritt tillgängliga. Stevan Harnad och Tim Brody visade i en 
studie från 2004 att artiklar i fysik som blivit parallellpublicerade citerades oftare 
och tidigare än artiklar i samma tidskrift som inte hade gjorts fritt tillgängliga 
(Harnad & Brody 2004). Många andra undersökningar har kommit fram till lik-
nande resultat (se Hitchcock 2007 för en bibliografi).  

Några forskare anser dock att den högre impact som parallellpublicerade 
artiklar uppnår inte beror på att de är fritt tillgängliga, utan framför allt på att de är 
                                                 
5 Parallellpublicerade preprints och postprints kallas kollektivt e-prints. 
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tillgängliga tidigare än förlagsversionen om de parallellpubliceras som preprints 
(early view effect; t.ex. Moed 2007, s. 2050 f., 2053). De menar även att citerings-
fördelen kan bero på att forskare ofta parallellpublicerar sina viktigaste och mest 
efterfrågade artiklar (self-selection bias postulate; Kurtz m.fl. 2005, s. 1396, 
1401), med andra ord artiklar som hade citerats oftare än andra även om de inte 
hade varit fritt tillgängliga. Mot detta talar dock Chawki Hajjems ännu inte kvali-
tetsgranskade studie (publicerad på Stevan Harnads blog Open Access Archivang-
elism) som jämför frivilligt resp. obligatoriskt parallellpublicerade artiklar. De 
preliminära resultaten visar att frivillig parallellpublicering inte leder till fler cite-
ringar än icke-frivillig (Hajjem & Harnad 2007, s. 5). Även i en undersökning av 
Gunther Eysenbach som jämförde fritt tillgängliga med ej fritt tillgängliga artiklar 
i samma tidskrift visade det sig att artiklarna enligt författarnas egna bedömningar 
inte skiljde sig signifikant i betydelse och kvalitet (Eysenbach 2006, s. 693). 

Vetenskapliga tidskrifter brukar rankas med hjälp av den s.k. impact factor, 
ett värde som anger det genomsnittliga antalet citeringar av artiklar publicerade i 
en viss tidskrift under de två föregående åren (Garfield 2006, s. 90). De mest 
kända citeringsindexen publiceras av Institute of Scientific Information (ISI). Ett 
citeringsindex speciellt för open access-artiklar är Citebase Search, som utveck-
lats av Tim Brody vid University of Southampton. Det befinner sig dock än så 
länge på ett experimentellt stadium och ska ännu inte användas för akademisk 
evaluering (Citebase Search 2008). 

2.2.2 Upphovsrätt 
Upphovsrätten (eng. copyright) består av två delar, den ideella och den ekono-
miska. Den ideella upphovsrätten innebär att den som har skapat ett verk har rätt 
att bli angiven som dess upphovsman och att bestämma om verket får förändras 
eller bearbetas. Den ekonomiska upphovsrätten innebär en exklusiv rätt för upp-
hovsrättsinnehavaren att mångfaldiga och tillgängliggöra verket. Till skillnad mot 
den ekonomiska upphovsrätten kan den ideella upphovsrätten inte överlåtas till 
någon annan (Kungl. biblioteket 2007b).  

De flesta förlagsavtal för publicering av artiklar i traditionella vetenskapliga 
tidskrifter är utformade så att artikelförfattaren genom att teckna avtalet överlåter 
den ekonomiska upphovsrätten till artikeln till tidskriftsförlaget (Gadd, Oppen-
heim & Probets 2003, s. 262). Detta innebär att den slutliga, kvalitetsgranskade 
artikeln (postprint) inte får parallellpubliceras utan förlagets tillstånd.6  Drygt 
65 % av förlagen (vilket motsvarar över 90 % av de vetenskapliga tidskrifterna) 

                                                 
6 En preprint får dock alltid parallellpubliceras då upphovsrätten ligger kvar hos författaren. Tillåter förlaget 
inte parallellpublicering av postprints finns alternativet att tillgängliggöra preprint plus korrigenda (Eprints 2 
[u.å.]). 
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tillåter dock idag (januari 2008) någon form av parallellpublicering (Eprints 3 
[u.å.]). Bland dessa finns med Elsevier, Springer/Kluwer, Taylor & Francis, 
Wiley och Blackwell några av världens största vetenskapliga förlag. En mycket 
användbar tjänst för att ta reda på om och i vilken form en tidskrift tillåter att 
artiklarna parallellpubliceras är RoMEO, som består av en databas med uppgifter 
om förlagens riktlinjer (SHERPA/RoMEO 2008). Databasen innehåller bl.a. 
information om vilken version av en artikel som får parallellpubliceras, om det 
finns ett embargo (dvs. att artikeln först får tillgängliggöras efter ett visst antal 
månader) och om riktlinjerna är förenliga med olika forskningsfinansiärers open 
access-policies.  

Ännu bättre ur parallellpubliceringssynpunkt är om författaren behåller upp-
hovsrätten till sin artikel och åt tidskriftsförlaget endast upplåter rätten att publi-
cera den på bestämda villkor. Detta kan regleras genom ett tilläggsavtal till 
förlagsavtalet som t.ex. SPARC Author Addendum. Genom tilläggsavtalet förbe-
håller sig författaren bl.a. rätten att göra och sprida kopior av artikeln i undervis-
nings- och forskningssyfte och att parallellpublicera den på en hemsida eller i ett 
öppet arkiv (SPARC 2008). Ett annat alternativ är att publicera sina arbeten under 
en Creative Commons-licens. Genom publicering under en sådan licens behåller 
författaren sin upphovsrätt, men upplåter under vissa förutsättningar specificerade 
rättigheter åt andra (Creative Commons [u.å.]). 

Upphovsrättsfrågor är ytterst viktiga frågor i samband med parallellpublice-
ring. Flera av de studier som presenteras i nästa kapitel konstaterar dock att kun-
skap och intresse kring upphovsrätt och tidskriftsförlagens restriktioner är låg 
bland de undersökta forskarna (bl.a. Antelman 2006, Vézina 2006, Woicje-
chowska 2007). Osäkerhet om vad som gäller är en vanlig förklaring till varför 
forskare inte parallellpublicerar. Av de som parallellpublicerar verkar många inte 
bry sig om tidskriftsförlagens riktlinjer. Kristin Antelman (se avsnitt 3.6) 
konstaterar att artiklar från tidskrifter som inte godkänner parallellpublicering 
parallellpubliceras minst lika ofta som artiklar från tidskrifter som godkänner 
parallellpublicering, och att de flesta forskare parallellpublicerar förlagets 
officiella pdf-version trots att detta oftast inte är tillåtet (Antelman 2006, s. 90). 

2.2.3 Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskning av ett arbete innebär att det bedöms utifrån sina 
vetenskapliga kvaliteter innan det godkänns för publicering. Granskningen utförs 
vanligen av fristående referenter som är insatta i det aktuella ämnesområdet (peer-
review) eller av en redaktion (Open Access Information 2 [u.å.]). Syftet med 
kvalitetsgranskningen är att säkerställa en hög vetenskaplig nivå. I de flesta fall 
får referenter och redaktionsmedlemmar inte någon finansiell ersättning för sitt 
arbete. 
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Ibland förekommer den felaktiga uppfattningen att parallellpublicering skulle 
innebära ett alternativ till konventionell publicering där vetenskapliga artiklar 
’publiceras’ av författaren själv direkt i ett öppet arkiv utan att ha genomgått 
någon form av kvalitetsgranskning (Harnad 2006, s. 80). Detta är fel. Alla större 
open access-initiativ betonar vikten av kvalitetsgranskning för att säkerställa 
artiklarnas vetenskapliga nivå, och kvalitetsgranskning är fullt förenlig med open 
access (Suber 2004b). Parallellpublicering handlar om att göra kopior av arbeten 
som redan publicerats och kvalitetsbedömts i andra sammanhang fritt tillgängliga. 
Det är en publicering utöver, inte istället för, primärpubliceringen som skett enligt 
vedertagna vetenskapliga riktlinjer. Enda undantaget är deponering av preprints, 
som inte har blivit kvalitetsgranskade och publicerade ännu. Dessa brukar dock 
markeras som sådana (Swan & Brown 2005, s. 2 f.). 

2.3 Öppna arkiv 
Ett öppet arkiv (eng. repository, open archive) är ett via Internet fritt tillgängligt 
elektroniskt arkiv för vetenskapliga publikationer i fulltext. Det finns två huvud-
sakliga typer av öppna arkiv: institutionella arkiv som innehåller publikationer 
från ett visst lärosäte eller en viss forskningsinstitution (eng. institutional reposi-
tory) och ämnesbaserade arkiv (eng. subject-based repository, disciplinary 
archive) som innehåller publikationer inom en viss disciplin (Suber 2004b). En 
viktig tanke med institutionella arkiv är att de samlar och bevarar universitetens 
”intellektuella output” och marknadsför universiteten utåt (Crow 2002, s. 6). 

Öppna arkiv kan innehålla många olika typer av material, från forsknings-
publikationer såsom artiklar, rapporter av olika slag, konferensbidrag, bokkapitel 
och böcker över uppsatser och avhandlingar till undervisningsmaterialier, 
forskningsrådata, ljud- och bildmaterial, mjukvara och patent. De flesta arkiv 
innehåller flera olika materialtyper, varav uppsatser och avhandlingar samt 
opublicerade rapporter och working papers är vanligast (OpenDOAR 2008b).  

Två förteckningar över öppna arkiv i hela världen är ROAR (Registry of Open 
Access Repositories, ROAR 2008) och OpenDOAR (Directory of Open Access 
Repositories, OpenDOAR 2008a). Statistik från OpenDOAR visar att institutio-
nella arkiv med en andel av 80 % idag utgör den vanligaste typen av öppna arkiv 
(OpenDOAR 2008c).  
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2.3.1 Interoperabilitet 
En grundläggande funktion hos de öppna arkiven är interoperabilitet. Open 
Archives Initiative (OAI), som har sina rötter i den tidiga e-prints-rörelsen, till-
handahåller standarder som möjliggör interoperabilitet mellan öppna arkiv.7 Arkiv 
som är utformade efter dessa standarder kan samsökas med hjälp av OAI-PMH 
(Open Archives Initiative Metadata Harvesting Protocol), ett protokoll som skör-
dar (eng. harvest), dvs. samlar in, metadata från kompatibla arkiv (Open Archives 
Initiative [u.å.]). På så sätt blir en publikation som deponeras i ett lokalt arkiv, 
t.ex. ett universitets öppna arkiv, globalt tillgänglig. 

Det finns ett växande antal internationella söktjänster för fritt tillgänglig 
vetenskaplig litteratur som använder sig av OAI-PMH. Två exempel är OAIster 
som är utvecklad av University of Michigan (OAIster 2008) och Scirus som till-
handahålls av det kommersiella tidskriftsförlaget Elsevier (Scirus 2008). DRIVER 
(Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) är ett europeiskt 
projekt som ska utveckla en infrastruktur för samsökning av institutionella arkiv i 
Europa (DRIVER 2008). Liknande projekt pågår på nationell nivå i många länder. 
Det svenska projektet ”Samlad ingång till och redovisning av svensk vetenskaplig 
publicering” leds av universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg i sam-
arbete med Avdelningen för Libris, och finansieras av KB (Kungl. biblioteket 
2008). 

2.3.2 Tekniska förutsättningar 
Det finns ett antal färdiga programvaror för öppna arkiv (jfr Crow 2004). De två 
mest använda är EPrints och DSpace (OpenDOAR 2008d) som båda är fria att 
använda och modifiera. Ett svenskt system som utvecklats av Uppsala universi-
tetsbibliotek är DiVA, som även är öppet för andra universitet och högskolor mot 
en avgift (DiVA 2008). Flera högskolor i Sverige har utvecklat lokala system, t.ex. 
Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Dalarna. Holmqvist och Johansson 
(2005) ger en översikt över de system som används i Sverige. 

En förutsättning för att öppna arkiv ska kunna samsökas med hjälp av OAI-
PMH är att filerna i arkiven är försedda med metadata, dvs. en strukturerad be-
skrivning av objektens innehåll, tekniska specifikationer, användarrättigheter 
m.m. OAI-PMH kräver som minimum en beskrivning efter metadataschemat 
Qualified Dublin Core som består av femton element, bl.a. författare, titel, 
omfång, utgivare, utgivningsdatum, identifikatorer, abstract, språk och ämnesord 
(Jones, Andrew & MacColl 2006, s. 22 ff.). En omfattande metadatabeskrivning 

                                                 
7 OAI ska inte förväxlas med OA (Open Access): i OAI:s fall står open för systemarkitektonisk öppenhet, 
dvs. interoperabilitet, inte för fri tillgång till de arkiv som är kompatibla med standarden (Open Archives 
Initiative 2002). 
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är också viktig ur bevarandesynpunkt eftersom det med hjälp av en sådan 
beskrivning är möjligt att rekonstruera innehållet i komplexa objekt, t.ex. en 
artikel där text och bilder sparats var för sig (Jones, Andrew & MacColl 2006, s. 
61).  

Långtidsbevarande handlar dock inte enbart om att bevara objekten, utan även 
om att säkerställa deras tillgänglighet över tid. Persistenta identifikatorer är unika 
symboler som fastställer dokuments identitet och som gör att digitala dokument – 
i idealfallet – ska kunna hittas igen i all evighet, oberoende av ändrade URL:er. 
Är ett objekt försett med en persistent identifikator omdirigeras användaren auto-
matiskt med hjälp av en uppslagstjänst (resolver, resolution service) till det ställe 
där objektet lagras för tillfället (Jones, Andrew & MacColl 2006, s. 81 f.). Exem-
pel på persistenta identifikatorer är URN:NBN (Uniform Resource Name National 
Bibliography Number), DOI (Digital Object Identifier) och Handle (Hansson 
2007). 
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3 Tidigare forskning 

Det finns en växande forskningslitteratur kring forskares inställning till open 
access-publicering. Forskare innehar som författare till vetenskapliga artiklar och 
annan forskningslitteratur en nyckelroll i arbetet med att göra forskningsresultat 
fritt tillgängliga, men förändringarna i hur vetenskap kommuniceras sker lång-
samt. Det är därför viktigt att ta reda på vad forskare vet och tycker om open 
access och alternativa publiceringsformer, vilka hinder de upplever och vilka 
frågor och behov de har.  

Av de stora internationella undersökningarna som hittills genomförts har de 
flesta främst varit inriktade på publicering i open access-tidskrifter. Parallellpubli-
cering har istället ofta undersökts i mindre studier som riktat sig till forskare inom 
vissa discipliner, geografiska områden eller vid ett visst universitet. Vanligtvis 
undersöks forskaren främst i rollen som författare, studier som i huvudsak handlar 
om forskaren som användare av parallellpublicerad litteratur finns det väldigt få. 
De flesta undersökningar är genomförda av bibliotekarier och den vanligaste me-
toden är att skicka ut en webbenkät. Ett urval studier med fokus på parallellpubli-
cering och användning av öppna arkiv redovisas här i korthet. 

Svenska forskares syn på publicering i open access-tidskrifter har undersökts i 
tre aktuella uppsatser (Ottosson 2006, Ruhe & Åström 2006 och Schöld 2007). 
Däremot finns det ännu inga mer omfattande undersökningar om vad forskare i 
Sverige anser om parallellpublicering.  

3.1 Internationella enkätundersökningar 
Den största internationella enkätundersökningen om alternativa publiceringssätt 
genomfördes 2005 av CIBER (ett forskningscentrum vid University College 
London) på uppdrag av två intresseorganisationer för tidskriftsförläggare. Några 
av frågorna som de över 5 500 respondenterna fick ta ställning till handlade om 
institutionella arkiv. Resultaten visade att kunskapen om institutionella arkiv var 
begränsad, men att det fanns relativt stora regionala skillnader i hur mycket fors-
karna uppgav att de visste om institutionella arkiv: de asiatiska forskarna ansåg 
sig vara mest kunniga, de västeuropeiska minst (Rowlands & Nicholas 2005, 
s. 492 f.). 
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En internationell undersökning som enbart handlade om parallellpublicering 
gjordes samma år av Alma Swan och Sheridan Brown. Även denna studie var 
enkätbaserad och omfattade strax under 1 300 respondenter. Resultaten visade att 
nästan hälften av respondenterna under de senaste tre åren hade parallellpublicerat 
minst en artikel, samtidigt som över en tredjedel inte kände till denna möjlighet 
att göra sina artiklar fritt tillgängliga (Swan & Brown 2005, s. 30, 43). Den mest 
populära formen av parallellpublicering var att lägga ut artikeln på en hemsida, 
följt av deponering i ett institutionellt arkiv, ett resultat som bekräftas av övriga 
här presenterade studier (Swan & Brown 2005, s. 26). 

3.2 Om parallellpublicering inom olika discipliner 
Skillnader mellan olika discipliner avseende parallellpublicering har varit föremål 
för en rad undersökningar, de flesta från England och USA. En av de tidigaste 
studierna av detta slag är Ibironke Lawals (Lawal 2002) som undersöker hur fors-
kare i nio olika tekniska och naturvetenskapliga discipliner i USA och Canada 
använder öppna arkiv. James Allen (Allen 2005) undersöker i sin masteruppsats 
humanisters parallellpublicering i institutionella arkiv i Storbritannien och jämför 
med forskare inom naturvetenskap, teknik och medicin (eng. Science, Technology, 
Medicine; STM). Båda dessa studier, samt flera andra här presenterade under-
sökningar med annat fokus (bl.a. Andrew 2003, Macfie Miller 2006, Swan & 
Brown 2005), har funnit stora skillnader mellan olika discipliner, både vad gäller 
attityder, kunskap och användning. Forskare inom fysik, astronomi, datavetenskap 
och matematik har visat sig i allmänhet höra till de mest kunniga och aktiva, 
medan forskare i livsvetenskaper8, medicin och juridik har varit minst intresse-
rade.9 Även inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen har kunskapen 
och användningen av parallellpublicering varit ganska låg, med undantag för 
enstaka ämnen, framför allt ekonomi. 

Några undersökningar fokuserar på hur forskare inom en viss disciplin använ-
der sig av parallellpublicering. Woicjechowska (2007) undersöker matematiker 
och datavetare i Frankrike, Vézina (2006) forskare inom livsvetenskaper i Québec 
(CA). Pinfield (2001) analyserar i en tidig studie hur fysiker använder sig av det 

                                                 
8 Livsvetenskaper (eng. life sciences) är en sammanfattande benämning för vetenskaper som har levande 
organismer som sitt studieobjekt. Termen används oftast som en sammanfattning för biologi, biokemi, 
genetik och medicinska vetenskaper (Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: livsvetenskaper). 
9 Medicinforskares låga medvetenhet om parallellpublicering kan bero på att medicin är det ämnesområde 
med flest open access-tidskrifter och att medicinska artiklar därför i större utsträckning görs fritt tillgängliga 
genom publicering i open access-tidskrifter än genom parallellpublicering (Macfie Miller 2006, s. 44). Att 
forskare i fysik och närliggande ämnen är välinformerade torde bero på att det sedan 1991 finns ett välfunge-
rande elektroniskt artikelarkiv för dessa ämnesområden: arXiv (arXiv [u.å.]). 
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väletablerade ämnesbaserade arkivet arXiv för att dra slutsatser om hur ett insti-
tutionellt arkiv bör utformas. 

I sin magisteruppsats från 2006 undersöker Sara Ottosson med hjälp av en 
enkät vilka attityder forskare inom medicin vid Uppsala universitet har gentemot 
open access. Tonvikten ligger på publicering i open access-tidskrifter, men tre av 
enkätfrågorna handlar om parallellpublicering. De syftar till att ta reda på om fors-
karna brukar parallellpublicera i något öppet arkiv, om de skulle kunna tänka sig 
att göra det samt vilka för- och nackdelar forskarna ser med parallellpublicering. 
Resultaten visar att endast 7 % av de 271 respondenterna brukar parallellpublicera 
artiklar i ett öppet arkiv, samtidigt som de allra flesta skulle eller kanske skulle 
kunna tänka sig att göra det (Ottosson 2006, s. 31 f.). De viktigaste förbehållen 
var förlagets medgivande och att parallellpublicering inte fick påverka 
möjligheten att få artikeln publicerad i en traditionell tidskrift (Ottosson 2006, s. 
33).  

3.3 Om institutionella arkiv 
Flera undersökningar kretsar kring ett visst universitets institutionella arkiv. 
Pelizzari (2004) och Devenoges (2006) är förstudier som inför installationen av 
ett institutionellt arkiv vid universitetet (Brescia, IT resp. Genève, CH) 
undersöker hur forskarna ser på parallellpublicering, vilka erfarenheter de har 
samt vilka villkor som måste vara uppfyllda för att de ska vara beredda att bidra 
med innehåll till arkivet. 

Davis och Connolly (2007) undersöker ett redan existerande institutionellt ar-
kiv, Cornell Universitys DSpace, och skälen till att det används så pass lite för 
parallellpublicering av forskningsresultat. Till skillnad från många andra under-
sökningar är denna gjord med hjälp av intervjuer. Elva forskare inom olika disci-
pliner intervjuas och utöver informationen från dessa används statistiska uppgifter 
om arkivets tillväxt. Davis och Connolly konstaterar att den viktigaste anled-
ningen till arkivets låga användning är brist på kunskap: endast fyra av de elva 
intervjuade känner överhuvudtaget till att Cornells DSpace finns. Att det egna 
universitetets institutionella arkiv ofta är ganska okänt bland forskarna bekräftas 
också av flera andra studier (bl.a. Macfie Miller 2006, s. 56 f. och Vézina 2006, 
s. 9). Ett liknande upplägg som Davis och Connolly har Watson (2007), som 
intervjuat 21 forskare från Cranfield University i Storbritannien om sina 
erfarenheter av och synpunkter på universitetets institutionella arkiv. Även 
Watson konstaterar att inte ens hälften av de intervjuade känner till arkivet 
(Watson 2007, s. 227). Intressant är att tre fjärdedelar av forskarna i hennes studie 
uppger att de helst skulle vilja att bibliotekets personal tog hand om själva 
parallellpubliceringen. Flera motiverar sitt svar med att de vill att arbetet utförs av 
kvalificerad personal med kunskaper i katalogisering, indexering och 
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upphovsrättsfrågor (Watson 2007, s. 228 f.).10 Ett liknande resultat har även 
Pelizzari (2004, s. 121) kommit fram till i sin förstudie. 

