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1 Inledning 

Under de senaste decennierna har utvecklingen av informationsteknik förändrat 
bibliotekariers arbetssätt. Datoriseringen har möjliggjort digitalisering av biblio-
tekskataloger och litteratur som bibliotekarier hanterar. Internet, ett ”världsom-
spännande datornät” som Nationalencyklopedin (webbversionen) skriver, har möj-
liggjort för både bibliotekarier och biblioteksanvändare att snabbt publicera, spri-
da, lagra och anskaffa information. Informationsteknikens snabba utveckling har å 
ena sidan givetvis underlättat bibliotekariernas arbete ur flera aspekter, å andra 
sidan gjort bibliotekariernas arbetstid alltmer fylld av den förändrande tekniken 
och den växande informationsmängden. 

Ett av de nya begrepp som kommit att etableras under informationsteknikens 
utveckling är ”Open access”. Open access innebär att vetenskaplig litteratur i full-
text är fritt tillgänglig på Internet, och det får konsekvenser för både bibliotekarier 
och biblioteksanvändare. För bibliotekarier har Open access potentialen att mins-
ka kostnaderna och arbetstiden för prenumeration av tidskrifter och inköp av 
böcker. För läsare ger Open access fri tillgång till litteratur. För författare ökar 
Open access-publicering möjligheten att nå läsare över hela världen.1 I Sverige har 
det under de senaste åren publicerats flera uppsatser om hur forskare, i egenskap 
av författare, ser på Open access.2 Bibliotekariernas syn på Open access har dock 
inte undersökts närmare. 

Det borde vara intressant att undersöka hur olika bibliotekarier med olika ar-
betsformer vid olika organisationer ser på Open access. Genom min praktik vid 
Uppsala universitetsbibliotek och samtal med bibliotekarier på myndighets- och 
företagsbibliotek har jag fått intrycket att olika bibliotekarier har olika syn på 
Open access. 

                                                
1 Suber, Peter (2007) ”Open Access Overview: Focusing on Open Access to Peer-Reviewed Research Artic-
les and Their Preprints”. 
2 Meyer Lundén, Karin (2008) Forskare och parallellpublicering: forskares syn på, kunskap om och använd-
ning av den ’gröna’ vägen till open access; Ottosson, Sara (2006) Open Access och forskarna: en attitydun-
dersökning; Ruhe, Ebba & Åström, Anneli (2006) Prestige, karriär och Open Access: forskares syn på publi-
cering i vetenskapliga tidskrifter; Schöld, Judit (2007) Utan vägtullar på information highway: vetenskaplig 
publicering i Open Access-tidskrifter – en intervjuundersökning med musikforskare. 
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1.1 Syfte, frågeställning och avgränsning 
Uppsatsens syfte är att undersöka bibliotekariers syn på Open access. De fråge-
ställningar som är aktuella delas in i tre teman: bibliotekariers kunskap, attityder 
och framtidstankar: 

Kunskap. Känner bibliotekarier till Open access? Var söker de Open access-
litteratur? Känner de till Open access-satsningar och öppna arkiv vid sina or-
ganisationer? Känner de till vem som betalar för Open access-tidskrifter? 

Attityder. Hur upplever bibliotekarier att de öppna arkiven vid deras organisatio-
ner fungerar? Vem anser de ska betala för Open access-litteratur? Vilka för- 
och nackdelar ser de med Open access-litteratur? Vilken betydelse anser de att 
Open access har? Anser de att Open access har förändrat deras biblioteksarbe-
te? 

Framtidstankar. Hur tror bibliotekarier att Open access kommer att bli i framti-
den? Hur tror de att Open access kommer att påverka deras arbete vid biblio-
teket? 

Uppsatsen kommer att utifrån de tre frågeområdena diskutera hur bibliotekarier 
tror att Open access påverkar deras yrke och vad de kan göra så att bibliotekarie-
yrket förblir framgångsrikt under informationsåldern. Uppsatsen kommer också 
att analysera om det finns skillnader bland bibliotekarier inom de tre frågeområ-
dena, t.ex. beroende på vilken organisation deras bibliotek tillhör. 

Undersökningen fokuserar på bibliotekarier på bibliotek med inriktningarna 
teknik, naturvetenskap, medicin och farmaci i Sverige. Dessa inriktningar har 
valts eftersom jag själv har varit forskare inom naturvetenskap och nyligen ge-
nomfört praktik vid bibliotek med dessa inriktningar, dvs. Biologibiblioteket, 
BMC-biblioteket (inriktning bl.a. farmaci, kemi och vård), Geobiblioteket, Medi-
cinska biblioteket och Ångströmbiblioteket (inriktning bl.a. fysik, matematik och 
teknikvetenskaper) vid Uppsala universitet under höstterminen 2008.3 

Bibliotekskategorier som undersökningen avser är framför allt sjukhusbiblio-
tek, universitetsbibliotek/högskolebibliotek, myndighetsbibliotek, företagsbiblio-
tek och bibliotek vid museer. Urvalet är baserat på att det är främst sådana forsk-
ningsbibliotek som hittills intresserat sig för och involverat sig i Open access. Det 
är dessutom relativt enkelt att urskilja bibliotek riktade mot de ämnesområden 
som undersökningen fokuserar på, eftersom flera bibliotek inom dessa biblioteks-
kategorier har särskilda ämnesinriktningar. Folkbibliotek och bibliotek vid arkiv 
inkluderas däremot inte i undersökningen. 

                                                
3 Uppsala universitetsbiblioteks webbsida > Medicin, farmaci, teknik och naturvetenskap. 
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I uppsatsens text används för enkelhets skull termerna bibliotek och bibliote-
karier, trots att de inte tycks användas vid alla organisationer beroende av avdel-
ningarnas eller enheternas verksamheter och personalens arbetsformer. Exempel 
på motsvarigheter till termen bibliotek är infocenter och litteraturtjänst enligt 
LIBRIS biblioteksdatabas.4 Även om det finns en avdelning som kallas för biblio-
tek vid en organisation, tycks personalen inte alltid kallas för bibliotekarier när de 
exempelvis har sina huvudsakliga arbetsuppgifter utanför biblioteket. 

1.2 Disposition 
Det följande kapitlet (kapitel 2) presenterar undersökningens bakgrund och tidiga-
re studier på området. Sedan redogörs teoretiska utgångspunkter i kapitel 3. Kapi-
tel 4 beskriver metoden för enkätundersökningen som har genomförts. Undersök-
ningens resultat redovisas i kapitel 5, och det jämförs med andra studier och ana-
lyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna i kapitel 6. 

                                                
4 Kungl. bibliotekets webbsida > LIBRIS > Söktjänster > LIBRIS biblioteksdatabas. 
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2 Bakgrund och forskningsöversikt 

Undersökningens bakgrund och närliggande studier redovisas nedan. Först redo-
visas definition av och bakgrund till Open access samt viktiga Open access-
initiativ. Sedan redovisas tidigare studier om förlags, forskares och bibliotekariers 
syn på Open access. 

2.1 Open access 
I vetenskapliga sammanhang innebär Open access, som egentligen betyder ”fri 
tillgång”, att vetenskaplig litteratur i fulltext är fritt tillgänglig på Internet.5 Open 
access-litteratur får alltså läsas, laddas ner, skrivas ut, kopieras, distribueras, län-
kas och användas utan tekniska, juridiska eller ekonomiska begränsningar under 
förutsättning att man har tillgång till Internet, att författaren har medgett öppenhet 
av sitt verk och att författaren erkänns och citeras på rätt sätt.6 Författaren kan 
behålla upphovsrätten till litteratur som publicerats som Open access, medan delar 
av upphovsrätten till konventionellt publicerade litteratur brukar överföras från 
författaren till förlaget.7 

Open access-rörelsen är relativt ny jämfört med publicering av tidskrifter, som 
sedan 1665 har publicerats som ett snabbare alternativ till böcker och har fungerat 
som kommunikationsplats för forskare för att utbyta sina forskningsresultat utan 
ekonomiska ersättningar.8 Mot slutet av 1900-talet ökade priserna på konventio-
nellt publicerad litteratur. Framför allt priserna på tidskrifter ökade kraftigt, och 
missnöjet ökade bland bibliotekarier och forskare.9 Så småningom utvecklades 
Internet, och bland forskare uppkom Open access-rörelsen som har sin bas på In-
ternet och erbjuder alternativ till konventionellt publicerad litteratur.10 I början av 
2000-talet kom som en följd de första internationella uttalandena om Open access: 

                                                
5 Kungl. bibliotekets webbsida > Open access > Vad är Open access. 
6 Suber (2007). 
7 Svensson, Aina (2007) ”Att publicera Open access”. 
8 Guédon, Jean-Claude (2001) ”In Oldenburg’s Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, 
and the Control of Scientific Publishing”. 
9 Eriksson, Jörgen & Svensson, Aina (2007) ”Bakgrund och framväxt av Open access-tidskrifter”; Linde, 
Peter (2007) ”Vetenskaplig kommunikation – en bakgrund från Gutenberg till Open access”. 
10 Suber (2007). 
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bl.a. Budapest Open Access Initiative (år 2002), Bethesda Statement on Open 
Access Publishing (år 2003) och Berlin Declaration on Open Access to Knowled-
ge in the Sciences and Humanities (år 2003).11 

Hittills har det funnits två primära sätt att publicera Open access-litteratur: 
Open access-tidskrifter och öppna arkiv. 

2.1.1 Open access-tidskrifter 
Open access-tidskrifter, som utges av t.ex. BioMed Central och Public Library of 
Science (PLoS), publicerar sina artiklar fritt tillgängligt på Internet.12 På Directory 
of Open Access Journals (DOAJ) kan man hitta Open access-tidskrifter inom oli-
ka ämnesområde och på olika språk.13 Till skillnad från konventionella tidskrifter 
som framför allt finansieras av en prenumerationsavgift, finansieras Open access-
tidskrifter av bl.a. författaren, författarens organisation, författarens bibliotek, 
forskningsfinansiären och/eller förlagens sponsor, på många olika sätt.14 Exempel-
vis kan publiceringsavgift betalas av författaren, författarens organisation eller 
forskningsfinansiären.15 Författare som inte kan betala publiceringsavgiften kan få 
dispens.16 Medlemsavgift kan betalas av författaren, författarens organisation eller 
bibliotek.17 Medlemmar i t.ex. BioMed Central kan få rabatt på publiceringsavgif-
ten.18 Andra finansieringssätt är sponsorers annonsering och försäljning av de 
tryckta motsvarigheterna.19 Open access-tidskrifter skiljer sig från hybridtidskrifter, 
som är konventionella tidskrifter men ger författaren möjligheter att välja Open 
access-publicering mot en publiceringsavgift.20 

2.1.2 Öppna arkiv 
Öppna arkiv kan innehålla uppsatser, avhandlingar, artikelversioner som inte kva-
litetsgranskats eller antagits för publicering i tidskrifter (eng. preprints) och arti-
kelversioner som kvalitetsgranskats och publicerats i en tidskrift (eng. post-
prints).21 I öppna arkiv kan författaren alltså publicera sin litteratur trots att den 