3.4 Om arbetsflöden för parallellpublicering 
Rutiner och arbetsflöden för parallellpublicering har varit föremål för två studier 
från Sverige. Jörgen Eriksson från Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet 
genomförde 2004 en liten enkätundersökning i samband med ett BIBSAM-finan-
sierat projekt. I projektet testades ett automatiserat arbetsflöde som gjorde det så 
enkelt som möjligt för forskarna att parallellpublicera artiklar i universitetets in-
stitutionella arkiv. Enkätundersökningen omfattar de 63 forskare som hade god-
känt automatisk parallellpublicering och visar att 27 av de 28 svarande inte vill 
parallellpublicera själva utan föredrar en centraliserad 
parallellpubliceringsservice. Elva forskare kan endast tänka sig att 
parallellpublicera förlagets pdf-version, medan sexton forskare även är villiga att 
parallellpublicera sitt eget kvalitetsgranskade slutmanus (postprint).11 Endast en 
forskare kan tänka sig att parallellpublicera en preprint (Eriksson [u.å], s. 6). 

Det KB-finansierade projektet Självarkivering och beslutsstöd för forskare 
vid publicering undersökte vilket stöd forskare som vill parallellpublicera be-
höver. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer med 21 forskare från olika 
vetenskapliga discipliner och lärosäten (Almkvist m.fl. 2007, s. 3). Resultaten 
som publicerats i en preliminär rapport visar att forskarna anser att självarkivering 
av postprints är det enklaste och bästa sättet att uppnå open access samt att de 
oftast parallellpublicerar på den egna hemsidan och föredrar förlagets artikel-
version. För att minska arbetsbelastningen skulle forskarna vilja deponera sina 
publikationer i samband med registrering i en publikationsdatabas men är miss-
nöjda med befintliga rutiner och system. De önskar sig också mer stöd i juridiska 
frågor, speciellt när det gäller kontroll av förlagens parallellpubliceringspolicies, 
och efterfrågar gemensamma lösningar för ändring i publikationsavtal så att inte 
enskilda forskares publicering ska äventyras. Forskarna vill även veta mer om 
fördelarna med att parallellpublicera sina forskningsresultat, såväl vad gäller nyt-
tan med parallellpublicering i allmänhet som nyttan för den enskilda forskaren 
(Almkvist m.fl. 2007, s. 3, 14). 

                                                 
10 Biblioteket vid Cranfield University erbjöd denna service (inkl. kontroll av förlagets upphovsrättspolicy) 
när intervjuerna gjordes, vilket kan ha påverkat svaren. 
11 I projektet användes endast artiklar för vilka parallellpublicering av förlagets pdf är tillåten enligt förlagets 
riktlinjer. 
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3.5 Om forskare som användare av parallellpublicerade 
artiklar 

Rhiannon Macfie Millers masteruppsats från 2006 är den enda studien med 
uttalad fokus på forskare som läsare av vetenskapliga artiklar som jag hittat. 
Macfie Miller undersöker med hjälp av en webbenkät i vilken utsträckning 
forskare i Storbritannien känner till och använder parallellpublicerade artiklar, och 
huruvida de uppfattar dessa som likvärdiga alternativ till tidskriftsförlagets 
officiella version. Resultaten visar bland annat att 71 % av de 438 respondenterna 
har använt sig av parallellpublicerade artiklar (Macfie Miller 2006, s. 49) och att 
tidskriftsförlagets officiella pdf-version av en artikel uppfattas av de flesta 
respondenterna som mer pålitlig än författarens egen parallellpublicerade version. 
De allra flesta (84 %) citerar hellre förlagets version än författarens egen (Macfie 
Miller 2006, s. 67 f.). 

3.6 Undersökningar av faktiskt beteende 
Gemensamt för alla hittills nämnda studier är att de undersöker attityder gentemot 
parallellpublicering och forskares egen uppskattning av hur de använder sig av 
detta publiceringsalternativ. Ett annat tillvägagångssätt är att undersöka hur 
forskarna faktiskt gör, genom att granska logglistor, leta efter parallellpublicerade 
artikelversioner på nätet eller undersöka ett öppet arkivs innehåll. Exempel på 
sådana studier är Andrew (2003) om parallellpublicering på hemsidor, Bergstrom 
och Lavaty (2007) om ekonomers grad av parallellpublicering och Antelman 
(2006) om parallellpublicering bland forskare i olika samhällsvetenskapliga disci-
pliner. Kristin Antelman intresserar sig särskilt för parallellpublicering av tid-
skriftsförlagens officiella pdf-version, något som de flesta tidskrifter inte tillåter. 
Precis som framkommit i andra studier (t.ex. Macfie Miller 2006, s. 82 f.) visar 
hennes undersökning att många artikelförfattare föredrar att parallellpublicera 
förlagets pdf framför sin egen version, oavsett om de har tillstånd att göra så eller 
inte (Antelman 2006, s. 89). Antelmans slutsats är att forskare som parallellpubli-
cerar följer disciplinens normer och praktiker, inte tidskriftsförlagens riktlinjer 
(Antelman 2006, s. 93). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Parallellpublicering innebär en kompletterande publicering av forskningsresultat 
som ska göra dessa snabbare tillgängliga och nå en större publik. Publicering och 
spridning av nya rön är en central del av den vetenskapliga kommunikationen, och 
för att kunna diskutera parallellpublicering är det därför viktigt att belysa några av 
den vetenskapliga kommunikationens grundläggande funktioner och normer. I 
min undersökning utgår jag från både vetenskapssociologiska och informations-
vetenskapliga teorier. Robert K. Mertons teser om forskningens etiska normer och 
om belöningssystemet inom vetenskapen bidrar till att förstå varför forskare 
publicerar. Rob Kling och Geoffrey McKims kriterier för när ett dokument kan 
anses vara effektivt publicerat används för att undersöka vilken status parallell-
publicering har enligt forskarnas uppfattning.  

Kunskap i form av forskningsresultat kan ses som en resurs som byggs upp 
och används gemensamt av människor. Med hjälp av en organisationsteoretisk 
modell som utvecklats av Elinor Ostrom m.fl. inom forskningen kring gemensamt 
nyttjade (natur-)resurser vill jag försöka belysa vilken roll forskarna spelar i detta 
resurssystem och vad som påverkar deras agerande när det gäller parallellpubli-
cering i öppna arkiv. 

4.1 Merton: Vetenskapens normer och belöningssystem 
Inom vetenskapssociologin ses den vetenskapliga forskningen som en social in-
stitution med egna värderingar och normer. Den amerikanske vetenskapssocio-
logen Robert K. Merton utforskar några av denna institutions viktigaste kompo-
nenter i artiklarna ”The Normative Structure of Science” (1973, ursprungligen 
publicerad 1942 med annan rubrik) och ”Priorities in scientific discoveries” 
(1957).  

I den förstnämnda artikeln identifierar Merton fyra grundläggande etiska nor-
mer som – i idealfallet – ska styra forskares arbete (Merton 1973 [1942], 
s. 270 ff.): 

• Universalism – vetenskap ska vara objektiv, opersonlig och öppen för alla 
med tillräcklig kompetens, oavsett sociala eller personliga egenskaper 
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• Communism – vetenskapliga rön är allmängods och ska kommuniceras till 
forskarsamhället, forskarens äganderätt begränsas till rätten att få erkän-
nande för sin upptäckt 

• Disinterestedness – forskarens arbete ska vara oegennyttigt 

• Organized skepticism – forskningsresultat ska objektivt analyseras och 
prövas av andra kvalificerade forskare 

Den andra artikeln, ”Priorities in scientific discoveries”, bygger på dessa etiska 
normer. Artikeln fick stort genomslag på grund av Mertons beskrivning av ett be-
löningssystem inom vetenskapen som kunde förklara forskares agerande, och lade 
grunden för en hel forskningstradition (Storer 1973, s. 281). 

Forskningens syfte och forskarens uppgift är enligt Merton att utöka den ge-
mensamma kunskapen och bidra till vetenskapens utveckling. Nya, originella 
upptäckter för utvecklingen framåt och honoreras därför inom vetenskapen genom 
andra forskares erkännande. Erkännandet bekräftar att forskaren har levt upp till 
vetenskapens krav på hur en forskare ska agera (Merton 1957, s. 639 f.). Som 
exempel på erkännanden nämner Merton bl.a. eponymer (uppkallelse av en före-
teelse efter en person, t.ex. Boolesk algebra efter George Boole), vetenskapliga 
priser och hedersprofessurer. Men även citeringar kan ses som en enkel, och 
mycket vanlig, form av erkännande.12 

För att kunna få erkännande från andra forskare måste forskningsresultaten 
offentliggöras och spridas. Den som först publicerar en ny upptäckt får äran och 
rätten att kalla den för sin. Genom publiceringen etableras prioritet och tillskrivs 
forskaren de nya rönen som intellektuell egendom. Forskarens äganderätt till sina 
resultat är dock enligt Merton begränsat till detta erkännande av prioritet, då den 
nya kunskapen efter publiceringen blir en del av ”the public domain of science” 
(Merton 1957, s. 640) enligt den andra av Mertons vetenskapsetiska normer, 
communism. 

Publicering är alltså ett sätt för forskaren att göra forskningsrönen offentliga 
och tillgängliga och därmed att bidra till vetenskapens utveckling. Att främja 
vetenskapen är dock inte den enda drivkraften bakom forskning och publicering, 
utan en minst lika viktig motivation består i att få del av vetenskapens belönings-
system genom att få andras erkännande. Forskare får ingen finansiell ersättning 
för sina publicerade artiklar från tidskriftsförlagen.13 Peter Suber sammanfattar 
situationen så här: ”authors of scholarly journal articles write for impact, not for 

                                                 
12 Citeringar kan ha många olika orsaker (jfr Kärki & Kortelainen 1998, s. 31). Alla citeringar innebär inte ett 
erkännande i positiv mening, men även negativa citeringar kan sägas förknippa ett visst namn, en viss 
forskare med en viss vetenskaplig idé. 
13 Detsamma gäller även de allra flesta artikelgranskare och redaktörer för vetenskapliga tidskrifter. 
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money” (Suber 2007, s. 176). Ekonomiska belöningar delas istället ut indirekt, 
genom att ett gott vetenskapligt rykte baserat på viktiga forskningsresultat och 
publicering i prestigefulla tidskrifter som har hög impact factor spelar stor roll till 
exempel vid tilldelning av forskningsanslag, tillsättning av akademiska tjänster 
och befordran (enligt devisen publish or perish). 

Det är just forskningslitteratur för vilken författaren inte får någon direkt er-
sättning i form av royaltypengar och därmed inte heller kan förlora några 
inkomstkällor som open access avser enligt Budapest Open Access Inititative 
(2002). Genom att göra sina forskningsresultat fritt tillgängliga behåller 
artikelförfattaren sin ideella upphovsrätt, precis som vid annan publicering, men 
ökar sina chanser att få erkännande av andra forskare eftersom fler har tillgång till 
artikeln. Att deponera en preprint av artikeln i ett öppet arkiv är ett sätt att 
snabbare etablera prioritet för nya forskningsrön (Harnad 2006, s. 80). 

4.2 Kling & McKim: Kriterier för effektiv publicering 
Informationsvetarna Rob Kling och Geoffrey McKim slår fast att vetenskaplig 
publicering som kommunikativ praktik alltid är bunden till en viss vetenskaplig 
disciplin och dess normer för vetenskaplig kommunikation (Kling & McKim 
1999, s. 896). De är kritiska till att vetenskaplig publicering ofta framställs som en 
homogen företeelse, utan att ta hänsyn till de skillnader i kommunikationsmönster 
och -normer som finns mellan olika discipliner och utan att reflektera över de 
skilda villkor som gäller för publicering i pappers- respektive elektronisk form.  

Kling och McKim menar att dokument inte enbart kan betecknas som 
publicerade eller inte publicerade, utan att det handlar om ett kontinuum. De har 
identifierat tre centrala kommunikativa funktioner som kan användas som kriterier 
för att bedöma hur pass effektiv en viss publiceringsform är (Kling & McKim 
1999, s. 897 ff.): 

• Publicitet (publicity) – Dokumentet offentliggörs och marknadsförs så att 
potentiella läsare får vetskap om dess existens. Publicitet kan uppnås 
genom t.ex. prenumerationer, citeringar, referensdatabaser eller reklam. 

• Tillgänglighet (accessibility) – Dokumentet är tillgängligt för läsare obero-
ende av författaren och tillgängligheten består över tid. Tillgänglighet 
säkerställs i vanliga fall genom att dokumentet tas om hand av en insti-
tution såsom ett bibliotek eller förlag, samt förses med stabila identifika-
torer (t.ex. ISBN/ISSN, DOI) och metadata. 

• Tillförlitlighet (trustworthiness) – Dokumentet har granskats genom 
sociala processer som försäkrar att dess innehåll är tillförlitligt enligt sam-
fundsspecifika normer. Tillförlitlighet markeras framför allt av att doku-
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mentet har genomgått kvalitetsgranskning, men även t.ex. av förlagets 
eller tidskriftens anseende och författarens rykte. 

Ett dokument är effektivt publicerat när alla tre kriterier är uppfyllda. Kling och 
McKims analys av olika distributionsformer visar att endast publicering i en 
tryckt tidskrift med hög impact factor uppfyller alla tre kriterier riktigt väl (Kling 
& McKim 1999, s. 904).  

Diskussionen om ett dokuments publiceringsstatus är viktig för forskarna och 
open access-rörelsen. Många tidskriftsförlag accepterar inte artiklar som tidigare 
publicerats någon annanstans. Kling och McKim anser att tidskriftsutgivare, istäl-
let för att kategoriskt tillbakavisa manuskript som i någon form har gjorts till-
gängliga på Internet, borde bedöma de olika elektroniska distributionsformerna 
mer differentierat utifrån kriterierna för effektiv publicering och basera sina rikt-
linjer på denna bedömning (Kling & McKim 1999, s. 905). Vilken publicerings-
status tidskriftsförlag, forskningsfinansiärer och andra forskare tillskriver olika 
distributionsformer av dokument påverkar vad forskare är villiga att göra tillgäng-
lig på Internet, och i vilken form, samt hur användbara de anser att olika slags 
webbaserade vetenskapliga dokument är som källor.  

4.3 Ostrom & Hess: Att analysera knowledge commons 
Merton definierar i sin andra norm, communism, kunskap som en gemensam re-
surs. Statsvetaren Elinor Ostrom och Charlotte Hess, bibliotekarie och ansvarig 
för Digital Library of the Commons, jämför i boken Understanding Knowledge as 
a Commons kunskap med naturresurser som vattendrag, skogar och fiskevatten 
som nyttjas av en grupp människor tillsammans och som med ett gemensamt be-
grepp betecknas som commons (allmänningar). En commons är ”a resource shared 
by a group of people that is subject to a social dilemma” (Hess & Ostrom 2007, 
s. 3). Hess och Ostrom menar att knowledge commons kan analyseras med samma 
verktyg som traditionella commons, trots att de skiljer sig från dessa på några vik-
tiga punkter. Den största skillnaden är att knowledge commons gynnas av att an-
vändas av så många och så mycket som möjligt, medan det motsatta gäller för 
naturresurser (Hess & Ostrom 2007, s. 5). 

Institutional Analysis and Development (IAD) framework är ett verktyg som 
utvecklats inom den interdisciplinära commons-forskningen och som kan använ-
das för att analysera organisationen kring komplexa och föränderliga 
resurssystem, såsom t.ex. knowledge commons. Centralt i IAD-ramverket finns 
den s.k. aktionsarenan, där aktörer (individer eller grupper) tar beslut i en viss 
situation som leder till olika interaktionsmönster och resultat. Aktörernas 
agerande på aktionsarenan påverkas av resursens materiella och tekniska 
förutsättningar, de deltagande grupper av människor och de regler som är i bruk. 
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Institutional Analysis and Development (IAD) framework. Egen bearbetning efter Ostrom & Hess 
2007, s. 46. 

Resursens materiella och tekniska förutsättningar spelar en viktig roll för hur den 
används och vilka regler som omgärdar den. När det gäller knowledge commons 
handlar de materiella/tekniska förutsättningarna om idéer (t.ex. forskningsrön), 
artefakter (representationer av idéer, t.ex. artiklar) och faciliteter (förvarar och 
tillgängliggör artefakter, t.ex. öppna arkiv). 

Grupper av människor som påverkar besluten som tas på aktionsarenan är de 
som använder information, de som tillhandahåller information och infrastruktur 
och de som bestämmer riktlinjerna (policy makers). Om dessa grupper har gemen-
samma eller skilda värderingar har stor påverkan på vilka interaktionsmönster 
som uppstår. 

Interaktionsmönstren påverkas också av de regler som är i bruk (rules-in-use), 
dvs. gemensamma uppfattningar om vad en person får, inte får eller kan göra i en 
viss aktionssituation, som följs av sanktioner om de missaktas. Motsatsen till reg-
ler i bruk (rules-in-use) är rules-in-form, dvs. regler som inte är kända eller an-
vända i resurssystemet, men står i kontrakt, lagar m.m. Regler som är i bruk kan 
analyseras på tre olika nivåer: den operationella nivån, policy-nivån och den 
konstitutionella nivån. Reglerna på den operationella nivån handlar om praktiska 
frågor, t.ex. vem som ska deponera vad i ett öppet arkiv och hur detta görs rent 
praktiskt. Reglerna som styr den operationella nivån utformas av en grupp 
personer på policy-nivån. Vilka som får eller ska vara med och ta policy-beslut 
bestäms av reglerna på den konstitutionella nivån. Reglerna som är i bruk på de 
tre olika nivåerna är enligt Ostrom och Hess en mycket viktig del av förklaringen 
när man vill undersöka varför vissa interaktionsmönster och resultat uppstår i en 
gemensam resurs men inte andra. 
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Aktionssituationer fokuserar på hur människor samarbetar eller inte samarbe-
tar med varandra under olika förutsättningar. Här identifieras aktörerna och vilka 
roller de spelar i en viss situation, hur de agerar och varför samt hur deras age-
rande påverkar resultaten. Resursens förutsättningar, aktörerna och deras motiv 
och agerande resulterar tillsammans i interaktionsmönster, som avgör om en 
gemensam resurs blir framgångsrik eller misslyckas (resultat; Ostrom & Hess 
2007, s. 44–62).  

Grundfrågorna för varje analys av en gemensam resurs handlar enligt Hess 
och Ostrom om rättvist nyttjande av och bidragande till resursen (equity), optimal 
användning och underhåll av resursen (efficiency) och resursens hållbarhet över 
tid (sustainability; Hess & Ostrom 2007, s. 6). Min undersökning kommer att kon-
centrera sig på den första av dessa tre frågor, nämligen forskares bidrag till och 
användning av parallellpublicerade vetenskapliga forskningsresultat. 
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5 Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna om forskares syn på, kunskap om och 
användning av parallellpublicering har jag valt att genomföra en enkätunder-
sökning bland en grupp forskare som ska ge en bred överblick över deras tankar 
och beteendemönster. Enkäter är fördelaktiga ur ett tidsmässigt perspektiv då det 
med hjälp av denna metod är möjligt att samla in en stor mängd jämförbara upp-
gifter på relativt kort tid. Respondenten kan fundera på frågorna i lugn och ro och 
ingen intervjuare finns närvarande som kan påverka svaren. Nackdelen med 
enkäter är att svarsfrekvensen ofta är lägre jämfört med t.ex. intervjuer och att det 
inte är möjligt att ställa följdfrågor och mer komplexa frågor (Ejlertsson 2005, 
s. 11 ff.). 

En enkät ger besked om de undersökta personernas rapporterade beteende, 
dvs. vad de uppger att de gör, inte om deras faktiska beteende, dvs. vad de verk-
ligen gör. Enkäten har dock den stora fördelen att den till skillnad mot metoder 
som undersöker det faktiska beteendet (t.ex. granskning av litteraturförteckningar 
för att se huruvida fritt tillgänglig forskningslitteratur citeras och i vilken version) 
även kan ge upplysningar om attityder, kunskaper och motiv bakom beteendet, 
vilket mina frågeställningar till stor del handlar om. Att det som uppges inte alltid 
behöver stämma överens med hur det ser ut i verkligheten får beaktas när svaren 
analyseras. 

Urvalet av respondenterna och enkätundersökningens genomförande beskrivs 
i de följande avsnitten. 

5.1 Urval av respondenterna 
Jag har valt att undersöka forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). I 
urvalsgruppen ingår samtliga forskare och doktorander från SLU:s alla orter och 
ämnesområden, totalt 878 personer enligt den e-postlista som SLU:s personal-
registeransvarige sammanställt åt mig.14 

                                                 
14 Godkännande att använda SLU-forskarnas e-postadresser för att distribuera webbenkäten gavs av Anders 
Hammarstedt på Avdelningen för Juridik, Ekonomi och Personal vid SLU den 18 januari 2008. 
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Det är inte alldeles självklart att undersökningsgruppen även ska omfatta 
doktorander då många av dem kan antas ha endast begränsad erfarenhet av publi-
cering. Undersökningen intresserar sig emellertid också för hur parallellpubli-
cerade artiklar används och för de tillfrågades inställning till att parallellpublicera 
i framtiden, varför jag anser att det är befogat att även inkludera doktoranderna. 