                                                
11 Budapest Open Access Initiatives webbsida > Read the initiative; Suber, Peter (2003) ”Bethesda Statement 
on Open Access Publishing”; ”Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Huma-
nities”. 
12 Se t.ex.BioMed Centrals webbsida > about us; Public Library of Sciences webbsida > Open access. 
13 Directory of Open Access Journals webbsida. 
14 Eriksson & Svensson (2007); Svensson (2007). 
15 Suber (2007). 
16 Se t.ex. BioMed Centrals webbsida > for authors > Article-processing charges; Public Library of Sciences 
webbsida > PLoS Journals > Publication Fees. 
17 Se t.ex. BioMed Centrals webbsida > about us > About Membership; Public Library of Sciences webbsida 
> Donate & Join.eller Support PLoS. 
18 Se t.ex. BioMed Centrals webbsida > about us > About Membership; Public Library of Sciences webbsida 
> PLoS Journals > Publication Fees. 
19 Eriksson & Svensson (2007). 
20 Svensson (2007). 
21 Suber (2007). 
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publicerats någon annanstans, t.ex. i en konventionell tidskrift. Parallellpublice-
ring av en preprint kräver oftast inga tillstånd, medan parallellpublicering av en 
postprint kan kräva tillstånd från förlaget i vissa fall eller göras efter embargotid, 
dvs. en tidsfördröjning som förlaget kräver innan artikeln fritt får tillgängliggöras, 
vilket man kan ta reda på via RoMEO.22 Öppna arkiv tillför inte kvalitetsgransk-
ning.23 De kan vara organiserade efter ämnesområde, men tendensen är ökat antal 
multidisciplinära öppna arkiv som är organiserade av institutioner, t.ex. universi-
tet.24 Med hjälp av söktjänster, t.ex. OAIster och Scirus, kan man söka litteratur i 
öppna arkiv.25 

2.2 Förlags syn på Open access 
Förlagen debatterar Open access intensivt, även om fler och fler förlag accepterar 
Open access-rörelsen i form av publicering av Open access-tidskrifter eller tillåter 
parallellpublicering i öppna arkiv. Flera debattartiklar utgavs av förlag efter de 
första internationella uttalandena om Open access. International Association of 
Scientific, Technical, and Medical Publishers (STM) kritiserade exempelvis Har-
vard Faculty of Arts and Sciences, som röstade för att göra sina forskares publika-
tioner fritt tillgängliga i universitetets öppna arkiv och att själva utöva upphovs-
rätten till artiklarna.26 STM ansåg åtgärden omotiverad och hävdade att STM-
förlagen inte begränsat författarnas rättigheter eftersom de tillåtit att författarna 
parallellpublicerar och använder sina artiklar för utbildning.27 Association of 
Learned and Professional Society Publishers (ALPSP), en internationell förening 
för ideella förlag, menade att olika publiceringsmodeller och påverkan på både 
förlagen, författarna och deras publikationer borde undersökas för att ”utvärdera 
ekonomiska och icke-ekonomiska effekter av Open access”.28 American Physiolo-
gical Society (APS), ett ideellt förlag, opponerade sig mot de statliga mandaten 
om Open access i Förenta Staterna samt Storbritannien och ifrågasatte bibliote-
kens vinst från Open access-tidskrifter, eftersom de tror att medlemsavgifterna 
kommer att öka.29 Bland kommersiella förlag, som anses ha drivit fram den krafti-
ga prisökningen på litteratur, betonade Elsevier förlagens roll i vetenskaplig pub-

                                                
22 Eriksson, Jörgen, Stjernberg, Helena & Stevinger, Birgitta (2008) ”Handledning Sherpa/RoMEO”. 
23 Suber (2007). 
24 Suber (2007); Lundén, Tomas (2007) ”Publicering i öppna arkiv”. 
25 Open Archives Initiatives webbsida > Community > OAI-PMH Service providers. 
26 ”Following Harvard Faculty Vote, STM Publishers Clarify Position: Debate Continues over Open-Access 
Journal Publishing” (2008). 
27 Kuta, Janice (2008) ”STM Publishers Clarify Position on Authors' Rights”. 
28 Association of Learned and Professional Society Publishers webbsida; Morris, Sally (2004) ”Open Access: 
How Are Publishers Reacting?” s. 304 (citatet enligt min översättning). 
29 Frank, Martin, Reich, Margaret & Ra’anan, Alice (2004) ”A Not-for-Profit Publisher’s Perspective on 
Open Access”. 
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licering och dess utveckling.30 De hävdade att problemet uppstår i en blygsam 
ökning av bibliotekens budget och en kraftig ökning av litteraturpriser och mena-
de att detta kan lösas genom att förnya samverkan mellan bibliotek och förlag, 
inte genom Open access.31 Taylor & Francis höll med om att kommunikation och 
interaktion med kunder är viktig. De ansåg att förlag måste vara uppmärksamma 
på utvecklingen av Open access och försöka inkludera Open access i sin service 
för att möta behov hos sina kunder, och de menade att detta är möjligt för dem 
som är så flexibla.32 

2.3 Forskares syn på Open access 
För bibliotekarier är det viktigt att känna till hur forskare, som både läser och 
skriver litteratur, ser på Open access. En internationell enkätundersökning genom-
fördes av Rowlands och Nicholas för att undersöka forskares syn på Open access-
publicering och öppna arkiv.33 Enkäten skickades till forskare som på senaste tiden 
publicerat sig i högt rankade tidskrifter, och återsändes av fler än 5 500 forskare 
från olika ämnesområden och regioner. Trots att kunskap om öppna arkiv fortfa-
rande ligger på en låg nivå, har kunskap om Open access ökat hos forskare jäm-
fört med en annan internationell enkätundersökning från föregående år.34 Flera 
forskare trodde att Open access-publicering skulle göra artiklar mer lättillgängliga 
och minska bibliotekens kostnader. Majoriteten av forskarna trodde att Open ac-
cess skulle urholka det konventionella publiceringssystemet, och flera av dem 
betraktade det som något positivt. Flera forskare ansåg att forskningsfinansiärer, 
förlagens sponsorer och staten skulle betala för vetenskaplig publicering och att 
biblioteken inte borde bidra till så mycket kostnad för tidskrifter som nu. 

En annan internationell enkätundersökning genomfördes av Swan och Brown 
och baserade sig på svar från cirka 1 300 forskare.35 Knappt hälften av forskarna 
hade parallellpublicerat sig inom de senaste tre åren, och flera av dem på en per-
sonlig eller institutionell webbplats.36 Bland dem som publicerat sig i Open ac-
cess-tidskrifter inom de senaste tre åren (24 procent av alla respondenter) angav 
flera forskare uppskattning för principen om fri tillgång som anledning.37 Däremot 

                                                
30 Eriksson & Svensson (2007). 
31 Regazzi, John (2004) ”The Shifting Sands of Open Access Publishing, a Publisher’s View”. 
32 Courtney, Keith (2006) ”Library/Vendor Relations: An Academic Publisher’s Perspective”. 
33 Rowlands, Ian & Nicholas, David (2005) ”Scholarly Communication in the Digital Environment. The 2005 
Survey of Journal Author Behaviour and Attitudes”. 
34 Rowlands, Ian, Nicholas, Dave & Huntingdon, Paul (2004) Scholarly Communication in the Digital Envi-
ronment: What Do Authors Want? Findings of an International Survey of Author Opinion: Project Report, s. 
22. 
35 Swan, Alma & Brown, Sheridan (2005) Open Access Self-Archiving: An Author Study. 
36 Swan & Brown (2005) s. 30 ff. 
37 Swan & Brown (2005) s. 10. 
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bland dem som inte publicerat sig i Open access-tidskrifter inom de senaste tre 
åren (66 procent av alla respondenter) angav flera forskare obekantskap med 
Open access-tidskrifter inom sitt ämne som anledning.38 Publicering i öppna arkiv 
upplevdes svår och tidskrävande för vissa forskare vid deras första tillfälle, men 
det gick bättre vid senare tillfällen.39 Flera forskare tycktes ha problem med att ta 
del av och klara av förlagens upphovsrättspolicy vid parallellpublicering.40 För att 
söka Open access-litteratur använde bara 30 procent av forskarna specialiserade 
sökmotorer på Open access-litteratur, medan 72 procent använde Google.41 

I Sverige har forskares syn på Open access undersökts av några studenter in-
om biblioteks- och informationsvetenskap. En enkätundersökning, som genom-
fördes av Meyer Lundén bland forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 
visade forskarnas ”bristande kunskap om parallellpublicering” och ”osäkerhet i 
upphovsrättliga frågor”.42 Ottosson genomförde en enkätundersökning bland fors-
kare inom medicin vid Uppsala universitet och insåg att forskarna är konservativa 
och därmed tveksamma till de nya publiceringsalternativen: Open access-
tidskrifter och öppna arkiv.43 Samma situation insågs av Ruhe och Åström i en 
intervjuundersökning med sex forskare inom biomedicin vid Lunds universitet, 
dvs. forskarna ville publicera sig i konventionella, ansedda tidskrifter snarare än i 
Open access-tidskrifter som de inte betraktade som ansedda, trots att de uppskat-
tade principen om fri tillgång.44 

Med finansiering från Kungl. Bibliotekets program OpenAccess.se genomför-
des ett projekt, Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar (PAVA), som var en 
intervjuundersökning med 40 forskare inom olika ämnesområden vid 7 olika läro-
säten i Sverige.45 De flesta av forskarna hade positiv inställning till parallellpubli-
cering och angav publikationernas ökade spridning som anledning.46 Däremot in-
såg en fjärdedel av forskarna problem med parallellpublicering, framför allt den 
tidskrävande processen, som därför borde automatiseras mer.47 

                                                
38 Swan & Brown (2005) s. 10 ff. 
39 Swan & Brown (2005) s. 51 ff. 
40 Swan & Brown (2005) s. 48, 56. 
41 Swan & Brown (2005) s. 24 f; undersökningen genomfördes just innan Google Scholar lanserades. 
42 Meyer Lundén (2008) s. 73. 
43 Ottosson (2006). 
44 Ruhe & Åström (2006). 
45 Björklund, Carin m.fl. (2009) Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar: slutrapport PAVAprojektet, s. 
9. 
46 Björklund m.fl. (2009) s. 14. 
47 Björklund m.fl. (2009) s. 14 ff. 
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2.4 Bibliotekariers syn på Open access 
Enkätundersökningar om bibliotekariers syn på Open access finns knappast. Ware 
genomförde en internationell undersökning som beställts av ALPSP för att under-
söka huruvida öppna arkiv har avsevärd effekt på antal prenumerationer på tid-
skrifter inom bibliotek.48 Undersökningen baserade sig på enkätsvar från 340 bib-
liotekarier som framför allt tillhörde forskningsbibliotek i olika storlek och med 
olika ämnesinriktningar, bl.a. naturvetenskap, teknik, medicin, vård, humaniora 
och samhällskunskap. Knappt några statistiska skillnader mellan de demografiska 
grupperna upptäcktes. Mest avgörande faktorer vid avbeställning av prenumera-
tion på tidskrifterna var behov, användning och pris. Tillgång via öppna arkiv låg 
på den fjärde platsen (54 procent), något efter de första tre, till följd av organisa-
tionens begäran om ”riktiga tidskrifter” samt bibliotekariernas bekymmer för till-
gänglighet över lång tid, fullständighet och integritet av artiklar i öppna arkiv som 
alternativ till de motsvarande tidskriftsartiklarna. Däremot visade det sig att bara 
16 procent av bibliotekarierna kände till om artiklar i tidskrifter de prenumererade 
på kunde hittas i öppna arkiv. Fler respondenter (81 procent) trodde dock att om 
fem år kommer tillgänglighet via öppna arkiv att vara en avgörande faktor vid 
avbeställning av tidskrifter. Undersökningens slutsats var att små tidskrifter kan 
hotas av öppna arkiv, men inte kärntidskrifter. 