Att jag har valt att undersöka just forskare vid SLU har främst två anled-
ningar: för det första är SLU Sveriges mest forskningsintensiva universitet, nästan 
tre fjärdedelar av verksamheten består av forskning (SLU 1 [u.å.]). För det andra 
är mycket av den forskning som bedrivs vid SLU direkt relevant för yrkesverk-
samma och andra utanför universitetet, t.ex. lantbrukare, veterinärer och 
djurägare. Det är därför angeläget att forskningsresultaten görs tillgängliga även 
för dem. Vid SLU finns dessutom många olika discipliner representerade, de 
flesta inom STM-området där vetenskapliga tidskrifter är det viktigaste 
kommunikationsmedlet men även samhällsvetenskapliga, vilket möjliggör 
jämförelser mellan olika discipliner. 

En viktig anledning är också att SLU var ett av de första svenska universitet 
som satte upp ett institutionellt arkiv, till att börja med två delarkiv för uppsatser 
respektive avhandlingar som båda startade 2003. Sedan december 2006 förfogar 
SLU även över ett arkiv för artiklar, rapporter, konferensbidrag och annan forsk-
ningslitteratur som producerats vid universitetet: Epsilons öppna arkiv (SLU-
biblioteken 2006). Trots att SLU haft ett institutionellt arkiv förhållandevis länge 
innehåller Epsilons öppna arkiv i slutet av november 2007 endast 35 poster, 
nästan uteslutande rapporter och inte en enda kvalitetsgranskad vetenskaplig arti-
kel. Därför är det intressant att ta reda på vad den låga användningen beror på. 

När denna uppsats påbörjades hade SLU ännu inga open access-riktlinjer. 
Den 11 februari 2008 fick dock SLU en open access-policy genom ett 
rektorsbeslut. I policyn uppmanas SLU:s forskare att publicera sina artiklar i open 
access-tidskrifter när lämpliga sådana finns, och ”att vid publicering hävda sin rätt 
till parallellpublicering i Epsilon, SLU:s digitala öppna arkiv, samt att deponera 
en kopia av varje publicerad artikel i Epsilon” (SLU, rektorsbeslut 2008-02-11, 
Dnr SLU ua 11-474/08). Den nya policyn har dock inte haft någon påverkan på 
enkätundersökningen eftersom denna avslutades dagen efter att policyn hade 
antagits. 

5.1.1 Om Sveriges lantbruksuniversitet 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bildades 1977 då olika högskolor och institu-
tioner inom lantbruk, skogsbruk och veterinärmedicin slogs ihop. Universitetet 
har idag ca 40 institutioner fördelade på fyra fakulteter: Fakulteten för landskaps-
planering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Fakulteten för naturresurser och 
lantbruksvetenskap, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt 
Fakulteten för skogsvetenskap. Huvudverksamheten bedrivs på de fyra orterna 
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Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala (SLU 2 [u.å.]). Totalt arbetar omkring 2 900 
personer vid SLU (SLU 3 [u.å.]). 

5.2 Enkäten 
Enkätundersökningen genomfördes i form av en webbenkät. I det följande be-
skrivs tillvägagångssättet när enkäten skapades och distribuerades samt enkät-
formulärets utformning. Även svarsfrekvens och bortfall diskuteras. 

5.2.1 Genomförande 
Webbenkäten skapades i form av ett webbformulär kopplat till en databas där 
svaren samlades. Formuläret översattes också till engelska, eftersom SLU har 
många utländska forskare. En mindre pilotstudie med fem personer, varav tre 
doktorander i biokemi, ekonomi resp. litteraturvetenskap, genomfördes. Syftet 
med pilotstudien var att se hur frågor och svarsalternativ uppfattades och om de 
upplevdes som relevanta, att testa webbformulärets språk och funktion och att få 
en uppfattning om hur lång tid det tar att svara på frågorna. Pilotstudien ledde till 
en del ändringar i frågeformuläret, bl.a. förbättrades formuläret för respondenter 
som inte hade publicerat något ännu genom tydligare anvisningar om vilka frågor 
som kunde hoppas över samt genom att fler frågor fick svarsalternativet ”Jag har 
inte publicerat något ännu”. 

Länken till formuläret skickades den 24 januari 2008 tillsammans med en in-
bjudan på svenska och engelska (bilaga 1) per e-post till forskarna. Inbjudan inne-
höll en beskrivning av vad undersökningen handlar om och vilka som skulle delta 
samt en kort introduktion till enkäten. Det första utskicket följdes upp med två 
påminnelser, vilket enligt Ejlertsson (2005, s. 26) är ett lämpligt antal ur etisk och 
resultatsynpunkt. De sista svaren kom in 12 februari 2008. 

5.2.2 Enkätfrågorna 
Webbenkäten (bilaga 2) består av sex delar med sammanlagt 28 frågor samt ett 
utrymme för fria synpunkter och kommentarer i slutet av formuläret. Nästan alla 
frågor har fasta svarsalternativ. Vid tre centrala frågor uppmanas respondenterna 
även att motivera sina svar i egna ord för att få en djupare förståelse av hur de 
resonerar kring frågan. Respondenterna ges ofta även möjlighet att vid behov 
uppge egna alternativ (”Annat: …”) istället för eller utöver de fasta alternativen. 
Genom detta undviks problemet med att de angivna fasta svarsalternativen möj-
ligtvis inte är uttömmande ur respondenternas synpunkt, vilket annars skulle 
kunna skapa irritation och leda till större bortfall (Trost 2007, s. 77 f.). 

Eftersom begreppsapparaten kring open access och parallellpublicering först 
och främst används inom biblioteks- och informationsvetenskap försökte jag så 
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långt som möjligt använda enkla omskrivningar av de begrepp som kunde antas 
vara okända för respondenterna. Ett exempel på en sådan omskrivning är ”Artikel, 
eget manuskript, ännu ej granskat och godkänt” istället för preprint. Två centrala 
begrepp som var svåra att omskriva varje gång de förekom, nämligen 
parallellpublicering och öppet arkiv, definierades istället i början av den aktuella 
delen av enkäten.15 

Frågornas innehåll och utformning har sin utgångspunkt i frågor, frågetyper 
och resultat från tidigare undersökningar om open access-publicering. Därigenom 
underlättas jämförelsen med tidigare studiers resultat (jfr. Ejlertsson 2005, s. 17). 
De undersökningar som använts i arbetet med enkäten är Allen 2005, Gadd, 
Oppenheim & Probets 2003, Macfie Miller 2006, Ottosson 2006, Rowlands & 
Nicholas 2005, Swan & Brown 2005 och Wojciechowska 2007. 

Frågeformuläret omfattar både attityd-, kunskaps- och användningsfrågor 
grupperade kring sex olika teman. De sex delarna i enkäten presenteras kort i det 
följande. 

Del I (fråga 1–7) tar reda på bakgrundfakta om respondenterna. Jag ansåg det 
inte vara nödvändigt att fråga efter respondenternas ålder eller kön, eftersom pub-
liceringsbeteendet i första hand styrs av vad som är brukligt inom det ämne fors-
karen är verksam i (Kling & McKim 1999, s. 896). 

Del II (fråga 8–9) omfattar två frågor som intresserar sig för respondenternas 
bedömning av det vetenskapliga publiceringssystemet i stort samt vilka faktorer 
som anses vara viktiga vid val av publiceringssätt. Frågorna kring vetenskaplig 
publicering fungerar som en inledning till enkätens huvudtema, parallellpubli-
cering, och kan vara intressanta att jämföra med svaren på frågorna kring erfaren-
het av egen parallellpublicering som följer senare i enkäten. 

Del III (fråga 10–12) består av tre frågor kring tillgänglighet till forsknings-
litteratur. Jag intresserar mig här för hur ofta respondenterna ombeds av andra att 
skicka kopior av sina publikationer och vilken version de skickar i så fall samt hur 
ofta de själva vänder sig till andra forskare i detta ärende. Parallellpublicering 
handlar först och främst om tillgänglighet och jag vill med dessa frågor ta reda på 
respondenternas medvetenhet om och erfarenhet av tillgänglighetsproblem. 

Del IV (fråga 13–21) är ägnad åt undersökningens huvudtema, parallellpubli-
cering, och inleds med en definition av begreppen parallellpublicera och öppet 
arkiv. Frågorna i denna del avser bl.a. respondenternas egen erfarenhet av 
parallellpublicering, faktorer som påverkar beslutet att parallellpublicera eller att 
avstå från det, samt om, var, vad och genom vem respondenterna kan tänka sig att 

                                                 
15 Att omskrivningar och definitioner av open access-relaterade begrepp är en nödvändig förutsättning har 
visat sig i tidigare undersökningar (jfr. bl.a. Allen 2005, s. 48 och Ottosson 2006, s. 8). 

 
 

31



parallellpublicera och huruvida krav från forskningsfinansiärer på obligatorisk 
parallellpublicering i öppna arkiv skulle påverka detta beslut. 

Del V (fråga 22–24) tar upp frågor om upphovsrätt och modifiering av publi-
ceringskontrakt. Respondenterna ombeds uppge vem som har upphovsrätten för 
deras senast publicerade artikel och om de någonsin har ändrat eller skulle kunna 
tänka sig att ändra ett kontrakt. 

Del VI (fråga 25–28) intresserar sig slutligen för användningen av parallell-
publicerad litteratur, dvs. hur forskarna som läsare förhåller sig till parallellpubli-
cering. Frågorna avser om och varför sådana texter används, hur de hittas samt 
vilka versioner som föredras. 

5.2.3 Svarsfrekvens och bortfall 
Länken till frågeformuläret skickades till totalt 878 forskare och doktorander vid 
SLU. Fem e-postmeddelanden returnerades automatiskt, vilket innebär att enkät-
formuläret borde ha nått 873 personer. När undersökningen avslutades den 12 
februari 2008 hade 296 svar kommit in, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 
34 %. 

Det finns flera tänkbara anledningar till det förhållandevis stora bortfallet.16 
Dels visade det sig att inte alla som fanns med på e-postlistan var aktiva forskare. 
Åtta personer hörde av sig och meddelade att de hade gått över till andra arbets-
uppgifter eller trots sin titel inte var verksamma som forskare. Detta kan möjligt-
vis även gälla för fler personer än de som hört av sig. Dels kan det vid webb-
enkäter uppstå tekniska problem, som att e-postmeddelanden fastnar i spamfilter 
(Hultåker 2007, s. 135). Dessutom är undersökningens ämne, parallellpublicering, 
en relativt ny företeelse som många forskare kanske inte har reflekterat över tidi-
gare, vilket kan ha avhållit några från att delta. Enkäten var också ganska omfat-
tande och vissa av frågorna krävde en hel del eftertanke, vilket kan ha påverkat 
svarsfrekvensen. 

Eftersom bortfallet är så pass stort är det inte möjligt att dra några säkra slut-
satser som gäller för samtliga forskare vid SLU utifrån undersökningsresultaten. 
Svaren är inte representativa för hela urvalet. Det är t.ex. möjligt att forskare som 
är mer insatta i parallellpublicering och problematiken kring detta fenomen har 
varit mer benägna att svara än forskare som inte hört talas om det eller reflekterat 
över det tidigare. De slutsatser jag drar utifrån min undersökning måste således 
tolkas med detta i åtanke. 

                                                 
16 Enligt Jan Trost (2007, s. 137) ligger svarsfrekvensen för enkätundersökningar i vanliga fall mellan 50 och 
75 %, vid webbenkäter blir den ofta lägre (Hultåker 2007, s. 135). 
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6 Undersökningsresultat 

I detta kapitel redovisas resultaten från enkätundersökningen. Där svaren redo-
visas i procentform har procenttalen avrundats till heltal, vilket innebär att 
summan inte alltid uppgår till exakt 100 %. Eftersom inte alla respondenter har 
svarat på samtliga frågor i enkäten (internt bortfall) anges för varje fråga hur 
många som har svarat (n = antal svarande). I citaten har för läsbarhetens skull 
uppenbara felstavningar rättats. Allt material som redovisas och refereras till i 
detta kapitel är svar från enkätundersökningen om inget annat anges. 

6.1 Respondenterna 
Frågeformuläret inleddes med några frågor om respondenterna för att få en bättre 
uppfattning om vilka som svarat på enkäten och för att senare försöka avgöra om 
intresset för parallellpublicering skiljer sig mellan olika grupper av respondenter.  

Bland respondenterna finns forskare från samtliga SLU-institutioner som be-
driver forskning representerade. Fördelningen över de enskilda institutionerna är 
ganska jämn. En enda institution, Institutionen för kemi, företräds av endast en 
forskare. Den institution som representeras av flest forskare är Institutionen för 
ekologi som är en av SLU:s personalmässigt större institutioner. Respondenternas 
fördelning på de fyra fakulteterna motsvarar deras inbördes storleksförhållanden 
beräknade på antal årsarbetare och budget. 

Diagram 1. Vilket ämne forskar du huvudsakligen inom? Absoluta tal (n = 295) 
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Forskarna ombads inte bara uppge sin institutionstillhörighet, utan även vilket 
ämne de huvudsakligen forskar inom (diagram 1). Förutom en rad givna svars-
alternativ kunde de även uppge egna alternativ. Forskare inom biologi utgör den 
största gruppen (53 personer). Andra ämnesområden som är välrepresenterade 
bland respondenterna är ekologi (41 personer), husdjursvetenskap (34 personer) 
och skogsvetenskap (33 personer). I gruppen ”Annat” (46 personer) ingår ett 
trettiotal ämnesbeteckningar av ofta mer tvärvetenskaplig karaktär som uppgetts 
av en till tre personer vardera. Bioenergi, livsmedelsvetenskap och markvetenskap 
är tre icke-givna alternativ som nämnts av minst fem personer vardera och 
redovisas därför som separata grupper i diagram 1. 

Över en tredjedel av respondenterna är doktorander (37 %; diagram 2). Den 
näst största gruppen utgörs av respondenter som har varit verksamma som fors-
kare i mer än 15 år (18 %), följt av forskare med 1 till 5 års (16 %) resp. 6 till 10 
års erfarenhet (14 %). Nio procent av respondenterna har varit verksamma som 
forskare i 11 till 15 år och sex procent har mindre än ett års erfarenhet. 

Diagram 2. Hur länge har du varit verksam som forskare? Procent (n = 295) 

37%

6%
16%

14%

9%

18%
Doktorand
Mindre än 1 år
1 - 5 år
6 - 10 år
11 - 15 år
Mer än 15 år

 

Av de 111 doktoranderna har en fjärdedel (28 personer, vilket motsvarar 9 % av 
respondenterna) inte medverkat i några publikationer (artiklar, rapporter, konfe-
rensbidrag, bokkapitel/böcker) alls ännu. Över hälften av respondenterna upp-
skattar att de medverkar i upp till två vetenskapliga publikationer per år och en 
knapp tredjedel i tre till fem publikationer. Sammanlagt 6 % anger att de med-
verkar i över fem publikationer årligen. Forskare som har varit verksamma länge 
tenderar att medverka i fler publikationer per år än forskare med kortare verksam-
hetstid. 

Respondenterna ombads uppge vilken tidskrift deras senaste artikel publice-
rats i, vilket 246 av dem gjorde. Sammanlagt 49 respondenter svarade att de inte 
hade publicerat någon vetenskaplig artikel ännu. Förutom de 28 doktorander som 
inte har medverkat i några publikationer alls är det ytterligare 17 doktorander 
samt fyra forskare som har varit verksamma i ett till fem år som inte har 
publicerat någon artikel i en vetenskaplig tidskrift (men medverkat i andra slags 
publikationer).  
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För de tidskrifter som uppgetts kontrollerades förlagets open access-riktlinjer 
med hjälp av RoMEO och DOAJ (en förteckning över open access-tidskrifter som 
tillhandahålls av universitetsbiblioteket i Lund; DOAJ 2008). Enligt uppgifterna i 
RoMEO är det för strax över hälften (51 %) av artiklarna tillåtet att para-
llellpublicera både pre- och postprint (diagram 3). Majoriteten av artiklarna i 
denna grupp är publicerade i tidskrifter från Elsevier och – i mindre omfattning – 
Springer. I en fjärdedel av fallen får endast preprints parallellpubliceras och i 7 % 
endast postprints. Bara 9 artiklar (4 %) får inte parallellpubliceras alls enligt upp-
gifterna i RoMEO. Åtta artiklar (3 %) hade publicerats i open access-tidskrifter 
och var därmed redan fritt tillgängliga. Alla open access-tidskrifter tillåter paral-
lellpublicering (SHERPA 2006). För sammanlagt 10 % av artiklarna saknades 
uppgifter i RoMEO eller kunde tidskriften inte säkert identifieras. 

Totalt får alltså 86 % (211) av respondenternas senast publicerade artiklar 
parallellpubliceras i någon form. Det kan dock vara så att flera svar avser samma 
artikel eftersom vetenskapliga artiklar inom SLU:s ämnesområden oftast är produ-
cerade av en forskargrupp. 

Diagram 3. Förlagens parallellpubliceringspolicies för senast publicerade artikel. Procent (n = 
246) 
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Drygt hälften av respondenterna (51 %) registrerar sina publikationer själva i 
SLU:s publikationsdatabas.17 För 39 % sköts denna uppgift av personal på institu-
tionen. Två forskare (< 1 %) uppger att det är personal på biblioteket som 
registrerar publikationerna. Av de forskare som har valt alternativet ”annan” 
uppger åtta att det är deras handledare resp. gruppledare eller chef som sköter 
registreringen och lika många vet inte vem som tar hand om den. Frågan om vem 
som registrerar publikationerna ställdes för att ta reda på hur vana respondenterna 
är att själva registrera sina publikationer i databaser. 

SLU:s institutionella arkiv Epsilon är okänt för nästan en fjärdedel (71) av 
respondenterna (diagram 4). Av de tre delarkiven i Epsilon är avhandlingsarkivet, 

                                                 
17 Registrering av publikationer i publikationsdatabasen är obligatorisk för SLU:s forskare, då databasen 
ligger till grund för bl.a. anslagstilldelning och årsredovisning. 
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som nämns av 162 respondenter eller lite mer än hälften, det mest kända. En 
tredjedel (97) av respondenterna vet att Epsilon innehåller ett delarkiv för upp-
satser, och drygt en fjärdedel (83) känner till det nyaste delarkivet i Epsilon som 
är öppet för alla slags publikationer (artikel, rapporter, konferensbidrag mm.).  

Diagram 4. Vad vet du om SLU:s elektroniska arkiv Epsilon? Absoluta tal (n = 296) 
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Endast 22 respondenter har svarat korrekt att Epsilon innehåller arkiv för såväl 
uppsatser, avhandlingar och andra slags publikationer. Frågan ställdes dock i 
enkäten på ett sådant sätt att det är möjligt att flera av dem som enbart valde 
alternativet ”Epsilon innehåller ett öppet arkiv för alla slags publikationer” i sitt 
svar även inkluderade uppsatser och avhandlingar. Även om man utgår från att så 
är fallet för samtliga 57 respondenter som enbart valde detta alternativ är det totalt 
bara 79 personer eller 27 % av respondenterna som känner till Epsilon i hela dess 
omfattning. Bland dessa är doktoranderna något överrepresenterade. 

6.2 Vetenskaplig publicering 
Respondenterna ombads uppge hur de tycker att det vetenskapliga publicerings-
systemet fungerar. Frågan ställdes för att senare kunna se om det finns ett sam-
band mellan missnöje med det nuvarande publiceringssystemet och användning 
av parallellpublicering. 

Diagram 5. Hur tycker du att det vetenskapliga publiceringssystemet fungerar? Procent (n = 294) 
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Två tredjedelar av forskarna visar sig vara nöjda med det vetenskapliga publice-
ringssystemet: 62 % tycker det fungerar bra och 3 % att det fungerar mycket bra 
(diagram 5). Sammanlagt 28 respondenter (9 %) är missnöjda. Fyra av dessa anser 
att publiceringssystemet fungerar mycket dåligt och 24 att det fungerar dåligt. 
Ungefär en fjärdedel (77 respondenter) vet inte eller är osäker. Av dessa är över 
hälften doktorander och många har ingen publiceringserfarenhet ännu. 

Diagram 6. Nöje/missnöje med det vetenskapliga publiceringssystemet efter verksamhetstid. 
Procent (n = 293) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

M
yc

ke
t b

ra

B
ra

D
ål

ig
t 

M
yc

ke
t

då
lig

t

Ve
t

in
te

/O
sä

ke
r

Doktorand
Mindre än 1 år
1 - 5 år
6 - 10 år
10 - 15 år
Över 15 år

 

Diagram 6 visar hur nöje/missnöje med det vetenskapliga publiceringssystemet 
fördelar sig mellan respondenter med olika lång verksamhetstid som forskare. 
Eftersom det förutom för ”Bra” och ”Vet inte/Osäker” handlar om mycket små 
siffror är det inte möjligt att analysera kategorierna närmare. En tydligt större 
andel av de mer erfarna forskarna (verksamma i 6 år eller mer) tycker att publice-
ringssystemet fungerar bra, men detta får ses i relation till att de i mindre utsträck-
ning än forskare med kortare verksamhetstid har valt alternativet ”Vet 
inte/Osäker”. 