Däremot finns det flera intervjuundersökningar som behandlar bibliotekariers 
syn på Open access. Drake intervjuade exempelvis fyra chefer på forskningsbib-
liotek för att redogöra för forskningsbiblioteks roll i vår digitala tidsålder.49 De 
intervjuade ansåg att ”bibliotekarier spelar en viktig roll i etablerande, underhål-
lande och förstärkande av öppna arkiv”.50 En av dem menade även att biblioteka-
rier är skyldiga att främja Open access-modellen, stödja dess utveckling och pröva 
den. 

En annan intressant intervjuundersökning genomfördes av Urquhart, Cox och 
Spink i Storbritannien.51 För att undersöka biblioteks strategier för och samarbete i 
anskaffning av elektroniska resurser intervjuades 39 personer vid såväl bibliotek 
som utbildningsinstitutioner, myndigheter, förlag och aggregatorer, som arbetar 
med publikationer inom vård. Undersökningen redovisade ett intresse för Open 
access, eftersom det förväntas att dämpa bibliotekens beroende av förlagen. Un-
dersökningen fann också behov av bättre metoder ”för att bedöma fördelar med 
Open access”, t.ex. ur kvalitets- och kostnadsaspekt.52 

                                                
48 Ware, Mark (2006) ALPSP Survey of Librarians on Factors in Journal Cancellation; Coult, Graham 
(2006) ”New ALPSP Survey of Librarians Sheds Light on Factors in Journal Cancellation”. 
49 Drake, Miriam A (2007) ”Academic Libraries Are Alive and Thriving”. 
50 Drake (2007) (citatet enligt min översättning). 
51 Urquhart, Christine J, Cox, Andrew M. & Spink, Siân (2007) ”Collaboration on Procurement of E-Content 
between the National Health Service and Higher Education in the UK”. 
52 Urquhart, Cox & Spink (2007) s. 168 (citatet enligt min översättning). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Den här undersökningen, som handlar om bibliotekariers syn på Open access samt 
deras förmodande om påverkan av Open access på deras yrke, utgår från teorier 
om informationssamhället. Denna utgångspunkt baseras på att både bibliotekarie-
yrket och Open access handlar om information. I boken Nätverkssamhällets fram-
växt (Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur, Band I) av Manuel Cas-
tells (utgivningsår 2001) finns det många kännetecken och aspekter som berör 
arbete och sysselsättning på bibliotek och som därmed bör kunna tillämpas på den 
här undersökningen om bibliotekarieyrket, trots att Castells teser har sin grund i 
företagsekonomin och de framgångsrika företagens strategier i ett globalt sam-
manhang under informationsåldern. 

Under historiens gång har teknikutvecklingen påverkat människans arbete och 
sysselsättning i olika grad i olika yrkesgrupper. Teknikutvecklingen har under 
processen ofta medfört å ena sidan bekvämlighet och behaglighet, å andra sidan 
oro t.ex. över arbetslöshet. Under industriella revolutionen förstörde 
exempelvis ”ludditer” maskinerna i textilindustrin, eftersom de betraktade 
maskinerna som ett hot mot sitt arbete.53 Liknande fruktan tycks ha framkallats av 
informationsteknikens utveckling under de senaste decennierna. Den infor-
mationsteknik, som ofta anses som en ”arbetsbesparande” teknik, har alltså 
återuppväckt ”arbetarnas sekelgamla fruktan” att bli ersatta av maskiner och har 
kopplats till växande arbetslöshet i Västeuropa.54 

För att diskutera arbetets och sysselsättningens förvandling under informa-
tionsåldern betonar Castells först historiska variationer av sysselsättningsmönstren, 
såsom beroende på institutionella, kulturella och politiska miljöer, samtidigt som 
det finns gemensamma drag beträffande sysselsättningsstruktur i informations-
samhället.55 Sysselsättningens historiska evolution i de ledande länderna med 
marknadsekonomi (Frankrike, Förenta staterna, Italien, Japan, Kanada, Storbri-
tannien och Tyskland; de så kallade G7-länderna) under 1920–1990 visade inte 
bara en likartad tendens till ökning av informationsyrkenas relativa vikt samt di-
versifiering av serviceverksamheterna, utan också det informationella samhällets 

                                                
53 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: ludditer [2009-04-24]. 
54 Castells (2001) s. 287. 
55 Castells (2001) s. 238. 
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mångfald som avspeglar institutionella miljöer och strategier, statliga åtgärder 
samt relativ position i det globala samhället. 56  Exempelvis i Japan var 
sysselsättningsnivån fortsättningsvis relativt hög inom industri och avsevärt lägre 
inom social service, medan diversifiering av olika serviceverksamheter blev 
centralt i Förenta staterna, Storbritannien och Kanada, samtidigt som 
informationalism utvecklades i alla ovannämnda länder.57 Därför anser Castells att 
sysselsättningsstrukturens variationer inklusive serviceverksamheternas inre 
variation bör analyseras ur institutionella, kulturella och globala perspektiv.58 

I det här sammanhanget ifrågasätter Castells ”arbetarnas sekelgamla fruktan” 
att bli ersatta av maskiner även i informationssamhället och betonar institutionella 
variationer som tycks kunna förklara individuella arbetslöshetsnivåer.59 Exempel 
som Castells visar tyder på att den höga arbetslösheten i vissa industrialiserade 
länder vid industrialiseringen var ett problem i de första stadierna vid övergången 
till den nya ekonomin.60 Därför anser Castells att problemet orsakades av missrik-
tade ekonomiska åtgärder och institutionella miljöer som hindrade jobbskapande 
och att införandet av nya tekniker inte direkt påverkade förändringen av antalet 
jobb på en samlad nivå.61 

Om man tillämpar de ovanstående teorierna på bibliotekarieyrket, som är ett 
utpräglat informationsyrke, förväntas yrkets relativa vikt öka, och verksamhetens 
diversifiering växa och skapa arbetstillfällen under den nuvarande informationsål-
dern. Samtidigt med sådana gemensamma tendenser, finns det även en variation 
inom yrket, och alla dessa aspekter bör analyseras i samband med t.ex. bibliote-
kens värdorganisationer och användare samt förlagen. Om något bibliotek får ar-
betsbrist för personalen, kan det bero på t.ex. bibliotekets position, strategi och 
konkurrensförmåga, men inte direkt på införandet av ny teknik. 

Ändå vidhåller kritiker att informationsteknikens sysselsättningseffekter ännu 
inte gett fullt utslag eftersom den inte hunnit spridas till hela ekonomin och till 
alla samhällssektorer.62 De menar att det inte kommer att finnas ”tillräckligt med 
servicejobb på grund av att även servicejobben automatiseras och avvecklas.63 
Castells ifrågasätter dock varför informationstekniken skulle vara mer destruktiv 
än vad mekaniseringen eller automatiseringen var under första hälften av 1900-
talet.64 Organisationer behöver öka sysselsättningen och arbetstiden totalt sett för 
att tillgodose den ökade efterfrågan som ökad kvalitet och produktivitet medför.65 
                                                
56 Castells (2001) passim. 
57 Castells (2001) s. 265. 
58 Castells (2001) passim. 
59 Castells (2001) s. 287. 
60 Castells (2001) s. 290. 
61 Castells (2001) s. 290. 
62 Castells (2001) s. 295. 
63 Castells (2001) s. 291. 
64 Castells (2001) s. 292. 
65 Castells (2001) s. 292. 
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En ökad konkurrensförmåga erhålls genom minskad resursanvändning, t.ex. ar-
betstid, per producerad enhet, vilket införandet av lämplig informationsteknik 
bidrar till66 Ifall sysselsättningen minskar till följd av informationsteknikens sprid-
ning, anser Castells att det bara beror på att den missriktade anpassningen inte 
framkallat några institutionella reaktioner, och att efterfrågeökningen inte motsva-
rat ökningen i arbetsproduktivitet.67 Enligt Castells är införandet av ny teknik en-
dast en faktor som påskyndar förekommande tendenser på arbetsmarknaden och 
alltså inte den primära orsaken.68 

Open access kan vara ett hot mot biblioteksarbete, eftersom det ökar mängden 
av information som biblioteksanvändare har direkt tillgång till på Internet. Flera 
har däremot märkt att Open access-litteratur inte är så väl organiserad att alla kan 
hitta önskat material enkelt (kapitel 2). Borde biblioteken inte kunna medverka 
här, eftersom de har ordnat och förmedlat information länge? Ifall biblioteksarbete 
minskar till följd av spridning av Open access, borde det inte bero på att bibliote-
ket misslyckats med att tolka användarnas behov eller omstrukturera arbetsfördel-
ningen? 

Castells sammanfattning är att det inte finns någon systematisk relation mel-
lan informationsteknikens spridning och sysselsättningsnivåns utveckling inom 
ekonomin och samhället som helhet.69 Resultatet av interaktionen mellan informa-
tionsteknik och sysselsättning beror på samspel mellan organisationens miljö, 
strategi och konkurrensförmåga, landets politik samt deras relativa position i det 
globala samhället.70 Anledningen är att sysselsättningsnivåns utveckling är starkt 
beroende av t.ex. samhälleriga beslut om teknikens användning och arbetstidslag-
stiftning.71 Castells anser dock att arbetets kvantitet och kvalitet förändras under 
informationsteknikens paradigm, där flexibilitet borde bevaras vid strukturering 
av ostrukturerad information, eftersom Castells anser att den ostrukturerade in-
formationen svarar för människans förnyelse.72 Castells varnar för att man kan 
utestängas från arbete eller att man nedklassas om man inte kan tillgodogöra sig 
informella färdigheter.73 Castells beskriver framgångsrika organisationer i infor-
mationssamhället som följer: 

de framgångsrika organisationerna är de som effektivt förmår att generera kunskap och hante-
ra information, anpassa sig till den globala ekonomins variabla geometri, vara flexibla nog att 
kunna förändra sina medel lika snabbt som målen förändras, under inflytande av en snabb 

                                                
66 Castells (2001) s. 297. 
67 Castells (2001) s. 292. 
68 Castells (2001) s. 294. 
69 Castells (2001) s. 299. 
70 Castells (2001) s. 300. 
71 Castells (2001) s. 300. 
72 Castells (2001) passim. 
73 Castells (2001) s. 300. 
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kulturell, teknisk och institutionell förändring, och förnya sig, eftersom innovation blir det 
centrala vapnet i konkurrensen.74 

Borde bibliotek inte vara framgångsrika om de anpassar sig till den globala Open 
access-rörelsen, effektivt hanterar Open access-litteratur och flexibelt förändrar 
sina arbetssätt i takt med att publiceringsformer och användarnas behov föränd-
ras? Borde bibliotekarier inte uppskatta flexibilitet vid organisation av oorganise-
rad Open access-litteratur? 