Respondenterna fick även bedöma hur viktiga eller oviktiga ett antal faktorer 
är när de väljer var de ska publicera sina forskningsresultat (tabell 1). Svarsalter-
nativen var Mycket viktig, Ganska viktig, Inte så viktig och Inte alls viktig. Tabell 
1 redovisar de givna faktorerna i fallande betydelseordning med hjälp av 
medianen.18 Medianvärdet räknades ut genom att de fyra svarsalternativen gavs 
värdena 1–4, där 1 betyder ”Mycket viktig” och 4 ”Inte alls viktig”. Det svars-
alternativ med lägst median är därmed det som betraktas som viktigast av respon-
denterna. 

                                                 
18 Medianvärdet är det värde som ligger precis i mitten, dvs. den ena hälften av materialet ligger under 
medianvärdet och den andra hälften ligger över medianvärdet. Vid sneda fördelningar är medianvärdet att 
föredra, eftersom det till skillnad mot det aritmetiska medelvärdet (”genomsnittet”) inte påverkas av extrem-
värden (Trost 2007, s. 141f.). 

 
 

37



Tabell 1. Hur viktiga eller oviktiga tycker du att följande faktorer är när du väljer var dina forsk-
ningsresultat ska publiceras? Median. 

Faktor Median n 
Tillgänglighet 1,85 n = 289 
Kvalitetsgranskningens (peer-review) kvalitet 1,96 n = 290 
Att publikationen når en specifik målgrupp 2,16 n = 291 
Snabb publicering och spridning 2,17 n = 291 
Att publikationen når så många som möjligt 2,25 n = 292 
Tidskriftens impact factor 2,37 n = 289 
Förlagets/redaktionens/tidskriftens anseende 2,49 n = 294 
Säkert långtidsbevarande och tillgänglighet över tid 2,50 n = 290 
Förlagets upphovsrättspolicy 3,32 n = 284 
Att jag får en direkt finansiell ersättning för publiceringen 3,97 n = 286 

Tillgänglighet och kvalitetsgranskningens kvalitet väger tyngst när forskarna ska 
avgöra var de ska publicera sina forskningsresultat. Båda dessa faktorer ansågs 
vara mycket viktiga av över hälften av respondenterna (59 % resp. 52 %) och vik-
tiga av runt 40 % (37 % resp. 42 %). Två personer vardera tyckte att tillgänglighet 
och kvalitetsgranskningens kvalitet inte var viktiga alls när de väljer publicerings-
ställe. Att publikationen når en specifik målgrupp och snabb publicering och 
spridning bedöms vara av ungefär lika stor betydelse. Intressant är att det anses 
vara något viktigare att publikationen når en specifik målgrupp än att den når så 
många som möjligt. Även tidskriftens impact factor, publiceringsorganets anse-
ende och säkert långtidsbevarande och tillgänglighet till publikationen över tid 
anses av en majoritet (82, 80 resp. 72 %) av respondenterna vara viktiga faktorer. 
Något som är värt att lägga märke till är att långtidsbevarande och -tillgänglighet 
av 20 % (58) av respondenterna inte uppges vara så viktig när de väljer var forsk-
ningsresultat ska publiceras och inte alls viktig av 8 % (22 respondenter). Att 
säkra tillgängligheten till publikationerna för framtiden är ett argument för paral-
lellpublicering i öppna arkiv som ofta anförs i litteraturen. 

En annan viktig fråga i samband med parallellpublicering rör upphovsrätten. 
Förlagets medgivande är en grundläggande förutsättning för parallellpublicering 
av den slutliga versionen vid traditionell publicering. Exakt hälften av responden-
terna uppger att förlagets upphovsrättspolicy inte är så betydande för beslutet var 
forskningsresultaten ska publiceras och 17 % att den inte alls är viktig. En tredje-
del anger att upphovsrättspolicyn är mycket viktig (9 %) eller ganska viktig 
(25 %). Anmärkningsvärt är att doktoranders och etablerade forskares uppfatt-
ningar skiljer sig åt i den här frågan: medan drygt hälften av doktoranderna anser 
att förlagets upphovsrättspolicy är en viktig faktor är det bara omkring en 
fjärdedel av de disputerade forskarna som är av samma åsikt, bland de mest 
erfarna forskarna (verksamma i över 15 år) endast ungefär en sjättedel. 

En faktor som inte alls bedöms som viktig är möjligheten att få en direkt 
finansiell ersättning för publiceringen. Nästan hälften (49 %) av respondenterna 
har uppgett att det inte alls är viktigt och drygt en tredjedel (38 %) att det inte är 
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så viktigt. Resultatet är inte förvånande med tanke på att forskare i normalfallet 
inte får betalt för sina artiklar från tidskriftsförlagen, något som också tydligt 
framkom i kommentarerna: ”Få ersättning för publiceringen? Man ska vara glad 
om man inte behöver betala...”. Enkäten intresserade sig inte enbart för 
publikationer i form av artiklar, utan även för andra publikationsformer. Detta kan 
möjligtvis vara en förklaring till att 13 % av respondenterna anser att en direkt 
ersättning är en mycket viktig eller viktig faktor vid publiceringsvalet. Frågan 
specificerade inte vem som skulle betala ut ersättningen, vilket kan ha påverkat 
svaren. 

Respondenterna fick även möjlighet att uppge andra faktorer som påverkar 
deras publiceringsbeslut. Faktorer som nämndes var snabb och professionell 
handläggning av manuset, flexibilitet vad gäller antal sidor, om tidskriften finns 
med i viktiga referensdatabaser, tillgänglighet för näringslivet och en avvägning 
av chansen att bli accepterad. En respondent nämnde att hon/han tänker på open 
access och kostnaderna för tidskriftsprenumerationer. Flera respondenter uppgav 
att publiceringskostnaderna (extrakostnader för färgillustrationer eller extra sidor) 
påverkar var forskningsresultaten publiceras. 

6.3 Tillgänglighet 
I traditionen att forskare skickar kopior av sina publikationer direkt till andra fors-
kare och andra som efterfrågar dessa går det att se vissa likheter med parallell-
publicering. I båda fallen handlar det om att förbättra tillgängligheten till forsk-
ningspublikationer när biblioteksresurser saknas. Enkätfrågorna som redovisas i 
detta avsnitt syftar till att ta reda på respondenternas medvetenhet om tillgänglig-
hetsproblem och deras erfarenhet av att sprida publikationer till andra forskare. 

Diagram 7. Hur ofta brukar du bli ombedd resp. hur ofta ber du själva andra forskare att skicka 
kopior av publikationer? Procent (n = 268) 
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Av de 268 respondenter som har medverkat i minst en publikation blir 83 % 
ibland ombedda av andra att skicka en kopia av ett av sina verk, de flesta av dem 
några gånger per år (44 %) eller mer sällan (35 %). Elva personer (4 %) blir till-
frågade några gånger per månad medan 17 % av respondenterna uppger att de ald-
rig får sådana förfrågningar (diagram 7). 

Respondenterna skickar i större utsträckning kopior till andra än de själva ber 
om kopior på andras publikationer. Nästan en tredjedel (30 %) ber aldrig andra 
forskare att skicka kopior, hälften (50 %) gör det mer sällan än några gånger per 
år (diagram 8). Endast två forskare (< 1 %) ber andra om artikelkopior några 
gånger i månaden och 19 % några gånger om året. Detta kan tyda på att tillgången 
till forskningslitteratur överlag är ganska god för de SLU-forskare som deltagit i 
enkäten, vilket också svaren på nästa fråga tyder på (diagram 9). 

Diagram 8. När det gäller artiklar, vilken version brukar du skicka? Procent (n = 219) 
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Intressant är att se vilken version av publikationen forskarna skickar till andra. 
När det gäller artiklar skickar över tre fjärdedelar (77 %) förlagets pdf och 10 % 
ett eget granskat och godkänt manus (n = 219). Av de 13 % som har uppgett att de 
använder en annan version skickar de flesta fysiska särtryck eller fotokopior av 
originalartikeln. Två respondenter hänvisar till den publicerade artikeln på tid-
skriftens webbsida och tre skickar olika versioner från fall till fall. En av dessa 
nämner att vilken version hon/han skickar är beroende av tidskriftens regler. 

Diagram 9. Hur lätt eller svårt tycker du att det i allmänhet är att få tag på den forskningslitte-
ratur du behöver? Procent (n = 294) 
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När respondenterna blir ombedda att med hjälp av en sexstegsskala från ”Mycket 
lätt” (1) till ”Mycket svårt” (6) ange hur lätt eller svårt de tycker att det i 
allmänhet är att få tag på den forskningslitteratur de behöver hamnar medianen på 
2,59 (n = 294), vilket ungefär motsvarar lätt till ganska lätt. Endast en forskare 
uppger att det är mycket svårt (diagram 9). 

6.4 Parallellpublicering 
Syftet med frågorna som redovisas i detta avsnitt är att ta reda på respondenternas 
erfarenheter av och åsikter om parallellpublicering på hemsidor och i öppna arkiv. 

Av de som svarat på frågan om de någon gång lagt ut en kopia av en av sina 
publikationer på en allmänt tillgänglig sida på Internet uppger en knapp fjärdedel 
(62 personer) att de har gjort det, medan drygt tre fjärdedelar (192 personer) inte 
har gjort det (diagram 10). Omfattningen varierar, men de allra flesta av dem som 
har erfarenhet av parallellpublicering på hemsidor har lagt ut mellan en och fem 
publikationer. Sju respondenter har lagt ut omkring tio publikationer vardera och 
en respondent ett femtiotal. 

Antalet svar på denna fråga är lägre än det totala antalet respondenter, vilket 
beror på att frågan endast skulle besvaras av personer som har medverkat i någon 
vetenskaplig publikation. Dessutom har ett antal respondenter med publicerings-
erfarenhet avstått från att svara. Tre ja-svar som endast avsett sammanläggnings-
avhandlingar har räknats som nej-svar, eftersom det i dessa fall inte handlar om 
parallellpublicering i uppsatsens mening. 

Diagram 10. Har du någon gång lagt ut en kopia av en av dina publikationer på en allmänt till-
gänglig webbsida? Procent (n = 254) 
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De 62 respondenter som har parallellpublicerat på en hemsida ombads även uppge 
vilken typ av hemsida och vilken typ av publikation det handlade om. I båda 
fallen kunde flera alternativ väljas, varför det totala antalet svar överstiger antalet 
respondenter. 

Institutionens hemsida är den vanligaste webbplatsen att lägga ut publika-
tionskopior på och nämns av 30 respondenter, dvs. nästan hälften av dem som 
någon gång har lagt ut en kopia (diagram 11). Ungefär en tredjedel (21 resp. 19 
respondenter) har lagt ut kopior på ett forskningsprojekts hemsida och i SLU:s 
publikationsdatabas. Endast åtta respondenter har använt sig av sin personliga 
hemsida för att lägga ut publikationskopior.  

Andra alternativ som nämns är olika myndigheters och forskningsfinansiärers 
hemsidor (i dessa fall är det dock inte säkert att det är forskaren själv som lagt ut 
publikationen) och ämnesportaler som underhålls av forskningsinstitutioner, myn-
digheter och/eller branschorganisationer i näringslivet. Två respondenter har an-
gett webbplatser som består av ämnesbaserade öppna arkiv och som därför 
räknats som sådana (se nedan). Omvänt har ämnesportaler och andra webbplatser 
som nämnts som svar på frågan om parallellpublicering i öppna arkiv räknats med 
här. 

Diagram 11. Typ av hemsida. Absoluta tal (n = 59) 
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Den publikationstyp som oftast parallellpubliceras på hemsidor är rapporter (39), 
följt av artiklar i olika versioner (29) och konferensbidrag (15). När det gäller 
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artiklar är det i 18 av 29 fall förlagets pdf-version som används, i sju ett eget 
granskat och godkänt manuskript (postprint) och i fyra fall en preprint. Bokkapitel 
eller böcker har lagts ut av sju respondenter (diagram 12).  

Diagram 12. Typ av publikation. Absoluta tal (n = 58) 
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Bland andra slags publikationer nämns avhandlingar och uppsatser några gånger 
samt faktablad och undervisningsmaterial av en respondent vardera.  

Endast sju respondenter (3 %, n = 251) har svarat ja på frågan om de någon 
gång har deponerat en kopia av en av sina publikationer i ett öppet arkiv, bortsett 
från de sjutton svar som enbart avser avhandlingar eller uppsatser som e-publice-
rats i Epsilon. Samtliga av dessa sju har även angett att de har parallellpublicerat 
publikationer på hemsidor. I enkäten definieras ett öppet arkiv ganska brett som 
”ett digitalt arkiv vars innehåll är fritt tillgängligt via Internet (t.ex. SLU:s 
Epsilon)”. Vid närmare undersökning av de sju ja-svaren visar det sig att endast 
en respondent uttryckligen uppgett ett öppet arkiv enligt den definition som 
används i uppsatsen (dvs. att arkivet ska kunna samsökas med hjälp av OAI-
PMH), nämligen SLU:s öppna arkiv Epsilon. I sex fall nämns ämnesportaler eller 
inte namngivna institutionella arkiv vid SLU. Dessa verkar enligt de uppgifter 
respondenterna lämnat i övrigt inte vara Epsilon eller andra öppna arkiv enligt den 
definition som används i uppsatsen.  

Totalt är det alltså endast tre respondenter som har parallellpublicerat i öppna 
arkiv om de båda respondenter som uppgett ämnesbaserade arkiv på frågan om 
parallellpublicering på hemsidor räknas med. Publikationstyper som parallellpub-
licerats på detta sätt är rapporter och preprints. 

Forskare som har varit verksamma längre har också lite större erfarenhet av 
parallellpublicering. Drygt en tiondel av doktoranderna uppger att de har parallell-
publicerat åtminstone en publikation (doktorander helt utan 
publiceringserfarenhet ej medräknade). Bland forskarna med 1–10 års erfarenhet 
har en fjärdedel parallellpublicerat och bland dem som varit verksamma som 
forskare i över 10 år en tredjedel. Det finns även vissa skillnader mellan de olika 
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ämnesområdena. Eftersom det rör sig om ganska låga siffror går det inte att dra 
några långtgående slutsatser utifrån undersökningsresultaten, men intressant är 
dock att inte en enda av de 18 respondenter som forskar inom veterinärmedicin 
har uppgett att de har parallellpublicerat någon gång. Även bland forskare inom 
biologi och ekologi är det färre än genomsnittet som har parallellpublicerat: 
endast 7 av 53 biologer och 6 av 41 ekologer anger att de någon gång har gjort 
det. Respondenter som har uppgett jordbruks- resp. skogsvetenskap som sitt 
huvudsakliga forskningsområde har däremot parallellpublicerat lite mer än 
genomsnittet. Fem av 12 jordbruksvetare och 11 av 33 skogsvetare har erfarenhet 
av att parallellpublicera. 

De 62 respondenter som har parallellpublicerat i någon form, dvs. antingen 
genom att lägga ut publikationen på en fritt tillgänglig webbsida eller genom att 
deponera den i ett öppet arkiv (sammanlagt en knapp fjärdedel av de respondenter 
som har medverkat i minst en publikation), fick dessutom frågan om de skulle 
kunna tänka sig att deponera dessa publikationer även i SLU:s öppna arkiv 
Epsilon. Frågan besvarades av 53 personer. Tre fjärdedelar (40 personer) kunde 
tänka sig att deponera publikationerna även i Epsilon, ytterligare tio personer 
kunde tänka sig det om någon annan gjorde arbetet åt dem. Tre respondenter 
kunde inte tänka sig att göra så. 

En intressant fråga är vilka faktorer som påverkar forskares beslut att paral-
lellpublicera respektive inte parallellpublicera sina forskningsresultat. Respon-
denterna blev därför ombedda att markera hur viktiga ett antal givna faktorer var 
för deras beslut. Alternativen var Mycket viktig (1), Ganska viktig (2), Inte så 
viktig (3) och Inte alls viktig (4). 

Frågan var endast avsedd för respondenter som hade publiceringserfarenhet 
och var dessutom uppdelad i två delar, en för dem som hade parallellpublicerat 
och en för dem som inte hade parallellpublicerat. Detta ställde till vissa problem 
och ledde till att båda delar även besvarades av några respondenter som de inte 
var avsedda för respektive att några respondenter svarade på fel fråga. I det 
följande är det dock bara svaren från de respondenter som respektive frågedel var 
tänkt för som redovisas.  

Av de 62 respondenter som har parallellpublicerat i någon form har 49 angett 
hur mycket de givna faktorerna påverkat deras beslut att parallellpublicera.19  
Tabell 2 visar resultatet i fallande betydelseordning enligt medianvärdet.  

Tabell 2. Hur viktiga var följande faktorer för ditt beslut att parallellpublicera dina arbeten? 
Median. 

Faktor Median n 
                                                 
19 Det relativt stora bortfallet (21 %) beror på att nio respondenter har svarat på fel delfråga och fyra respon-
denter inte har svarat alls. 
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Fri tillgång till forskningsresultat för läsare 1,79 n = 49 
Jag tror att mitt arbete sprids snabbare 2,02 n = 49 
Jag tror att det leder till bättre tillgänglighet till mitt arbete över tid 2,05 n = 48 
Jag tror att jag kan nå fler i min målgrupp 2,21 n = 48 
Underlätta för yrkesverksamma som annars inte har tillgång till mitt 
arbete 2,27 n = 49 

Jag tror att läsekretsen blir större 2,34 n = 46 
Jag tror att mitt arbete kommer att citeras oftare 2,69 n = 48 
Jag slipper skicka kopior av mitt arbete till andra 2,90 n = 49 
Underlätta för forskare (t.ex. i u-länder) som annars inte har tillgång 
till mitt arbete 2,96 n = 49 

Jag tror att parallellpublicering påverkar min forskningskarriär 
positivt 3,31 n = 49 

Påverkan från kollegor eller medförfattare 3,60 n = 49 
Möjlighet att bifoga extra data såsom bilder, film, ljud 3,86 n = 49 

Över 90 % av de svarande har uppgett att fri tillgång till forskningsresultat var 
mycket viktig eller viktig för deras beslut att parallellpublicera, vilket gör den till 
den mest betydelsefulla av de givna faktorerna. Snabb spridning och bättre 
tillgänglighet till arbetet över tid är två andra viktiga faktorer som av 90 % resp. 
86 % anges vara mycket viktiga. Snabb spridning är den enda av de uppräknade 
faktorerna som ingen har ansett vara helt oviktig. Beslutet att parallellpublicera 
påverkades hos 80 % av respondenterna av viljan att förbättra tillgängligheten till 
deras arbeten för yrkesverksamma. Att underlätta tillgängligheten för andra 
forskare har inte lika stor betydelse – ungefär hälften ansåg denna faktor vara 
mycket eller ganska viktig. 

Faktorer som inte har så stor betydelse för beslutet att parallellpublicera är po-
sitiv påverkan på forskningskarriären och kollegors eller medförfattares påverkan. 
Att positivt inflytande på karriären hamnar ganska lågt har antagligen också att 
göra med att många respondenter inte räknar med att så är fallet. Som en respon-
dent upptrycker det: ”[…] jag skulle vilja att den gjorde det men jag tror inte att 
det gör det”. Möjligheten att vid parallellpublicering bifoga extramaterial som 
t.ex. bilder eller ljud har minst betydelse och uppges av 80 % av de svarande inte 
vara så viktig eller inte vara viktig alls. 

Respondenterna fick även möjligheten att uppge andra faktorer som påverkat 
deras beslut. Tre forskare nämner att det var krav eller önskemål från forsknings-
finansiären, i ett fall för att redovisa ett projekts resultat redan innan artikeln pub-
licerats. En respondent passar på att betona vikten av kvalitetsgranskning genom 
peer-review: ”Granskade och godkända artiklar kan jag tänka mig publicera 
öppet. Men referee-granskning bör finnas.” 

De respondenter som inte har parallellpublicerat (192 personer) fick i frågans 
andra del uppge hur mycket ett antal givna faktorer bidrar till att de inte 
parallellpublicerar sina arbeten. Faktorernas formulering blev dock inte särskilt 
lyckad. De innehåller många negationer vilket gjorde det svårt för respondenterna 
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att svara på ett entydigt sätt. Svaren är därför vanskliga att tolka eftersom det inte 
är säkert vad respondenterna egentligen menar med sina svar.  

Att frågan var besvärlig att svara på har förmodligen också haft betydelse för 
det relativt stora bortfallet. Dessutom har sju personer svarat på fel delfråga. Jag 
borde här ha använt en annan frågeform som ger mer entydiga svar, t.ex. att låta 
respondenterna välja de tre viktigaste av ett antal givna anledningar utan någon 
ytterligare värdering av deras betydelse.  

Jag har valt att ändå redovisa resultaten för de givna faktorerna i tabell 3 (som 
tidigare i fallande betydelseordning), men utan att dra några långtgående 
slutsatser utifrån dem. Av vilka anledningar forskare väljer att inte 
parallellpublicera får istället de fria kommentarerna till denna fråga ge en 
fingervisning om. 

Resultaten tyder på att frågor kring förlagens riktlinjer angående parallell-
publicering och bristande kunskap om parallellpublicering och öppna arkiv är de 
viktigaste anledningarna till att respondenterna avstår från parallellpublicering. 
Nästan två tredjedelar av de svarande har uppgett att osäkerhet om förlagets regler 
är en mycket viktig faktor. Att dessa frågor spelar en viktig roll visar också 
respondenternas kommentarer där upphovsrättsfrågor nämns flera gånger. Även 
för lite kunskap om parallellpublicering nämns som anledning, samt att det blir 
besvärligt att samordna med medförfattare. 

Tabell 3. Hur viktiga är följande faktorer för att du inte parallellpublicerar dina arbeten? 
Median. 