Utifrån de ovannämnda teoretiska utgångspunkterna, som tagits från Castells, 
diskuteras bibliotekariers syn rörande påverkan av Open access på deras yrke. 

                                                
74 Castells (2001) s. 209. 
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4 Metoder 

Jag har valt att undersöka hur bibliotekarier på bibliotek med inriktningarna tek-
nik, naturvetenskap, medicin och farmaci i Sverige ser på Open access. Bibliotek 
som avses tillhör framför allt sjukhus, universitet/högskolor, myndigheter, företag 
och museer. För att besvara de frågeställningar som nämnts i uppsatsens inledning 
(avsnitt 1.1) har jag valt att genomföra en undersökning med hjälp av en webb-
enkät. 

Metoden valdes av följande skäl. En webbenkät möjliggör att respondenter 
anonymt svarar på frågor som relaterar till deras arbete. Detta kan göras närhelst 
och varhelst det passar de potentiella respondenterna. En webbenkät kan distribu-
eras till ett specifikt urval av mottagare över ett stort geografiskt område via e-
post, på kort tid och till låg kostnad jämfört med intervjuer och pappersenkäter.75 

En nackdel med enkätstudier är att man måste räkna med både ”externt bort-
fall”, dvs. enkäter som inte alls återsänds, och ”internt bortfall”, dvs. enkäter som 
återsänds med vissa frågor obesvarade.76 En annan nackdel är att man måste avstå 
från komplicerade frågor och oplanerade följdfrågor.77 

För att minska nackdelarna med enkäter måste man tänka genom urval av en-
kätmottagare och utformning av enkätfrågor och svarsalternativ.78 Nedan beskrivs 
hur urvalet har gjorts och hur enkäten har utformats och skickats till urvalsgrup-
pen. Därefter redovisas svarsfrekvens och bortfall. 

Hänvisning till respondenternas öppna svar visas med enkätens frågenummer 
och respondentnumret inom hakparentes med ett kolon mellan numren: exempel-
vis [1:100] för svaret på fråga 1 av respondent nr 100. Eftersom det har funnits 
många skrivfel, språkfel och ovanliga förkortningar i respondenternas öppna svar, 
korrigeras de till lämpliga former vid citering, framför allt för att underlätta läs-
ning. 

                                                
75 Ejlertsson, Göran (2005) Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik. s. 11. 
76 Ejlertsson (2005) s. 25. 
77 Ejlertsson (2005) s. 13. 
78 Ejlertsson (2005) s. 13. 
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4.1 Urvalet 
Bibliotek som tänkbara enkätmottagare tillhör hittades i LIBRIS biblioteksdata-
bas.79 Bibliotek som huvudsakligen tycktes erbjuda vetenskaplig litteratur i tek-
niska, naturvetenskapliga, medicinska och/eller farmakologiska ämnen valdes till 
undersökningen. Biblioteken kunde kategoriseras till sjukhusbibliotek, universi-
tets-/högskolebibliotek, myndighetsbibliotek, företagsbibliotek, bibliotek vid mu-
seer och bibliotek vid andra organisationer såsom akademier, forskningsinstitut, 
stiftelser och skolor. De hittades framför allt under bibliotekskategorin ”Bibl. vid 
arkiv och museer”, ”Bibl. vid univ./högskolor”, ”Bibliotek vid sjukhus”, ”Före-
tagsbibliotek” och ”Specialbibliotek” i LIBRIS biblioteksdatabas. Kategorin sjuk-
husbibliotek inkluderade även bibliotek vid landsting som hittades under biblio-
tekskategorin ”Bibliotek vid sjukhus”. Kategorin universitets- och högskolebiblio-
tek innehöll även bibliotek som ligger vid sjukhus eller vid tekniskt, naturveten-
skapligt, medicinskt och/eller farmakologiskt inriktade myndigheter men tillhör 
universitetsbibliotek. Ämnen som biblioteken huvudsakligen erbjuder resurser i 
utreddes via bibliotekens webbplats. Ifall biblioteksinformation inte hittades på 
Internet, utreddes organisationernas ämnen och verksamheter via organisationer-
nas webbplats. Representativa e-postadresser till de flesta bibliotek hittades på 
LIBRIS biblioteksdatabas. E-postadresser till vissa bibliotek uppsöktes dock på 
deras webbplats, eftersom LIBRIS biblioteksdatabas inte visade deras e-
postadresser eller bara visade e-postadresser för lånefrågor eller till enskilda bib-
liotekarier. 

För att få en närmare uppfattning om de valda biblioteken ur LIBRIS biblio-
teksdatabas fick jag tillgång till statistikutskrifter från LIBRIS fjärrlån via Susanne 
Ehlin, platschefen vid Geobiblioteket inom Uppsala universitetsbibliotek. Statisti-
ken visade inlån till och utlån från tekniskt, naturvetenskapligt, medicinskt och 
farmakologiskt inriktade bruksbibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek. De 
bibliotek som haft flera fjärrlånebeställningar till och från dessa bruksbibliotek 
ansågs verksamma och forskningsinriktade. 