Faktor Median n 
Jag är osäker om förlaget tillåter parallellpublicering 1,78 n = 161 
Jag har inte känt till att denna möjlighet finns 2,24 n = 166 
Jag känner inte till något lämpligt arkiv 2,39 n = 163 
Jag har inte tid 2,79 n = 160 
Det finns inget krav på parallellpublicering 2,83 n = 160 
Jag ser ingen anledning att parallellpublicera mina arbeten 3,29 n = 160 
Det är inte vanligt att parallellpublicera i mitt ämne 3,35 n = 156 
Jag tror inte att jag kan nå fler i min målgrupp 3,62 n = 157 
Jag tror inte att läsekretsen blir större 3,66 n = 157 
Jag vill inte att flera versioner av ett arbete ska vara tillgängliga 
samtidigt 3,92 n = 157 

Påverkan från kollegor eller medförfattare 3,97 n = 157 
Jag tror att parallellpublicering påverkar min forskningskarriär negativt 4,18 n = 156 

En respondent menar att alla artiklar ändå finns ”sökbara via nätet och tillgängliga 
via bibliotek” och undrar hur man ska ”hitta det som är publicerat i ett otal öppna 
baser?”. Följande kommentar tar upp flera intressanta aspekter:  

Största orsaken är: (1) Skriver alltid med flera medförfattare (i ett tvärvetenskapligt ämne) 
där alla av tidsbrist bara följer invanda rutiner för själva publiceringen (2) avsaknad av tid att 
sätta sig in i denna möjlighet och backar för att bråka med de tidskrifter vi vanligen skickar in 
till att få lov att parallellpublicera. Dvs detta har hittills prioriterats ned genom att det på intet 

 
 

46



sätt gynnas av det resursfördelningssystem vår fakultet tillämpar (här räknas bara antal peer 
review artiklar) 

Kommentaren syftar bland annat på att parallellpublicering måste uppmuntras och 
stödjas på ett mer konkret sätt av universitetet för att forskare ska vara beredda att 
sätta sig in i frågan och börja parallellpublicera. 

Även om respondenterna har begränsad erfarenhet av att parallellpublicera är 
majoriteten i princip positivt inställd. Över tre fjärdedelar (229 respondenter, 
79 %) har svarat ja på frågan om de kan tänka sig att parallellpublicera sina forsk-
ningsresultat under förutsättning att det är upphovsrättsligt tillåtet (diagram 13). 
Tretton respondenter (4 %) kan inte tänka sig att parallellpublicera medan 49 
(17 %) har svarat att de kanske kan tänka sig att göra det.  

Diagram 13. Kan du tänka dig att parallellpublicera dina forskningsresultat, förutsatt att det är 
upphovsrättsligt tillåtet? Procent (n = 291) 
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Respondenterna uppmuntrades även att motivera sina svar, vilket närmare hälften 
av dem som svarat ja och omkring en tredjedel av dem som svarat nej eller kanske 
har gjort.  

Den dominerande motiveringen bland de respondenter som har uppgett att de 
kan tänka sig att parallellpublicera är bättre spridning av och tillgänglighet till 
forskningsresultat samt möjligheten att nå ut till en bredare publik, även utanför 
universitetsvärlden. En forskare skriver:  

Vi lever lite i en skyddad verkstad här på svenska universitet. Eftersom universiteten här har 
ett stort och brett utbud (och stor budget) vad gäller tidskrifter så verkar det mesta vara till-
gängligt. Vi kanske lurar oss själva när vi antar att universitet i resten av den industrialiserade 
världen har samma tillgänglighet till tidskrifter. Så är inte fallet, och vi kanske får sämre 
spridning på grund av detta.  

Flera respondenter anger att parallellpublicering är ett bra sätt att marknadsföra 
sig själv och sin forskning vilket kan leda till fördelar i framtiden t.ex. när man 
söker arbete. En respondent menar att det är bra om arbetet också blir synligt 
inom det egna universitetet. Två personer anser att parallellpublicering ger större 
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möjligheter att hitta andra forskare att samarbeta med: ”Det är marknadsföring 
och kan leda till mer samarbete som i sin tur kan generera mer finansiering, i.e. 
karriären får större möjlighet att ta fart”. Andra framhåller att forskningens och 
samhällets utveckling gynnas av en ökad spridning av forskningsresultat. Flera 
respondenter tar upp förbättrad tillgänglighet till forskningsresultat för forskare 
och andra med begränsade biblioteksresurser:  

I de grupper jag publicerar med har vi flera gånger diskuterat nyttan av att vi skulle finna 
vägar att ge våra arbeten bättre tillgänglighet, speciellt för forskningsinstitutioner i Syd som 
ofta inte har resurser att prenumerera på dyra tidskrifter. Och vårt forsknings- och skrivarbete 
har ju redan betalts för. 

En respondent menar att offentlig finansierad forskning borde vara fritt 
tillgänglig, vilket också är ett av open access-rörelsens främsta argument: 
”Speciellt om man är finansierad av exv. Formas, dvs. allmänna medel, så borde 
ju resultaten vara tillgängliga för alla”. 

Flera respondenter som ställer sig positiva till parallellpublicering anför dock 
också reservationer. Det ska vara enkelt att parallellpublicera och inte för tidskrä-
vande. Några forskare vill först veta mer om eventuella fördelar och hur man gör 
rent praktiskt. En respondent anger som en förutsättning att kopian som parallell-
publiceras ska vara identisk med originalet, en annan kan tänka sig att parallell-
publicera ”[s]å länge jag inte förlorar något i impact factor och framtida värde av 
min publicering”. Några av svaren tyder också på att respondenterna inte vet om 
att många tidskriftsförlag redan tillåter parallellpublicering: ”Det är väl bra att 
texten sprids. Men i mitt fall lämnar jag alltid över rättigheterna till förlagen, så då 
kan jag inte göra så.” 

Av de respondenter som svarat att de kanske kan tänka sig att parallellpubli-
cera sina arbeten vill flera först bli övertygade om nyttan. Det får heller inte vara 
besvärligt eller tidskrävande att parallellpublicera. Några utgår från hur tillgänglig 
originalpublikationen är: ”Det beror på vilken typ av artikel det är alltså olika från 
gång till gång och om jag då tror att jag når fler läsare så kan jag tänka mig det.” 
En respondent ställer kravet att det tydligt ska framgå att det är en parallellpubli-
cering.  

De respondenter som inte kan tänka sig att parallellpublicera gör det av olika 
anledningar. En respondent tycker att det vore bättre med fri tillgång till alla 
vetenskapliga artiklar, ”istället för att kringgå problemet med parallellpubli-
cering”. En annan respondent tänker på förlagens fortlevnad: ”Förlagen går miste 
om inkomster, tappar läsare och förlorar i anseende.” Andra motiveringar handlar 
om att samma publikation vid parallellpublicering kan cirkulera i flera olika ver-
sioner vilket respondenten inte tycker tillför något, att parallellpublicering inte 
leder till ökad impact factor (vilket har motbevisats i flera studier, se avsnitt 2.2.1 
ovan) och att de egna publikationerna anses vara tillräckligt tillgängliga för dem 
som har nytta av dem. 
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Respondenterna blev även ombedda att uppge var och vad de kan tänka sig att 
parallellpublicera. De flesta respondenter (240 personer eller 86 %) kan tänka sig 
att parallellpublicera i ett institutionellt arkiv (diagram 14). Något färre kan tänka 
sig att parallellpublicera i ett ämnesbaserat arkiv (75 %) resp. på en hemsida 
(69 %). Hälften av respondenterna (51 %) är beredda att parallellpublicera på alla 
tre ställena. Det totala antalet svar överstiger här antalet respondenter eftersom 
flera alternativ kunde väljas.  

Diagram 14. Var kan du tänka dig att parallellpublicera dina forskningsresultat? Procent (n = 
279) 
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De publikationstyper som flest respondenter kan tänka sig att parallellpublicera är 
artiklar i förlagets pdf-version (88 %), följt av rapporter (77 %) och konferens-
bidrag (74 %; diagram 15). Bokkapitel/böcker är drygt hälften (55 %) beredda att 
parallellpublicera. Andra artikelversioner än förlagets pdf är inte lika populära: 
42 % av respondenterna kan tänka sig att parallellpublicera postprints, men endast 
8 % kan tänka sig att parallellpublicera preprints. Värt att notera är att 21 respon-
denter uppger förlagets pdf-version som den enda version de är beredda att 
parallellpublicera. Det är också den artikelversion som de flesta respondenter an-
vänder när de blir ombedda av andra att skicka publikationen (se avsnitt 6.3 
ovan). 

Av de 23 respondenter som kan tänka sig att parallellpublicera preprints utgör 
ekonomer med fem personer den största gruppen, vilket motsvarar en tredjedel av 
de 14 ekonomer som ingår i undersökningen. Att just ekonomer visar en relativt 
hög beredskap att parallellpublicera preprints kan ha att göra med att det inom 
ekonomi finns en tradition av att beskriva sin pågående forskning i working 
papers (King m.fl. 2006, s. 75). 

Diagram 15. Vilka typer av publikationer kan du tänka dig att parallellpublicera? Procent (n = 
282) 
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Respondenterna fick också möjlighet att uppge andra publikationstyper de kan 
tänka sig att parallellpublicera. Bland de femton svaren nämndes översatta och 
bearbetade versioner av artiklar, faktablad, populärvetenskapliga skrifter, posters, 
working papers som annars bara finns inom institutionen, undervisningsmaterial 
och kompendier samt pressmeddelanden.20 

En majoritet av respondenterna (62 %) anser att de själva ska parallellpubli-
cera sina publikationer (diagram 16). Omkring en sjättedel vardera menar att det 
ska utföras av personal på biblioteket (18 %) resp. institutionen (15 %). En 
respondent som har valt alternativet ”Personal på biblioteket” skriver i en kom-
mentar att ”[o]m biblioteket vet om när jag publicerar något, så tror jag de har 
bästa kunskapen för att veta på vilka andra ställen materialet passar”. 

Diagram 16. Vem anser du ska parallellpublicera dina publikationer? Procent (n = 279) 
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Av de 5 % som har uppgett ett annat alternativ är det flera forskare som inte vet, 
och en forskare menar att ”[d]et beror på hur mycket jobb det är”. Två respon-
denter svarar att bibliotekets eller institutionens personal ska genomföra själva 

                                                 
20 Alla dessa förslag är inte publikationer som vanligtvis avses när det gäller parallellpublicering, men de 
speglar ganska väl den bredd av publikationer som kan finnas och till viss del redan finns i öppna arkiv. 
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parallellpubliceringen men på deras uppdrag. Tre respondenter nämner inte någon 
bestämd person utan bara att det ska vara någon som kan respektive har tid. En 
respondent uppger forskningsfinansiären och en annan menar att det vore bäst om 
tidskrifterna själva lade ut artiklarna fritt på webben. 

Bristande kunskap om parallellpublicering har i tidigare studier identifierats 
som en av de huvudsakliga anledningarna till varför endast en liten del av fors-
karna parallellpublicerar (se t.ex. Swan & Brown 2005, s. 43). Över hälften av 
respondenterna i min undersökning (54 %) uppger att de först genom enkäten fick 
reda på att möjligheten att parallellpublicera finns (diagram 17). Sammanlagt en 
fjärdedel har fått information genom biblioteket (16 %) eller institu-
tionen/universitetet (9 %). 6 % uppger att de har blivit uppmärksammade på 
parallellpublicering genom debatten om open access och 7 % att de har hört talas 
om det på annat sätt. Av de senare nämner tre respondenter att de har sett det på 
andra forskarhemsidor: ”Det ser man tydligt om man går in på framstående 
forskares eller forskargruppers hemsidor, särskilt nordamerikanska sådana”. 

Diagram 17. Hur fick du reda på att möjligheten att parallellpublicera finns? Procent (n = 280) 
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Om villkoren för att få forskningsanslag krävde parallellpublicering av 
forskningsresultaten i ett öppet arkiv skulle majoriteten (88 %) av respondenterna 
gärna göra det (diagram 18). Nio respondenter (3 %) skulle inte acceptera sådana 
villkor, medan 24 forskare (9 %) motvilligt skulle parallellpublicera.  

Diagram 18. Om villkoren för att få forskningsanslag skulle kräva att du parallellpublicerar 
resultaten i ett öppet arkiv, hur skulle du göra? Procent (n = 281) 
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Ett par forskare kunde inte ta ställning till denna fråga eftersom de menar att krav 
från finansiärernas sida leder till att de hamnar i en omöjlig situation:  

Frågan om öppet-arkiv-villkorade forskningsanslag kunde jag inte besvara. Om det gör det 
omöjligt att bli publicerad i de vetenskapliga tidskrifter som räknas inom ens område, blir det 
en omöjlig sits för en enskild forskare utan fast finansierig (d v s nästan alla i Sverige). Utan 
forskningsmedel, ingen publicering, utan publicering, inga mer forskningsmedel... 

6.5 Upphovsrätt 
Respondenterna ombads uppge vem som har (den ekonomiska) upphovsrätten till 
den senaste artikel de publicerat i en vetenskaplig tidskrift. Av de 248 responden-
ter som har publicerat en vetenskaplig artikel har 243 svarat (diagram 19). 

Diagram 19. Vem har upphovsrätten till den senaste artikel du publicerat i en vetenskaplig tid-
skrift? Procent (n = 243) 

76%

21%
3% <1%

Förlaget
Vet ej/Osäker
Jag och medförfattare
Annan

 
I tre fjärdedelar av fallen (76 %) är det tidskriftsförlaget som har upphovsrätten. 
Ungefär en femtedel av respondenterna (21 %) vet inte eller är osäkra. Åtta per-
soner (3 %) uppger att de har upphovsrätten tillsammans med medförfattare, och 
en forskare som har valt alternativet ”Annan” och vars senaste artikel publicerats i 
en open access-tidskrift uppger att hon/han innehar upphovsrätten tillsammans 
med sina medförfattare och förlaget. Svarsalternativen ”Jag ensam” och ”Min 
institution/Mitt universitet” har inte markerats av någon respondent.  
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Många tidskriftsförlag tillåter idag parallellpublicering, men oftast bara under 
vissa förutsättningar. För att kunna förfoga över sin artikel utan några begräns-
ningar krävs det att författaren/författarna behåller upphovsrätten och inte – vilket 
vid traditionell publicering oftast är fallet idag – överlåter den till förlaget. Detta 
kräver vanligen att publiceringskontraktet ändras, t.ex. genom ett tillägg som 
SPARC Author Addendum. Sju respondenter (3 %) uppger att de någon gång har 
ändrat kontraktet (diagram 20). Av de respondenter som aldrig har ändrat i kon-
traktet (sammanlagt 97 %) uppger ungefär två femtedelar att de inte visste om att 
det går att göra så. 

Diagram 20. Har du någon gång ändrat publiceringskontraktet, t.ex. genom ett tillägg? Procent 
(n = 243) 
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Majoriteten av respondenterna kan tänka sig eller kanske tänka sig att ändra i ett 
publiceringskontrakt (45 % resp. 43 %). Tolv procent av respondenterna (34 per-
soner) kan inte tänka sig att göra så (diagram 21). Forskarna uppmuntrades att 
motivera sina svar, vilket omkring en tredjedel passade på att göra.  

I kommentarerna till ja- och kanske-svaren framkommer att många respon-
denter endast är beredda att modifiera kontraktet under vissa förutsättningar. Det 
viktigaste förbehållet är att det inte får försämra möjligheten att artikeln blir 
accepterad och publicerad. Ett exempel: ”Om det är möjligt. Jag skulle inte offra 
en publicering i en bra tidskrift för att få den möjligheten.” 

Några respondenter uppger att de inte skulle ändra i kontraktet om det blev 
krångligt eller om det skulle leda till att publiceringsprocessen fördröjs. Flera kan 
dock tänka sig att ändra kontraktet om de ser någon direkt nytta med det: ”Om jag 
har en god anledning för att kunna nyttja artikeln själv så skulle jag säkert göra 
det.” Två respondenter skulle vilja veta mer om sina rättigheter resp. få hjälp med 
att utforma kontraktet innan de tar ett sådant steg. 

Många kommentarer av forskare som ställt sig positiva till att modifiera 
publiceringskontraktet handlar om att författarna själva vill behålla rätten till sitt 
material för att kunna sprida det fritt till en bredare läsekrets, lägga ut det på sin 
personliga hemsida, publicera det på andra ställen m.m. ”Det skulle vara bra att 
kunna göra vad man själv vill med sina artiklar utan att riskera att bryta något 
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kontrakt”, som en forskare uttrycker det. En annan menar: ”Det bästa vore om alla 
forskningstidskrifter blev fritt tillgängliga. Kommersiella copyrights är ett otyg.” 

Av de 12 % som inte kan tänka sig att ändra ett publikationskontrakt har flera 
motiverat detta med att de inte vill riskera en eventuell publicering. En erfaren 
forskare skriver: ”Skulle ALDRIG vidta någon åtgärd som ens tänkbart skulle 
kunna påverka mina publiceringsmöjligheter negativt”. Några respondenter upp-
ger att de inte ser någon anledning att göra så.  

Diagram 21. Skulle du kunna tänka dig att ändra i publiceringskontraktet på det beskrivna sättet? 
Procent (n = 282) 
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Vissa synpunkter nämns av både ja-, kanske- och nej-svarare. Ett antal respon-
denter menar att de hittills inte har upplevt det som ett problem att lämna över 
upphovsrätten till förlaget eftersom de rättigheter att nyttja artikeln som kontrak-
ten har gett dem (t.ex. att använda den i undervisningen eller sprida den till kolle-
gor) har räckt för deras behov, alternativt att det har varit lätt att få tillstånd. Flera 
är tveksamma till att förlagen utan vidare skulle gå med på att låta författaren be-
hålla upphovsrätten:  

Jag har kollegor som har försökt och misslyckats, artikeln skulle bara kunna bli accepterad 
om denna person avsade sig från sina krav på upphovsrätt (och personen gjorde det...). Det 
gör att man blir lite skeptisk till att lyckas. 

Ett intressant förslag är att universitetet skulle ta över förhandlingarna med förla-
get:  

Det verkade som man måste bråka med den tidskrift som man skickar in sitt manuskript till, 
för att få tillstånd, därför har jag inte valt att gräva vidare i denna möjlighet. Om SLU som in-
stitution kunde erbjuda denna tjänst, skulle det vara mycket intressant att nyttja den möjlig-
heten. 
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6.6 Användning av parallellpublicerad litteratur 
Forskare är inte enbart producenter av vetenskapliga publikationer, utan även 
deras huvudsakliga läsare. Det är därför intressant att ta reda på vad forskare som 
läsare och användare av vetenskapliga verk tycker om parallellpublicering och 
huruvida de använder sig av parallellpublicerad litteratur. 

En tredjedel av respondenterna uppger att de brukar använda sig av parallell-
publicerad litteratur i sin forskning, en lite större andel (42 %) gör det enligt egen 
uppgift inte (diagram 22). En fjärdedel av de svarande vet inte eller är osäker. 

Diagram 22. Brukar du i din forskning använda parallellpublicerade vetenskapliga verk? Procent 
(n = 288) 
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Vid en jämförelse mellan användning av parallellpublicerad litteratur och egen 
parallellpubliceringserfarenhet visar det sig att respondenter som själva har paral-
lellpublicerat i dubbelt så stor utsträckning använder sig av parallellpublicerad 
litteratur än forskare som inte har parallellpublicerat. Eller med andra ord: bland 
de respondenter som har uppgett att de använder sig av parallellpublicerad littera-
tur i sin forskning har dubbelt så många själva parallellpublicerat jämfört med de 
respondenter som uppgett att de inte använder sig av parallellpublicerad litteratur.  

Det verkar även finnas vissa skillnader mellan olika ämnesområden. Eftersom 
siffrorna i min undersökning är ganska små går det inte att dra några mer omfat-
tande slutsatser. Om man bortser från ämnesområden som företräds av mindre än 
tio respondenter, där ett avvikande svar kan göra stor skillnad procentmässigt, kan 
man dock konstatera att det bland forskarna i veterinärmedicin är färre än genom-
snittet som använder sig av parallellpublicerad litteratur i sin forskning, nämligen 
endast 2 av 18. Däremot är det fler än en tredjedel av de respondenter som forskar 
i ekonomi och jordbruksvetenskap som använder sig av sådan litteratur: 6 av de 
14 ekonomerna och 6 av de 12 jordbruksvetarna. Emellertid verkar det inte finnas 
något samband mellan hur lätt eller svårt de tillfrågade forskarna upplever att det 
är att få tag på den litteratur de behöver och i vilken utsträckning de använder sig 
av parallellpublicerad litteratur.  
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För att undersöka vilken status parallellpublicerad litteratur har ur forskares 
synvinkel blev respondenterna ombedda att markera vilka versioner av en 
parallellpublicerad publikation de kan tänka sig att läsa respektive citera (diagram 
23). De tre alternativen var Manuskript, ännu ej granskat och godkänt (dvs. pre-
print), Manuskript, granskat och godkänt för publicering (dvs. postprint) och 
Förlagets pdf-version. Flera alternativ kunde anges, och respondenterna hade 
också möjlighet att kommentera sitt val. 

Svaren visar att det görs tydliga skillnader mellan att läsa och att citera 
parallellpublicerad litteratur. Sammantaget kan fler forskare tänka sig att läsa än 
att citera parallellpublicerade verk. Respondenterna gör även en klar skillnad 
mellan de olika versionerna av ett arbete, särskilt när det gäller citering. Medan 
endast 19 respondenter eller 7 % kan tänka sig att citera en preprint är nästan två 
tredjedelar (63 %) beredda att citera en postprint, och de allra flesta (90 %) kan 
tänka sig att citera förlagets (parallellpublicerade) pdf-version. Beredskapen att 
läsa preprints är betydligt högre än beredskapen att citera dem. Att läsa preprints 
kan vara ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom ens forsk-
ningsområde, menar en forskare. Över hälften (57 %) av respondenterna kan 
tänka sig att läsa preprints och de flesta (87 resp. 90 %) kan tänka sig att läsa 
postprints och förlagets pdf-version.  

Diagram 23. Vilken version av en sådan parallellpublicerad publikation kan du tänka dig att läsa 
resp. citera? Absoluta tal (n = 278) 
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Av kommentarerna framgår att granskning och publicering tillmäts stor betydelse 
som mått på vetenskapliga arbetens kvalitet och därmed citerbarhet. Flera forskare 
uppger att de endast citerar granskade och publicerade verk och föredrar den slut-
version som publicerats av förlaget på tidskriftens webbplats. En respondent 
menar att ”[f]rågan är just hur man kan säkerställa att parallellpublicerade arbeten 
faktiskt är kvalitetsgranskade och accepterade för publikation (detta utgör 
grunden för att jag ska använda mig av artikeln i min egen forskning).” En annan 
respondent betonar att parallellpublicerade artiklars värde och citerbarhet ökar om 
originalkällan är klart angiven.  
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Några respondenter uppger att de kan tänka sig att citera ej granskade manus 
om de kommer från välrenommerade forskare eller forskningsprojekt som de 
själva haft insyn i. Av dem som kan tänka sig att citera en preprint betonar flera 
att de i så fall tydligt anger publikationens status. Ett par forskare kommenterar 
skillnaden mellan läsning och citering: ”Att läsa är en sak, men när man citerar 
vill jag ha större säkerhet och det tror jag att jag har i alla fall något när ett 
manuskript är granskat och godkänt.” Två respondenter har synpunkter som rör 
praktiska problem, nämligen att artiklar i manuskriptform inte är lika lättlästa och 
att det är svårt att referera till texter som inte är publicerade och försedda med 
volymnummer m.m. 

För att få tag på parallellpublicerad litteratur använder sig respondenterna 
främst av allmänna sökmotorer som t.ex. Google (76 %) eller går direkt till för-
fattarens, forskningsprojektets eller institutionens hemsida (64 %, diagram 24). 
Särskilda sökmotorer för vetenskaplig litteratur, t.ex. OAIster, Scirus eller Google 
Scholar, används av drygt hälften (57 %). Minst vanligt är att forskarna söker 
direkt i institutionella eller ämnesbaserade arkiv (36 resp. 43 %). Andra alternativ 
som nämns är ”[s]now-ball sampling via referenslistor” och att fråga författaren. 
Eftersom frågan syftade till hur respondenterna brukar få tag på parallellpubli-
cerad litteratur innefattar de här redovisade siffrorna endast svaren från de 94 
respondenter som uppgett att de använder parallellpublicerad litteratur i sin forsk-
ning.  

Diagram 24. Hur brukar du få tag på parallellpublicerade publikationer? Absoluta tal (n = 94) 
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Respondenterna fick avslutningsvis ta ställning till fem påståenden om deras an-
vändning av parallellpublicerade publikationer (tabell 4). De två svarsalternativen 
var Håller med resp. Håller inte med. Även här redovisas endast svar från de 
respondenter som uppgett att de använder parallellpublicerad litteratur.  

Tabell 4. Ange om du håller med eller inte håller med om följande påståenden om din användning 
av parallellpublicerade publikationer. Procent (n = 93) 
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Påstående Håller med Håller inte med 
Jag använder parallellpublicerade publikationer eftersom de 
är enklare att få tag på 48 % 52 % 

Jag använder parallellpublicerade publikationer när jag inte 
kan få tag på publikationen på annat sätt 81 % 19 % 

Jag föredrar förlagets pdf-version av en publikation framför 
författarens egen granskade och godkända slutversion 82 % 18 % 

Det spelar ingen roll var jag hittar en publikation så länge 
den är kvalitetsgranskad 73 % 27 % 

Det är svårt att se på parallellpublicerade publikationer 
vilken version det är (t.ex. om ett manuskript är granskat och 
godkänt eller inte) 

69 % 31 % 

När det gäller påståendet att de använder parallellpublicerade publikationer efter-
som de är lättare att få tag på är fördelningen ungefär jämt mellan forskarna (48 % 
håller med, 52 % håller inte med). Majoriteten av respondenterna (82 %) håller 
däremot med om att de använder parallellpublicerad litteratur när de inte kan få 
tag på publikationen på annat sätt. Förlagets pdf-version har – som det även visat 
sig i andra frågor – stor betydelse för forskarna och föredras av 82 % framför för-
fattarens egen granskade och godkända slutversion. Två tredjedelar av de 
svarande (73 %) håller med om att det inte spelar någon roll var de hittar en 
publikation så länge den är kvalitetsgranskad. Att kvalitetsgranskning är av stor 
vikt för forskarna har också visat sig i svaren på flera tidigare frågor. Det är dock 
inte alltid lätt att veta om ett parallellpublicerat arbete är kvalitetsgranskat eller 
inte. 69 % av respondenterna menar att det är svårt att avgöra vilken version man 
har framför sig när det gäller parallellpublicerade arbeten.  
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7 Analys 

Analyskapitlet består av två delar. Första delen sammanfattar enkätundersök-
ningens viktigaste resultat och jämför dem med vad som framkommit i tidigare 
studier. I kapitlets andra del analyseras undersökningsresultaten med hjälp av de 
teoretiska utgångspunkterna. 

7.1 Sammanfattning och jämförelse med tidigare studier 
De tidigare studier som jag hänvisar till i detta avsnitt har presenterats i kapitel 3.  

7.1.1 Vetenskaplig publicering 
De flesta respondenterna i min undersökning är överens om att det vetenskapliga 
publiceringssystemet som det ser ut idag fungerar bra. Tillgänglighet och kvali-
tetsgranskningens kvalitet rankas högst när respondenterna väljer var de ska 
publicera sina forskningsresultat. Att kvalitetsgranskningen fyller en mycket 
viktig funktion i det vetenskapliga publiceringssystemet bekräftas också av svar 
och kommentarer på andra frågor i enkäten och i tidigare studier (t.ex. Watson 
2007, s. 227).  

Samtidigt som många respondenter värdesätter tillgänglighet tar de flesta, och 
särskilt de mer erfarna forskarna, inte hänsyn till förlagets upphovsrättspolicy när 
de väljer var de ska publicera sina nya rön. När det gäller artiklar leder detta i 
många fall till att tillgängligheten till forskningsresultaten begränsas, då den eko-
nomiska upphovsrätten vanligtvis lämnas över till tidskriftsförlaget mot att arti-
keln fackgranskas och publiceras i en av dess tidskrifter. Forskaren förlorar där-
med möjligheten att fritt förfoga över sin artikel och är beroende av förlagets fri-
villiga medgivande för att lagligt kunna parallellpublicera den. 

Att förlagens upphovsrättspolicies för många forskare inte är någon viktig 
faktor i valet av publiceringsställe visar också svaren på en liknande fråga i Sara 
Ottossons studie, som undersökte forskare i medicin på Uppsala universitet. Siff-
rorna är nästan exakt desamma som i min undersökning (Ottosson 2006, s. 29 f.). 
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7.1.2 Tillgänglighet 
Majoriteten av forskarna som deltagit i enkätundersökningen tycker att det är lätt 
att få tag på litteraturen de behöver för sin forskning. Tillgången till forsknings-
litteratur är med andra ord god för SLU:s forskare. Respondenterna vänder sig 
också ganska sällan direkt till andra forskare och ber om en kopia på en publi-
kation, medan det är vanligare att de själva blir ombedda att skicka kopior till 
andra. Många av deltagarna i undersökningen har alltså redan en viss erfarenhet 
av att sprida publikationer direkt till intresserade läsare, och därigenom kanske 
också fått anledning att fundera över att tillgängligheten till deras 
forskningsresultat är begränsad för många som kan ha nytta av dem.  

Förlagets originalartikelversion, vare sig elektronisk som pdf eller i pappers-
format, har hög status bland forskarna. Den föredras, som 
undersökningsresultaten tydligt visar, i många sammanhang, så även i detta. Över 
80 % av respondenterna skickar förlagets originalversion när de får en 
artikelförfrågan. 

7.1.3 Parallellpublicering 
En knapp fjärdedel av respondenterna har parallellpublicerat på en hemsida och 
tre av dessa även i ett öppet arkiv. Detta är relativt lite med tanke på att 86 % av 
respondenternas senaste artiklar enligt uppgifterna i databasen RoMEO får 
parallellpubliceras i någon form (jfr. avsnitt 6.1). Siffran ligger dock inom 
ramarna för vad som framkommit i tidigare undersökningar, trots att jämförbar-
heten på grund av undersökningsgruppernas olika sammansättning är begränsad 
(Antelman 2006, s. 89 [14–60 %], Lawal 2002 [18 %]; Macfie Miller 2006, s. 82 
[ca. 30 %]; Ottosson 2006, s. 31 [7 %]; Swan & Brown 2005, s. 30 [49 %]; 
Vézina 2006, s. 7 [12 %]; Woicjechowska 2007, s. 63 [över 60 %]). 

Överensstämmande med mina resultat har i de nämnda studierna också kon-
staterats att parallellpublicering på hemsidor är mest populär. Enligt min enkät-
undersökning är institutioners och forskningsprojekts hemsidor samt SLU:s publi-
kationsdatabas de vanligaste webbplatser som används för att parallellpublicera. 
Det är framför allt rapporter som har gjorts fritt tillgängliga, vilket är ett resultat 
som avviker från tidigare studier. När det rör sig om artiklar parallellpubliceras 
företrädesvis förlagets pdf-version, som alltså både enligt min och andras under-
sökningar föredras även i det här sammanhanget (jfr. bl.a. Almkvist m.fl. 2007, 
s. 12, Antelman 2006, s. 89 och Macfie Miller 2006, s. 78, s. 82 f.). De 
respondenter som har parallellpublicerat har gjort det främst för att göra resultaten 
av sin forskning fritt tillgängliga för läsare, men även för att uppnå snabbare 
spridning och bättre tillgänglighet över tid. 

Kunskapsbrist är den viktigaste anledningen till att många respondenter 
hittills inte har parallellpublicerat, närmare bestämt osäkerhet kring förlagets 
riktlinjer och att forskarna inte har vetat om att det är möjligt att parallellpublicera 
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eller inte känt till något passande arkiv. Över hälften av respondenterna uppger att 
de först genom enkäten har fått reda på att möjligheten att parallellpublicera finns. 
Bristande kunskaper om parallellpublicering nämns också i andra undersökningar 
som ett av de viktigaste skälen till att forskare inte parallellpublicerar, 
tillsammans med brist på tid och att man inte anser att det finns något behov av 
parallellpublicerad litteratur (t.ex. Macfie Miller 2006, s. 81; Ottosson 2006, s. 33; 
Swan & Brown 2005, s. 43; Vézina 2006, s. 9). Synpunkten att parallellpublicerad 
litteratur inte behövs har också framförts av forskare i min undersökning och kan 
kopplas till att tillgängligheten till forskningslitteratur är bra för SLU:s forskare, 
eftersom universitetet har råd med dyra databaser och tidskriftsprenumerationer.  

Ett öppet arkiv som är lämpligt för alla forskare på SLU att parallellpublicera 
i är universitetets eget institutionella arkiv Epsilon. Epsilons öppna arkiv är dock 
ännu relativt okänt bland respondenterna. Endast lite mer än en fjärdedel av fors-
karna i undersökningen känner till detta senaste delarkiv drygt ett år efter att det 
lanserats. Även kunskapen om Epsilons två andra delarkiv (för uppsatser och 
avhandlingar) är begränsad och en fjärdedel av respondenterna känner inte till 
Epsilon överhuvudtaget. Att det egna universitetets öppna arkiv ofta är tämligen 
okänt visar också flera tidigare studier (Davis & Connolly 2007; Macfie Miller 
2006, s. 56 f.; Vézina 2006, s. 9; Watson 2007, s. 227). 

Även om många av respondenterna inte har någon erfarenhet av att parallell-
publicera kan de flesta tänka sig att göra det under förutsättning att det är upp-
hovsrättsligt tillåtet. Som främsta anledningar nämns att de vill göra sina forsk-
ningsresultat mer tillgängliga och sprida dem till en bredare publik samt mark-
nadsföra sin egen forskning. En vanlig reservation är att parallellpublicering inte 
får innebära för mycket arbete, utan det ska gå enkelt och smidigt. Mer infor-
mation om praktiska detaljer efterfrågas, men även om vilken nytta det innebär för 
den enskilde forskaren att göra sina forskningsresultat fritt tillgängliga. Ett 
område där ett stort informationsbehov verkar finnas är tidskriftsförlagens policies 
för parallellpublicering, vilket också bekräftas av resultaten från tidigare 
undersökningar.  

Nästan två tredjedelar av respondenterna är beredda att själva ta hand om sin 
parallellpublicering, medan en tredjedel föredrar att någon annan utför arbetet, 
företrädesvis personal på institutionen (som redan idag i relativt stor utsträckning 
är ansvarig för att registrera publikationerna i SLU:s publikationsdatabas) eller 
personal på biblioteket. Artiklar i form av förlagets pdf-version, rapporter och 
konferensbidrag är de publikationstyper som flest respondenter kan tänka sig att 
parallellpublicera och deponering i institutionella arkiv favoriseras.  

Om forskningsfinansiärerna krävde att resultaten parallellpubliceras i ett 
öppet arkiv skulle det leda till att nästan alla av respondenterna (97 %) skulle göra 
det, de flesta beredvilligt, några motvilligt. Liknande resultat har även Swan & 
Brown (2005, s. 62 f.) och Vézina (2006, s. 9) kommit fram till. Att ekonomiska 
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incitament har stor effekt visar sig också i att registreringen av publikationer i 
SLU:s publikationsdatabas är mycket omfattande, då databasen ligger till grund 
för bl.a. anslagstilldelningen inom SLU.  

7.1.4 Upphovsrätt 
Upphovsrättsfrågor spelar en viktig roll när det gäller parallellpublicering. 
Osäkerhet om förlagens regler avhåller enligt vad som framkommit i enkätunder-
sökningen många forskare från att parallellpublicera sina arbeten. Problemet 
ligger i att den ekonomiska upphovsrätten till artiklar i vanliga fall lämnas över 
till tidskriftsförlaget och att många respondenter inte verkar vara medvetna om att 
en majoritet av förlagen trots detta tillåter parallellpublicering på vissa villkor – 
med andra ord att det alltså ofta är ”upphovsrättsligt tillåtet” att göra sin artikel 
fritt tillgänglig via en hemsida eller ett öppet arkiv.  

Osäkerheten i upphovsrättsfrågor visar sig också i att en femtedel av respon-
denterna inte vet eller är osäkra vem som har upphovsrätten till deras senaste arti-
kel (liknande siffror finns även hos Swan & Brown 2005, s. 56). De flesta respon-
denterna (76 %) har precis som framkommit i andra studier lämnat över upphovs-
rätten till förlaget, trots att det av kommentarerna framgår att många forskare 
gärna skulle vilja behålla den för att själva fritt kunna förfoga över sina arbeten. 
Förlagets upphovsrättspolicy spelar, som visat sig ovan, för två tredjedelar av 
respondenterna heller inte någon större roll när de väljer var deras forsknings-
resultat ska publiceras, vilket kan tolkas som att önskan att få sina resultat 
publicerade är större än önskan att få behålla rätten att själv kunna förfoga över 
texten där dessa presenteras.  

Endast en handfull respondenter har någon gång ändrat ett publicerings-
kontrakt men många skulle kunna tänka sig att göra det – dock endast under förut-
sättning att inte möjligheten att få artikeln publicerad påverkas negativt. Alla 
respondenter ser inte heller överlämnandet av den ekonomiska upphovsrätten till 
förlaget som ett problem. Flera vill först bli övertygade om nyttan med att behålla 
den innan de överväger att ta ett sådant steg.  

7.1.5 Användning av parallellpublicerad litteratur 
Det är något fler forskare som använder sig av parallellpublicerad litteratur i sin 
forskning än som själva parallellpublicerar. En tredjedel av respondenterna har 
uppgett att de använder parallellpublicerade texter som de hittar främst med hjälp 
av allmänna sökmotorer som Google. Sökning med hjälp av speciella sökmotorer 
för parallellpublicerad vetenskaplig litteratur eller direkt i öppna arkiv är inte lika 
vanlig, vilket kan bero på bristande kunskaper om dessa verktyg.  

Jämfört med andra studier använder forskarna i min undersökning parallell-
publicerad litteratur i ganska liten utsträckning. I Macfie Millers undersökning 
uppger 71 % att de använde sig av parallellpublicerade artiklar (Macfie Miller 
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2006, s. 49), och i Pelizzaris studie nästan 80 % (Pelizzari 2004, s. 116). Att sök-
ning med speciella sökmotorer eller direkt i öppna arkiv inte är så vanligt bekräf-
tas däremot av tidigare undersökningars resultat (jfr. Macfie Miller 2006, s. 37 ff. 
och Swan & Brown 2005, s. 24 f.). 

När det gäller parallellpublicerade artiklar har, som vi även har sett i andra 
sammanhang, förlagets pdf-version högst status och föredras av de flesta använ-
dare framför författarens egen slutversion (postprint). Manuskriptversionerna, 
framför allt pre- men även postprints, används främst för läsning, för citering 
utgår de flesta helst från förlagets pdf. Artikelförfattarens egna 
parallellpublicerade versioner av samma artikel uppfattas alltså inte som 
likvärdiga alternativ till förlagets officiella, publicerade pdf-version. Dessa 
resultat stämmer överens med vad andra undersökningar kommit fram till (jfr. 
Macfie Miller 2006, s. 67 f.). 

Av både svar och kommentarer framkommer tydligt att kvalitetsgranskningen 
som utförs genom förlagens försorg spelar en mycket viktig roll för 
publikationens värde. Problemet med parallellpublicerade publikationer är dock 
att det kan vara svårt att se vilken version det rör sig om när texten är i 
manuskriptform, vilket mer än två tredjedelar av respondenterna håller med om. 
För att säkert kunna avgöra om en författares egen slutversion (postprint) 
verkligen är innehållsmässigt identisk med originalartikeln som publicerats av 
förlaget skulle de båda texterna behöva jämföras ord för ord. Då är det mycket 
enklare att förlita sig till förlagets originalartikel, förutsatt att den är tillgänglig. 

7.2 Analys utifrån de teoretiska utgångspunkterna 
Med hjälp av de vetenskapssociologiska, informations- och organisationsveten-
skapliga teorier och verktyg som beskrivits i kapitel 4 ska jag i detta avsnitt 
undersöka närmare hur attityder, kunskap och användningsmönster påverkar de 
undersökta forskarnas agerande, både vad gäller att själv parallellpublicera 
forskningsresultat och att använda texter som parallellpublicerats av andra 
forskare. 

7.2.1 Vetenskapens normer och belöningssystem enligt Merton 
Undersökningsresultaten visar att respondenternas handlande orienterar sig – i 
varje fall attitydmässigt – mot åtminstone två av de vetenskapliga normer som 
Robert K. Merton formulerat: communism och organized skepticism. Forskarna 
prioriterar tillgänglighet och kvalitetsgranskningens kvalitet när de väljer var 
deras resultat ska publiceras, vilket visar att de anser att det är viktigt att deras rön 
sprids till andra forskare (communism) och att de granskas och prövas av 
sakkunniga för att säkerställa forskningens kvalitet (organized skepticism). 
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Communism är också den av Mertons etiska normer som open access-rörelsen 
först och främst tar fasta på. Traditionell publicering av forskningsresultat i veten-
skapliga tidskrifter är inte tillräcklig för att ens alla intresserade forskare (för att 
inte tala om alla andra som kan ha nytta av dem) ska få tillgång till dem. Detta har 
också blivit tydligt i och med att många av respondenterna brukar bli ombedda att 
skicka kopior av sina publikationer till andra. Beredskapen att förbättra tillgäng-
ligheten till sina publikationer genom parallellpublicering är enligt egen uppgift 
hög bland respondenterna. Av kommentarerna framgår dock att förbättrad till-
gänglighet och spridning, som tillsammans nämns som viktigaste drivkrafter för 
att parallellpublicera, inte enbart eftersträvas av oegennyttiga skäl som att bidra 
till vetenskapens utveckling och göra kunskap tillgänglig för personer som annars 
inte skulle ha kunnat ta del av den (Mertons tredje norm disinterestedness), utan 
även för att bättre marknadsföring av den egna forskningen och personen kan 
resultera i forskningsrelaterade och personliga fördelar som t.ex. nya 
forskningssamarbeten. En respondent sammanfattar detta på följande sätt: 
”Sprider gärna mina resultat så mycket som möjligt, både för forskningens 
avancemang, för egen vinning och som service till andra”. En del av 
respondenterna förväntar sig med andra ord att de genom att göra sina 
publikationer mer tillgängliga även i större utsträckning får del av vetenskapens 
belöningssystem som Merton beskrivit, även om de inte just nämner det högre 
antal citeringar och därmed ökade impact som open access-publicering enligt flera 
studier leder till (se avsnitt 2.2.1). 

Parallellpublicering är väl förenlig med Mertons vetenskapliga normer. Bland 
annat är kvalitetsgranskningen (organized skepticism) densamma som för 
primärpubliceringen, och spridningen av forskningsrön till forskarsamhället och 
andra intresserade (communism) är större än när dessa enbart publiceras på ett sätt 
som inte ger alla fri tillgång. Offentliggörande och spridning av forskningsresultat 
genom parallellpublicering förbättrar också förutsättningen för att få erkännande 
inom vetenskapens belöningssystem. Parallellpublicering bryter inte mot några 
grundläggande vetenskapsetiska ideal, snarare tvärtom, och det är alltså inte 
därför som parallellpubliceringsgraden är låg. Kan forskarnas passivitet på detta 
område ha något att göra med de normer som har utvecklats inom olika 
vetenskapliga discipliner för när ett vetenskapligt arbete kan sägas vara effektivt 
publicerat? 

7.2.2 Effektiv publicering enligt Kling & McKim 
Kling & McKim formulerar tre kriterier för när ett dokument kan anses vara 
effektivt publicerat: publicitet, tillgänglighet och tillförlitlighet. Frågan är hur väl 
parallellpublicerade texter uppfyller dessa krav och vilket inflytande detta har på 
forskares agerande som författare resp. läsare av vetenskaplig litteratur. 
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Kriteriet publicitet uppfylls av parallellpublicerade postprints, eftersom de – 
till skillnad mot preprints som görs tillgängliga innan texten godkänts och publi-
cerats – profiterar av originalpublikationens marknadsföring. En artikel till exem-
pel som publiceras i en vetenskaplig tidskrift marknadsförs bland annat genom att 
den distribueras till tidskriftens prenumeranter, indexeras i referensdatabaser, 
hittas genom automatiska ämnesbevakningar och genom att den efter ett tag upp-
märksammas och citeras i andra vetenskapliga publikationer. 

Denna marknadsföring innebär emellertid bara att potentiella läsare får vet-
skap om artikelns existens, däremot får de inga uppgifter om huruvida och var den 
finns parallellpublicerad. Med hjälp av referensen kan den parallellpublicerade 
texten dock sedan enkelt hittas genom en sökning med Google Scholar, OAIster 
eller en annan fritt tillgänglig söktjänst som indexerar innehållet i öppna veten-
skapliga arkiv, eller genom en sökning med en allmän sökmotor om den är 
parallellpublicerad på en hemsida. På dessa sätt går det också att hitta parallell-
publicerade publikationer med hjälp av fria sökfrågor, utan att utgå från en refe-
rens. Det är just denna möjlighet som gör att parallellpublicerade publikationer 
kan sägas ha större publicitet än originalpublikationen, då de även är mer synliga 
för alla de som inte har tillgång till avgiftsbelagda referensdatabaser och liknande. 

Var en publikation parallellpubliceras påverkar också dess publicitet. Jämfört 
med parallellpublicering på hemsidor leder parallellpublicering i ett öppet arkiv 
till större synlighet eftersom posterna i öppna arkiv förses med strukturerad meta-
data och stabila identifikatorer. I och med det kan de t.ex. samsökas med hjälp av 
OAI-PMH, nyttjas för automatiska ämnesbevakningar eller varaktigt länkas till 
från en personlig hemsida. Av de respondenter i min undersökning som tidigare 
parallellpublicerat har dock de flesta lagt ut sina publikationer på olika typer av 
hemsidor. 

Vad forskarna i undersökningen anser om den parallellpublicerade litteratu-
rens publicitet är svårt att avgöra utifrån enkätresultaten. För att kunna hitta och 
använda parallellpublicerade vetenskapliga texter på ett effektivt sätt krävs det att 
delvis nya sätt att söka litteratur används, vilket förutsätter viss kunskap om 
hjälpmedel och verktyg för att hitta parallellpublicerad litteratur. En kommentar 
från en respondent som undrar hur man ska kunna hitta publikationer som 
parallellpublicerats ”i ett otal öppna baser” tyder på att detta är ett område där 
forskarna skulle behöva mer information.21 Att forskarna är övertygade om att 
parallellpublicering i öppna arkiv också leder till bättre synlighet, dvs. ökad publi-
citet, kan antas vara en viktig förutsättning för motivationen att parallellpublicera. 
                                                 
21 Här får man dock komma ihåg att SLU:s forskare, som nämnts tidigare, har tillgång till mycket av den 
litteratur de behöver genom biblioteket och att de därför hittills inte har haft lika stor anledning att informera 
sig om parallellpublicering som t.ex. forskare vid mindre resursstarka universitet. 
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Ökad spridning av forskningsresultaten nämns av respondenterna som en av de 
viktigaste anledningarna till varför de parallellpublicerar, och detta förutsätter att 
den parallellpublicerade texten kan hittas och läsas av andra. 

Kriteriet tillgänglighet uppfyller den parallellpublicerade litteraturen mycket 
väl. Parallellpubliceringens syfte är just att göra vetenskapliga publikationer fritt 
tillgängliga, utan ekonomiska, juridiska eller tekniska hinder. Det enda som krävs 
är tillgång till en dator med Internetuppkoppling. 

Ett problem som är viktigt att uppmärksamma när det gäller tillgänglighet är 
dokumentens tillgänglighet i ett längre tidsperspektiv. Respondenter som har 
parallellpublicerat uppger som ett av de viktigaste motiven att de därmed vill 
uppnå bättre tillgänglighet till sina publikationer över tid. Även på denna punkt 
finns det dock viktiga skillnader mellan parallellpublicering i öppna arkiv och den 
av respondenterna hittills mest använda parallellpubliceringen på hemsidor. 
Öppna arkiv som tas om hand av etablerade institutioner, t.ex. ett universitets-
bibliotek, borgar för kontinuitet och därmed långfristig tillgång till innehållet i 
arkivet. I ett öppet arkiv förses dokumenten med strukturerad metadata och stabila 
identifikatorer, vilket ökar återvinningsmöjligheterna betydligt jämfört med 
dokument som läggs ut på en hemsida och är beroende av oförändrade URL:er för 
att kunna hittas igen. Även de utmaningar som långtidsbevarandet av digitala 
media allmänt för med sig kan bättre tacklas om dokumenten befinner sig i ett 
standardiserat, välstrukturerat och professionellt skött arkiv.  

Vill forskare parallellpublicera för att långfristigt säkra tillgängligheten till 
sina vetenskapliga publikationer ska de följaktligen deponera dessa i 
väletablerade öppna arkiv istället för (eller utöver) att lägga ut dem på en 
hemsida. Många av respondenterna som inte har parallellpublicerat har uppgivit 
som en viktig anledning att de inte känner till något lämpligt arkiv. Detta är alltså 
ytterligare ett område där forskare som vill parallellpublicera skulle behöva mer 
information. 

Om parallellpublicerad vetenskaplig litteratur helt kan leva upp till kriteriet 
tillförlitlighet i forskarnas ögon är tveksamt. Parallellpublicerade postprints har 
visserligen genomgått samma kvalitetsgranskning som primärpublikationen, men 
enbart detta är inte tillräckligt. Enkätundersökningen visar att de flesta forskare 
föredrar förlagets pdf-version av en publikation i alla sammanhang och särskilt 
när publikationen ska citeras i en egen text. När det gäller artiklar ger 
förlagsversionen med tidskriftens layout och paginering hög trovärdighet, då den 
signalerar att artikeln har genomgått en kvalitetsgranskning före publicering som 
ska säkerställa en viss vetenskaplig nivå. Att publikationen är kvalitetsgranskad är 
något som forskarna i min undersökning lägger stor vikt vid, i enlighet med 
Mertons vetenskapsetiska norm organized skepticism. Endast några få är beredda 
att citera en preprint i en egen publikation och om de gör det anger de tydligt 
vilken status den citerade texten har. 
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Så länge en publikation föreligger i förlagets pdf-version anses den av en 
majoritet av respondenterna vara tillförlitlig, även om den inte hittats på förlagets 
webbplats utan parallellpublicerats någon annanstans. Problemet är dock att 
många förlag inte tillåter att förlagsversionen parallellpubliceras utan kräver att 
forskaren använder sin egen slutversion, som inte skiljer sig från förlagsversionen 
innehållsmässigt men däremot utseendemässigt. Svårigheten ligger i att kunna be-
visa att det i författarens slutversion handlar om samma text som i förlagets pdf-
version och att därmed samma kvalitetskrav är uppfyllda. Därtill kommer att även 
tidigare, ej granskade versioner (preprints) av samma text kan finnas tillgängliga. 
Detta ställer höga krav på entydiga versionsbeteckningar, men kräver även tillit 
forskarna emellan, dvs. att de kan lita på att versionsbeteckningen är den rätta och 
inte missbrukas genom att t.ex. ett ännu ej granskat artikelmanuskript påstås vara 
den godkända och publicerade versionen.22 Värdet av en parallellpublicerad publi-
kation ökar därför om länken till originalpublikationen finns med, vilket enligt 
uppgifterna i policydatabasen RoMEO också är ett vanligt villkor från förlagens 
sida för att texten ska få parallellpubliceras.  

När det gäller artiklar som publicerats i kvalitetsgranskade vetenskapliga tid-
skrifter kan alltså förlagens förbud mot användning av förlagets pdf sägas vara ett 
hinder för parallellpublicering. Det är endast förlagsversionen som de flesta 
respondenterna anser vara helt tillförlitlig och det är därför denna version de helst 
skulle vilja parallellpublicera. Samtidigt vill de inte stöta sig med tidskrifts-
förlagen eftersom möjligheten att publicera är en grundläggande förutsättning för 
att effektivt sprida sina forskningsresultat och öka sina chanser att få ta del av 
vetenskapens belöningssystem. 

7.2.3 Parallellpublicerade vetenskapliga forskningsresultat som know-
ledge commons enligt Ostrom & Hess 

Kunskap i form av parallellpublicerade vetenskapliga forskningsresultat kan 
enligt Ostrom och Hess ses som ett gemensamt gods (commons) och analyseras 
med hjälp av en modell som utvecklats inom commons-forskningen, Institutional 
Analysis and Development framework (se avsnitt 4.3). Beroende på vilken typ av 
frågeställning som ska undersökas utgår analysen från olika delar i den beskrivna 
strukturen (Ostrom & Hess 2007, s. 44). För att belysa min frågeställning kring 
forskares (än så länge begränsade) bidrag till den gemensamma resursen parallell-

                                                 
22 Någon allmän standard för versionsbeskrivning av forskningspublikationer har inte etablerats ännu, men 
flera projekt arbetar med frågan (se VERSIONS 2007). Förutom att använda sig av de möjligheter till 
versionstagging och -kontroll som finns inbyggt i programvaror för öppna arkiv finns flera sätt att ange ver-
sioner som kan tillämpas av forskare själva. Shipsey (2005) nämner bl.a. datumstämpling, numreringssystem 
liknande de som används för mjukvaruversioner, beskrivning av versionen i författarens egna ord och stan-
dardiserade försättsblad med uppgifter om publikationen. 
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publicerad vetenskaplig litteratur, främst i form av öppna arkiv, är det lämpligast 
att utgå från aktionsarenan där forskarna som aktörer tar sina beslut.  

Den aktionssituation som är mest intressant att undersöka här är när forskare 
bestämmer sig för att parallellpublicera respektive att låta bli att parallellpublicera 
ett vetenskapligt arbete, med andra ord när de i rollen som författare av veten-
skapliga publikationer väljer att bidra till den gemensamma resursen av fritt till-
gängliga forskningsresultat eller att inte göra det. Några motiv och hinder för 
forskares parallellpublicering har redan diskuterats i tidigare avsnitt, bland annat 
det faktum att många respondenter uppgett att de inte känt till möjligheten att 
parallellpublicera överhuvudtaget. Därmed har de inte något egentligt val. I det 
här avsnittet koncentrerar jag mig på vilken betydelse de i bruk varande reglerna 
har för forskares agerande. Att undersöka reglerna som styr aktörernas handlande 
är enligt Ostrom och Hess viktigt för att kunna besvara frågan varför en 
gemensam resurs blir framgångsrik eller misslyckas. 

Reglerna på den operationella nivån, som handlar om praktiska frågor, har 
inte undersökts i någon större utsträckning i enkäten. Erfarenheten av parallell-
publicering i öppna arkiv är mycket liten bland respondenterna och praktiska svå-
righeter i samband med deponering i ett visst arkiv har därför inte kunnat under-
sökas närmare. Av kommentarerna framgår dock att en del respondenter är osäkra 
på hur parallellpublicering går till rent praktiskt. Många verkar inte heller känna 
till de hjälpmedel som finns för att underlätta de praktiska steg som måste utföras 
inför parallellpubliceringen, t.ex. databasen RoMEO där förlagens parallellpubli-
ceringspolicies kan kontrolleras eller de färdiga tilläggsavtal som kan bifogas till 
publiceringsavtalet för att förbehålla sig rätten till parallellpublicering. 

Inte heller har reglerna på den konstitutionella nivån varit föremål för under-
sökningen, men de skulle vara intressanta att undersöka närmare i en egen studie 
eftersom det är dessa regler som bestämmer vilka som får vara med och ta policy-
beslut. I min undersökning är besluten på policy-nivå de som har visat sig ha 
störst betydelse för forskarnas agerande när det gäller parallellpublicering. 

Till reglerna på policy-nivå som påverkar eller är avsedda att påverka forska-
res deltagande i en knowledge commons kan flera olika typer av normer och före-
skrifter, formulerade av deltagare med olika intressen, räknas. Två av dessa har 
redan diskuterats: Mertons vetenskapsetiska normer och Kling och McKims krite-
rier för effektiv vetenskaplig publicering. Båda dessa regelsystem har utformats 
och förmedlas vidare inom forskarsamhället. De är kända och tillämpas av 
forskarna i min undersökning, om inte till punkt och pricka så åtminstone som ett 
ideal att sträva efter, och kan därför räknas som regler som är i bruk (rules-in-
use). Båda dessa normer är inte kända i den bemärkelsen att de är nedtecknade i 
ett officiellt dokument, men de styr forskarnas beteende och brott mot dem 
sanktioneras på olika sätt inom det vetenskapliga belöningssystemet. 
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Upphovsrätten och förlagens publiceringskontrakt får också räknas till de 
regler som är i bruk. Majoriteten av respondenterna har överlåtit (den ekono-
miska) upphovsrätten till sin senaste artikel till förlaget och osäkerhet kring upp-
hovsrättsfrågor nämns som den viktigaste anledningen till att inte parallell-
publicera. Forskarna i min undersökning respekterar med andra ord upphovs-
rättslagstiftningens och förlagens regler, som till skillnad från de vetenskaps-
interna reglerna som nämnts ovan både är formulerade av personer utanför 
forskarsamhället och formellt nedskrivna.  

Många av respondenterna verkar dock inte vara medvetna om att ett stort 
antal vetenskapliga tidskriftsförlag, däribland flera av världens största, tillåter 
parallellpublicering på vissa villkor. Förlagens parallellpubliceringsriktlinjer är 
därför vad Ostrom och Hess kallar rules-in-form, dvs. regler som är nedtecknade i 
relevanta avtal och liknande men som inte är kända eller använda i 
resurssystemet.  

Krav på parallellpublicering från forskningsfinansiärernas sida är ännu inte så 
vanliga i Sverige, men frågan utreds bl.a. av Vetenskapsrådet som har under-
tecknat Berlindeklarationen (se avsnitt 2.1.1). När sådana regler förekommer kan 
det antas att de är kända för forskarna och efterlevs, då det finns ett starkt eko-
nomiskt incitament. En stor majoritet av respondenterna uppger följaktligen att de 
skulle parallellpublicera resultaten i ett öppet arkiv om forskningsfinansiären 
krävde det. Tre respondenter har parallellpublicerat just av denna anledning. 
Ingen forskare vill riskera möjligheten att få forskningsanslag, men några 
respondenter menar att bidragsgivares krav på parallellpublicering skulle försätta 
dem i en omöjlig situation. Anledningen är att det då kanske inte längre är möjligt 
att publicera artikeln i de tidskrifter som har högst prestige inom det aktuella 
forskningsområdet, vilket i sin tur kan leda till försämrade möjligheter till fortsatt 
finansiering om inte bedömningsgrunderna ändras. 

I likhet med flera andra universitet och högskolor i Sverige har SLU en open 
access-policy som rekommenderar universitetets forskare att parallellpublicera 
sina forskningsresultat. Hur känd policyn är bland SLU:s forskare har dock inte 
kunnat undersökas eftersom den antogs samma vecka som enkätundersökningen 
avslutades. I en intervjuundersökning med sex forskare från Lunds universitet 
kände endast hälften till Lunds universitets direktiv som då hade varit i kraft i 
drygt fyra månader, och ingen av dem hade för avsikt att börja följa det (Ruhe & 
Åström 2006, s. 56). Rekommendationer som Lunds universitets och SLU:s riske-
rar att förbli rules-in-form eftersom inga sanktioner väntar när de inte efterlevs 
och motivationen att följa dem eller ens informera sig om dem därför är låg. Gör 
universitetet däremot parallellpublicering obligatorisk blir läget ett annat. Sales 
jämförelser av olika institutionella arkiv har visat att krav på parallellpublicering 
från universitetets sida, helst tillsammans med bra support för forskarna, är ett 
effektivt sätt att få ett välfyllt institutionellt arkiv (Sale 2006). Att ekonomiska 
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incitament respektive sanktioner ger resultat visar också SLU:s omfattande publi-
kationsdatabas, utifrån vilken bl.a. anslagsfördelningen inom SLU görs. Integreras 
parallellpubliceringen med registreringen i publikationsdatabasen ökar inte heller 
den forskningsadministrativa arbetsbelastningen, som har nämnts som mot-
argument till parallellpublicering. 

De beskrivna reglerna på policy-nivå både uppmuntrar till och delvis avhåller 
forskare från parallellpublicering och står ibland i direkt konflikt med varandra, 
t.ex. när det gäller parallellpublicering av förlagets pdf-version. Endast de regler 
som är kända och använda, dvs. regler i bruk, kan dock överhuvudtaget påverka 
forskaren i aktionssituationen. Känner en forskare inte till förlagets parallellpubli-
ceringsriktlinjer resulterar det antingen i att hon/han inte parallellpublicerar i tron 
att förlaget som innehavare av den ekonomiska upphovsrätten inte tillåter det 
(detta är vad de flesta respondenter i enkätundersökningen verkar ha gjort) eller 
att hon/han parallellpublicerar men därmed möjligtvis bryter mot förlagets rikt-
linjer och upphovsrättslagstiftningen (vilket enligt Antelmans studie inte är helt 
ovanligt; Antelman 2006, s. 89). 

Ostrom och Hess menar att en framgångsrik uppbyggnad och förvaltning av 
gemensamma resurser kräver aktivt deltagande och samarbete av samtliga berörda 
grupper och att tydliga regler utvecklas och upprätthålls (Ostrom & Hess 2007, 
s. 44). Det ska finnas en balans (equity) mellan att ge och att ta, dvs. mellan bidra-
gande till resursen och eget nyttjande av den. I min undersökning använder sig 
dock forskarna i högre grad av andras parallellpublicerade arbeten än att de själva 
parallellpublicerar. 

En annan viktig förutsättning för en fungerande commons enligt Ostrom och 
Hess är tillit. Tillit kan först utvecklas när deltagarna är informerade om hur resur-
sen är organiserad, vilka möjligheter de själva och andra har att välja mellan och 
vilka för- och nackdelar olika sätt att agera leder till (Ostrom och Hess 2007, 
s. 59). Enkätundersökningen har visat att många forskare, både i rollen som förfat-
tare och i rollen som användare, behöver mer information om vad 
parallellpublicering innebär och vilka möjligheter och hjälpmedel för 
parallellpublicering som existerar. Forskarna spelar en avgörande roll för den 
gemensamma resursens lyckande eller misslyckande. Är de som tillhandahållare 
av innehåll inte med i samarbetet kring ett öppet arkiv som t.ex. SLU:s Epsilon, 
misslyckas förvaltningen av resursen. Utan innehåll har ett öppet arkiv inget värde 
för potentiella användare, dvs. läsare av parallellpublicerade vetenskapliga 
publikationer.  
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8 Slutdiskussion  

Majoriteten av de SLU-forskare som deltagit i min enkätundersökning är i 
grunden positiva till att börja parallellpublicera och kan se flera fördelar med att 
göra sina forskningsresultat fritt tillgängliga. Ändå har bara en fjärdedel av dem 
någon gång parallellpublicerat och endast några få har gjort det genom att depo-
nera en publikation i ett öppet arkiv. 

Den viktigaste anledningen till att respondenterna inte mer aktivt gör sina 
vetenskapliga publikationer fritt tillgängliga har i min undersökning visat sig vara 
för lite kunskap om parallellpublicering. Många av respondenterna uppger att de 
före enkätundersökningen inte kände till möjligheten att parallellpublicera över-
huvudtaget, att de är osäkra om förlagen tillåter det och att de inte känner till 
Epsilons öppna arkiv eller något annat lämpligt öppet arkiv. Även på andra 
punkter har undersökningen visat på brist på information och behov av stöd. 

Den låga användningen av parallellpublicering är alltså inte i första hand en 
attitydfråga, utan en fråga om bristande kunskap. Den är, än så länge, även en 
fråga om att universiteten och forskningsfinansiärerna inte har ställt bindande 
krav på parallellpublicering, trots att de själva torde ha ett stort intresse av att 
forskningen som bedrivs med deras (offentliga) medel blir så känd och tillgänglig 
som möjligt. 

Vad krävs det då för att få fler forskare att börja parallellpublicera sina veten-
skapliga arbeten i ett öppet arkiv som SLU:s Epsilon? Utifrån min enkätunder-
sökning och tidigare studier kan tre viktiga åtgärder ringas in: mer information, 
utökad service och support och bindande krav. 

I juni 2007 lanserades på nationell nivå informationspaketet Open Access 
Information som har tagits fram i ett KB-finansierat projekt och som kan 
användas som utgångspunkt när parallellpublicering och open access presenteras 
för bl.a. forskare (Open Access Information 1 ([u.å.]). Arbetet med att informera 
forskare och annan högskolepersonal om vad parallellpublicering innebär och hur 
deponering av publikationer i det institutionella arkivet går till pågår på lokal nivå 
vid högskolorna och universiteten och är ofta en uppgift för bibliotekets personal, 
eftersom det är biblioteken som har hand om de öppna arkiven. I detta arbete 
gäller det att bygga upp varaktiga relationer och att skapa tillit för att den gemen-
samma resursen, universitetets öppna arkiv för vetenskapliga publikationer, ska 
bli framgångsrik och vara till gagn för intresserade användare. Även om det redan 
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har gjorts stora insatser att informera forskare visar min undersökning att detta är 
ett område där det återstår mycket att göra. 

Utöver mer information behöver forskarna även mer stöd och service i frågor 
kring parallellpublicering. Enkätundersökningen har visat att respondenterna öns-
kar sig enkla rutiner och verktyg, det ska gå snabbt att parallellpublicera och får 
inte vara för krångligt. Ett steg i rätt riktning på SLU är att poster i Epsilon auto-
matiskt förs över till publiceringsdatabasen och samma publikation därmed inte 
behöver registreras två gånger. Ett annat önskemål från forskarna är support i juri-
diska frågor, t.ex. kontroll av förlagets upphovsrättspolicy och stöd i 
förhandlingar med förlagen. Att själva parallellpubliceringen utförs av 
bibliotekets personal på forskarens uppdrag har på andra håll visat sig vara en 
framgångsrik strategi för att fylla institutionella arkiv med innehåll (jfr. t.ex. 
Eriksson [u.å.], s. 6; Watson 2007, s. 225). Tidigare studier och även några 
kommentarer i min enkätundersökning visar att forskare har förtroende för 
biblioteken och bibliotekariers expertkunskap i att tillgängliggöra dokument. 

Av de tre föreslagna åtgärderna är bindande krav från universitetens och 
forskningsfinansiärernas sida på att forskningsresultaten ska parallellpubliceras i 
ett öppet arkiv den mest extrema, men – vilket också har visats i andra studier – 
även den mest effektiva. De allra flesta av respondenterna skulle 
parallellpublicera sina forskningsresultat i ett öppet arkiv om det ingick i villkoren 
för att få forskningsanslag, vilket inte är så förvånande eftersom de är beroende av 
att få sin forskning finansierad. Valet av publiceringsställe skulle då visserligen 
begränsas något eftersom forskningsresultaten måste publiceras i en tidskrift som 
tillåter parallellpublicering. Enkätsvaren visar dock att de allra flesta av 
respondenternas senast publicerade artiklar redan får göras fritt tillgängliga, tack 
vare att de har publicerats hos några av världens största vetenskapliga förlag som 
har ställt sig positiva till parallellpublicering. 

I min undersökning har forskares attityder till, kunskaper om och användning 
av parallellpublicering varit centrala. Forskarna har framför allt kommit till tals i 
rollen som författare av vetenskapliga publikationer, men även i rollen som deras 
användare. I kommande undersökningar skulle det vara intressant att t.ex. genom 
djupintervjuer försöka få en mer detaljerad uppfattning av forskarnas tankar och 
motiv kring parallellpublicering än det har varit möjligt genom min 
enkätundersökning. 

Ett annat område för vidare forskning är att ta reda på mer om hur andra aktö-
rer i denna knowledge commons resonerar, t.ex. forskningsfinansiärer, yrkesverk-
samma (som potentiella användare av parallellpublicerad litteratur), företrädare 
för vetenskapliga förlag eller bibliotekarier som inte själva arbetar med dessa 
frågor. 
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Sammanfattning 

Att parallellpublicera, dvs. att deponera en kopia av en vetenskaplig publikation i 
ett öppet elektroniskt arkiv eller att lägga ut den på en allmänt tillgänglig webb-
sida, är ett sätt att göra forskningsresultat fritt tillgängliga (eng. open access) och 
därmed undanröja många av de ekonomiska, juridiska och tekniska hinder som 
försvårar tillgången till vetenskaplig litteratur. Forskare spelar en mycket viktig 
roll i detta sammanhang eftersom de som författare av vetenskapliga publikationer 
ska bidra med innehåll till de öppna arkiven. 

Uppsatsen undersöker vilka attityder svenska forskare har gentemot parallell-
publicering, vilka kunskaper de har om möjligheterna att parallellpublicera forsk-
ningsresultat och hur de använder sig av dessa möjligheter, framför allt som 
författare av vetenskaplig litteratur, men även som dess användare. Syftet är att ta 
reda på varför forskare inte mer aktivt gör sina forskningsresultat fritt tillgängliga 
genom att parallellpublicera dem, företrädesvis i ett öppet arkiv. 

Uppsatsens teoretiska grund utgörs av Robert K. Mertons teorier om veten-
skapens normer och belöningssystem, Kling och McKims kriterier för när en 
vetenskaplig text kan anses vara effektivt publicerad samt en organisationsteore-
tisk modell som utvecklats inom commons-forskningen för att analysera gemen-
samt förvaltade resurser.  

Undersökningen har genomförts med hjälp av en webbenkät som besvarats av 
296 forskare och doktorander vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Enkät-
svaren visar att de undersökta forskarna har begränsad erfarenhet av att parallell-
publicera och att det oftast har handlat om att lägga ut publikationer (främst 
rapporter) på en webbsida. Samtidigt kan de allra flesta respondenter tänka sig att 
parallellpublicera om det inte finns några upphovsrättsliga hinder eller om forsk-
ningsfinansiären kräver det. De viktigaste anledningarna till att många forskare 
hittills inte har parallellpublicerat är osäkerhet i upphovsrättsliga frågor och bris-
tande kunskap om parallellpublicering. Många forskare verkar inte känna till att 
en majoritet av tidskriftsförlagen tillåter parallellpublicering. 

Att forskare inte parallellpublicerar mer aktivt har framför allt visat sig vara 
en kunskapsfråga och inte så mycket en fråga om attityder. Utifrån undersök-
ningens resultat och tidigare studier kan tre åtgärder formuleras för att få fler 
forskare att börja parallellpublicera sina forskningsresultat: mer information om 
vad parallellpublicering innebär och hur det går till, utökad service och support i 
samband med parallellpublicering och bindande krav på parallellpublicering från 
forskningsfinansiärernas och universitetens sida. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

Hej! 
 

Jag heter Karin Meyer Lundén och läser biblioteks- och informationsvetenskap 
vid Uppsala universitet. I min magisteruppsats undersöker jag hur forskare 
resonerar när de publicerar sina resultat och vilka möjligheter och svårigheter de 
ser med att göra vetenskapliga publikationer fritt tillgängliga via Internet. 

Som en del av min undersökning genomför jag en webbenkät bland alla 
forskare och doktorander vid SLU. Jag vill gärna ta del av dina åsikter och 
erfarenheter och hoppas därför att du tar dig tid att fylla i enkäten som du hittar 
här: http://labben.abm.uu.se/~kame5900/enkat/index.php. 

Enkäten består till största del av kryssfrågor och tar ca 15 minuter att besvara. 
Du lämnar dina svar anonymt om du inte själv väljer att uppge din e-postadress. 
Det går även bra att skriva ut formuläret och skicka svaren per post om du 
föredrar det. 

Ta tillfället i akt att reflektera över vilka val du gör när du publicerar dina 
forskningsresultat och hur du skulle kunna göra din forskning mera synlig! 

Om du har några frågor eller funderingar, eller önskar få enkäten i 
pappersform, tveka inte att kontakta mig. Du når mig enklast via e-post: 
Karin.Meyer.5900@student.uu.se. 
 
Jag behöver dina svar senast torsdag 31 januari 2008. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Karin Meyer Lundén 
studerande Biblioteks- och informationsvetenskap, Inst. för ABM, Uppsala 
universitet 
------------------------------------ 
Karin Meyer Lundén 
Tordönsgatan 8 C 
802 77 Gävle 
hem 026 - 61 30 62 
mobil 073 - 573 78 09 
e-post Karin.Meyer.5900@student.uu.se 
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Bilaga 2: Enkätformulär 
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Undersökning om vetenskaplig publicering och parallellpublicering

Enkäten består av 28 frågor och tar ca 15 minuter att besvara. Undersökningen genomförs anonymt om du inte

själv väljer att ange din e-postadress längst ner i formuläret. Resultaten kommer i uppsatsen att redovisas i form

av sammanfattande tabeller och diagram, och individuella svar kommer inte att kunna identifieras.

Om du behöver extra utrymme för att svara på någon fråga eller har synpunkter på enkäten använd gärna rutan

för kommentarer längst ner.

Kontakt: Karin Meyer Lundén Karin.Meyer.5900@student.uu.se

DEL I: OM DIG

1. Vilken institution tillhör du?

  

Om du har valt Annan, ange vilken: 

2. Hur länge har du varit verksam som forskare?

Jag är doktorand

Mindre än 1 år

1 - 5 år

6 - 10 år

11 - 15 år

Mer än 15 år

3. Vilket ämne forskar du huvudsakligen inom?

  

Om du har valt Annat, ange vilket: 

4. Hur många vetenskapliga publikationer (artiklar, rapporter, konferensbidrag, bokkapitel/böcker) medverkar du i
per år?

Jag har inte medverkat i några publikationer ännu

upp till 2

3 - 5

6 - 10

11 - 15

över 15

5. I vilken vetenskaplig tidskrift publicerades din senaste artikel?

Ange tidskriftens namn: 

 Jag har inte publicerat någon artikel i en vetenskaplig tidskrift ännu

6. Vem registrerar dina publikationer i SLU:s publikationsdatabas?

Jag själv
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Personal på institutionen

Personal på biblioteket

Annan: 

Jag har inte medverkat i några publikationer ännu

7. Vad vet du om SLU:s elektroniska arkiv Epsilon? (flera alternativ kan anges)

Jag känner inte till Epsilon

Epsilon innehåller ett arkiv för uppsatser

Epsilon innehåller ett arkiv för avhandlingar

Epsilon innehåller ett öppet arkiv för alla slags publikationer

DEL II: VETENSKAPLIG PUBLICERING

8. Hur tycker du att det vetenskapliga publiceringssystemet fungerar?

Mycket bra

Bra

Dåligt

Mycket dåligt

Vet inte / Osäker

9. Hur viktiga eller oviktiga tycker du att följande faktorer är när du väljer var dina forskningsresultat ska
publiceras?

Mycket viktig Ganska viktig Inte så viktig Inte alls viktig

Tillgänglighet

Snabb publicering och spridning

Förlagets upphovsrättspolicy

Tidskriftens impact factor

Kvalitetsgranskningens 
(peer-review) kvalitet

Att publikationen når så många
som möjligt

Att publikationen når en specifik
målgrupp

Förlagets/redaktionens/tidskriftens
anseende

Säkert långtidsbevarande och
tillgänglighet över tid

Att jag får en direkt finansiell
ersättning för publiceringen

Annat: 

DEL III: TILLGÄNGLIGHET

10. Ett alternativ för att få tag på en publikation när biblioteksresurser saknas är att vända sig direkt till författaren
och be om en kopia.

10a. Hur ofta brukar du bli ombedd av någon annan att skicka en kopia av en av dina publikationer?

Några gånger per månad



Undersökning om vetenskaplig publicering och parallellpublicering http://labben.abm.uu.se/~kame5900/enkat/index.php

3 av 8 2008-01-23 11:47

Några gånger per år

Mer sällan än några gånger per år

Aldrig   » fortsätt med fråga 11

10b. När det gäller artiklar, vilken version brukar du skicka?

Eget artikelmanuskript, granskat och godkänt för publicering

Förlagets pdf-version

Annan: 

11. Hur lätt eller svårt tycker du att det i allmänhet är att få tag på den forskningslitteratur du behöver?

Mycket lätt Mycket svårt

12. Hur ofta ber du själv andra forskare att skicka kopior av publikationer som du inte kan få tag på genom
biblioteket eller dina andra vanliga informationskanaler?

Några gånger per månad

Några gånger per år

Mer sällan än några gånger per år

Aldrig

DEL IV: PARALLELLPUBLICERING

Definitioner:

Att parallellpublicera innebär att deponera en digital kopia av en publikation i ett öppet arkiv eller att
lägga ut den på en allmänt tillgänglig webbsida.

Ett öppet arkiv är ett digitalt arkiv vars innehåll är fritt tillgängligt via Internet (t.ex. SLU:s Epsilon).

Om du inte har medverkat i några publikationer ännu, gå direkt till fråga 16.

13. Har du någon gång lagt ut en kopia av en av dina publikationer på en allmänt tillgänglig webbsida?

Nej

Ja Om ja, hur många publikationer har du lagt ut? 

Om du har svarat ja, ange även vilken typ av hemsida och vilken typ av publikation det handlade om (flera alternativ kan
anges):

Typ av hemsida Typ av publikation

Personlig hemsida Artikel, eget manuskript, ännu ej granskat och godkänt

Forskningsprojektets hemsida Artikel, eget manuskript, granskat och godkänt för publicering

Institutionens hemsida Artikel, förlagets pdf-version

SLU:s publikationsdatabas Rapport

Annan: Konferensbidrag

Bokkapitel/Bok

Annan: 

14. Har du någon gång deponerat en kopia av en av dina publikationer i ett öppet arkiv?

Nej

Ja Om ja, hur många publikationer har du deponerat? 

Om du har svarat ja, ange även vilken typ av arkiv och vilken typ av publikation det handlade om (flera alternativ kan
anges):
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Typ av arkiv Typ av publikation

Arkiv med publikationer från ett visst universitet eller

annan institution, ange namn: 
Artikel, eget manuskript, ännu ej granskat och godkänt

Arkiv med publikationer inom ett visst ämnesområde,

ange namn: 
Artikel, eget manuskript, granskat och godkänt för publ.

Annat: Artikel, förlagets pdf-version

Rapport

Konferensbidrag

Bokkapitel/Bok

Annan: 

15. Fråga 15 består av två alternativ:

Om du någon gång har parallellpublicerat (dvs. lagt ut en kopia av en publikation på en webbsida eller i ett öppet arkiv)
svarar du på fråga 15A.1 och 15A.2.

Om du aldrig har parallellpublicerat (dvs. aldrig lagt ut en kopia av en publikation på en webbsida eller i ett öppet arkiv)
svarar du på fråga 15B.

15A.1 Om du någon gång har parallellpublicerat: hur viktiga var följande faktorer för ditt beslut att
parallellpublicera dina arbeten?

Mycket viktig Ganska viktig Inte så viktig Inte alls viktig

Fri tillgång till
forskningsresultat
för läsare

Jag tror att mitt 
arbete sprids 
snabbare

Jag tror att mitt 
arbete kommer att 
citeras oftare

Jag slipper skicka 
kopior av mitt 
arbete till andra

Jag tror att det 
leder till bättre
tillgänglighet till
mitt arbete över tid

Möjlighet att
bifoga extra data
såsom bilder, film,
ljud

Underlätta för
forskare (t.ex. i
u-länder) som
annars inte har
tillgång till mitt
arbete

Underlätta för
yrkesverksamma 
som annars inte 
har tillgång till mitt
arbete

Påverkan från
kollegor eller
medförfattare

Jag tror att
läsekretsen blir
större

Jag tror att jag kan 
nå fler i min
målgrupp

Jag tror att 
parallellpublicering 
påverkar min
forskningskarriär
positivt
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Annat: 

15A.2 I SLU:s arkiv Epsilon samlas SLU-forskares publikationer i fulltext. Kan du tänka dig att deponera de
publikationer även i Epsilon som du redan har parallellpublicerat någon annanstans (på en hemsida eller i ett
annat öppet arkiv)?

Ja

Ja, om någon annan gör det åt mig

Nej

15B. Om du aldrig har parallellpublicerat: hur viktiga är följande faktorer för att du inte parallellpublicerar dina
arbeten?

Mycket viktig Ganska viktig Inte så viktig Inte alls viktig

Jag har inte känt
till att denna
möjlighet finns

Jag känner inte till
något lämpligt
arkiv

Jag är osäker om
förlaget tillåter
parallellpublicering

Jag har inte tid

Jag ser ingen 
anledning att 
parallellpublicera 
mina arbeten

Det är inte vanligt
att 
parallellpublicera i 
mitt ämne

Det finns inget 
krav på
parallellpublicering

Påverkan från
kollegor eller
medförfattare

Jag vill inte att 
flera versioner av 
ett arbete ska vara 
tillgängliga
samtidigt

Jag tror inte att
läsekretsen blir
större

Jag tror inte att jag 
kan nå fler i min
målgrupp

Jag tror att 
parallellpublicering 
påverkar min
forskningskarriär
negativt

Annat: 

16. Kan du tänka dig att parallellpublicera dina forskningsresultat, förutsatt att det är upphovsrättsligt tillåtet?
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Ja Motivera ditt svar: 

Nej

Kanske

17. Var kan du tänka dig att parallellpublicera dina forskningsresultat? (flera alternativ kan anges)

I ett arkiv som innehåller publikationer från ett visst universitet eller en annan institution, t.ex. SLU:s Epsilon

I ett arkiv som innehåller publikationer inom ett visst ämnesområde, t.ex. Organic Eprints för ekologiskt lantbruk

På en fritt tillgänglig hemsida, t.ex. min personliga eller forskningsprojektets hemsida

18. Vilka typer av publikationer kan du tänka dig att parallellpublicera? (flera alternativ kan anges)

Artikel, eget manuskript, ännu ej granskat och godkänt

Artikel, eget manuskript, granskat och godkänt för publicering

Artikel, förlagets pdf-version

Rapport

Konferensbidrag

Bokkapitel/Bok

Annat: 

19. Vem anser du ska parallellpublicera dina publikationer?

Jag själv

Personal på institutionen

Personal på biblioteket

Annan: 

20. Hur fick du reda på att möjligheten att parallellpublicera finns?

Genom kollegor

Genom biblioteket

Genom institutionen eller universitetet

Genom att följa open access-debatten

Genom denna enkät

På annat sätt: 

21. Om villkoren för att få forskningsanslag skulle kräva att du parallellpublicerar resultaten i ett öppet arkiv, hur 
skulle du göra?

Jag skulle gärna parallellpublicera resultaten i ett öppet arkiv

Jag skulle motvilligt parallellpublicera resultaten i ett öppet arkiv

Jag skulle inte acceptera sådana villkor

DEL V: UPPHOVSRÄTT

22. Vem har upphovsrätten till den senaste artikel du publicerat i en vetenskaplig tidskrift?

Jag ensam

Jag tillsammans med medförfattare

Tidskriftsförlaget

Min institution/mitt universitet
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Annan: 

Jag vet inte / Jag är osäker

Jag har inte publicerat någon artikel i en vetenskaplig tidskrift ännu

23. De flesta publiceringskontrakt för vetenskapliga artiklar är utformade så att upphovsrätten till artikeln lämnas
över till förlaget vid publicering. Har du (eller du och dina medförfattare) någon gång ändrat
publiceringskontraktet, t.ex. genom ett tillägg, för att själv behålla upphovsrätten till artikeln eller för att behålla
vissa rättigheter såsom rätten att parallellpublicera artikeln och att använda den i undervisning?

Ja

Nej

Nej, jag visste inte att det går att göra så

Jag har inte publicerat någon artikel i en vetenskaplig tidskrift ännu

24. Skulle du kunna tänka dig att ändra publiceringskontraktet på det beskrivna sättet?

Ja Motivera ditt svar: 

Nej

Kanske

DEL VI: ANVÄNDNING AV PARALLELLPUBLICERADE PUBLIKATIONER

25. Brukar du i din forskning använda parallellpublicerade vetenskapliga verk, dvs. kopior av vetenskapliga
publikationer som är fritt tillgängliga på Internet på till exempel ett forskningsprojekts hemsida eller i ett öppet
arkiv? (Gäller ej publikationer som är fritt tillgängliga via förlagets hemsida)

Ja

Nej

Vet inte / Osäker

26. Vilken version av en sådan parallellpublicerad publikation kan du tänka dig att läsa resp. citera? (flera alternativ
kan anges)

Läsa Citera

Manuskript, ännu ej granskat och godkänt Manuskript, ännu ej granskat och godkänt

Manuskript, granskat och godkänt för publicering Manuskript, granskat och godkänt för publicering

Förlagets pdf-version Förlagets pdf-version

Kommentar: 

27. Hur brukar du få tag på parallellpublicerade publikationer? (flera alternativ kan anges)

Jag går direkt till författarens/forskningsprojektets/institutionens hemsida

Jag söker i arkiv som innehåller publikationer från ett visst universitet eller en annan institution

Jag söker i arkiv som innehåller publikationer inom ett visst ämnesområde

Jag söker med hjälp av särskilda sökmotorer för vetenskapliga publikationer som OAIster, Scirus, Google Scholar

Jag söker med hjälp av allmänna sökmotorer som t.ex. Google
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Annat: 

28. Ange om du håller med eller inte håller med om följande påståenden om din användning av parallellpublicerade
publikationer:

Håller
med

Håller inte
med

Jag använder parallellpublicerade publikationer eftersom de är enklare
att få tag på

Jag använder parallellpublicerade publikationer när jag inte kan få tag
på publikationen på annat sätt

Jag föredrar förlagets pdf-version av en publikation framför författarens
egen granskade och godkända slutversion

Det spelar ingen roll var jag hittar en publikation så länge den är
kvalitetsgranskad

Det är svårt att se på parallellpublicerade publikationer vilken version
det är (t.ex. om ett manuskript är granskat och godkänt eller inte)

Synpunkter och kommentarer: 

Om du kan tänka dig att bli kontaktad av mig och svara på några fördjupande frågor ange din e-postadress:

För att skicka svaren klicka på knappen nedan.

Skicka  

Tack för din medverkan!
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