Inbjudan till enkätundersökningen (bilaga 1) skickades i princip till en e-
postadress per bibliotek. Inbjudan skickades till upp till tre e-postadresser per bib-
liotek när det var svårt att bedöma vilken e-postadress som var representativ för 
biblioteket. Inbjudan beräknas ha mottagits av sammanlagt 235 bibliotek mellan 
den 12:e och den 15:e januari 2009 (tabell 4.1). Först skickades inbjudan till 248 
bibliotek under den 12:e och 14:e januari 2009. Inbjudan till 16 bibliotek returne-
rades automatiskt eftersom deras e-postadresser var ogiltiga. Hälften av de ogilti-
ga e-postadresserna var till företagsbibliotek, vilket antagligen beror på att flera 
företag stängt sina bibliotek utan att ta bort bibliotekets information från LIBRIS 

                                                
79 Kungl. bibliotekets webbsida > LIBRIS > Söktjänster > LIBRIS biblioteksdatabas. 
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biblioteksdatabas. Alternativa e-postadresser hittades för 5 utav de 16 biblioteken, 
och ytterligare ett försök gjordes den 15:e januari 2009, då ingen inbjudan retur-
nerades. Två bibliotek, som tillhör andra organisationer än sjukhus, universi-
tet/högskolor, myndigheter, företag och museer, skickade e-post till mig och be-
rättade att de inte hade de ämnesinriktningar som uppsatsen fokuserar på. 

Tabell 4.1 Antal bibliotek som beräknas ha mottagit inbjudan till deltagande i enkätundersökning-
en. Biblioteken kategoriserades efter organisationer som biblioteken tillhör 

Organisation Sjuk-
hus 

Universitet/ 
högskola 

Myn-
dighet 

Företag Mu-
seum 

Andra To-
tal 

Antal lycka-
de utskick 

58 77 37 36 12 15 235 

Att använda någon lämplig e-postlista bland bibliotekarier föreföll bra för att nå så 
många tänkbara enkätmottagare som möjligt. BIBLIST, en e-postlista för ”an-
ställda och andra intresserade i nordiska bibliotek”,80 ansågs vara ett bra kontakt-
nät till bibliotekarier i Sverige, trots att det inte särskilt riktar sig mot bibliotekari-
er vid bibliotek med de ämnesinriktningar som uppsatsen fokuserar på. BIBLIST 
hade 2 740 mottagare när inbjudan skickades den 12:e januari enligt mottagnings-
beviset. 

En påminnelse (se bilaga 2) med en kopia av inbjudan till enkätundersökning-
en skickades den 26:e januari till både BIBLIST (dåvarande mottagare var 2 782 
personer) och de 235 bibliotek som beräknas ha mottagit inbjudan mellan den 
12:e och den 15:e januari 2009. 

4.2 Enkäten 
En webbenkät skapades med hjälp av gratisversionen av ett webbaserat enkätverk-
tyg som ett IT-företag, Mamut, erbjuder.81 När man med en e-postadress skapat ett 
konto hos Mamut, kan man skapa två enkätundersökningar per månad och ta emot 
250 respondenter per undersökning. För att maximallt utnyttja möjligheterna ska-
pades två exakt likadana formulär. Nackdelen med det här enkätverktyget är att 
man inte själv kan bestämma webbadresser till enkätformuläret. En felskriven 
siffra i webbadressen leder exempelvis till ett oplanerat enkätformulär, dvs. det 
finns risk att få svar från ovälkomna respondenter. För att undvika detta problem 
skyddades enkätformuläret med ett lösenord. 

För att alla bibliotekarier inom undersökningens urvalsgrupp skulle förstå en-
kätfrågorna och inte få alltför stora besvär att besvara enkäten, konsulterade jag 

                                                
80 Chalmers biblioteks webbsida > BIBLIST. 
81 Mamuts webbsida > Mamut Online Survey. 
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vid formulering av enkätfrågorna bl.a. bibliotekarier som ingår i urvalsgruppen 
men arbetar på bibliotek med olika ämnesinriktningar och vid olika typer av orga-
nisationer, liksom uppsatshandledaren, tillika bibliotekarie. Bibliotekarierna som 
vänligt hjälpte mig var Martin Östling vid Sveriges geologiska undersöknings 
bibliotek (ett myndighetsbibliotek), Karin Titze vid ABB:s bibliotek (ett företags-
bibliotek) samt några av handledarna vid mina praktikplatser på Uppsala universi-
tetsbibliotek, nämligen Halina Blumenfeld vid Medicinska biblioteket som ligger 
vid Akademiska sjukhuset, Christer Lagvik vid BMC-biblioteket och Elisabeth 
Rydberg vid Biologibiblioteket. Elisabeth Rydberg har även erfarenhet att arbeta 
vid ett företagsbibliotek. 

Vid formulering av rubriken på enkäten togs hänsyn till användning av ut-
trycken ”bibliotekarie” och ”bibliotek”, eftersom det tycktes finnas avdelningar 
eller enheter med biblioteksverksamhet som inte kallas för bibliotek och personer 
som har huvudsakliga arbetsuppgifter utanför biblioteksverksamheten och inte 
kallas för bibliotekarier (se avsnitt 1.1). Därför användes uttrycken ”bibliotekarie 
eller motsvarande” och ”bibliotek eller motsvarande”. 

De flesta enkätfrågor hade svarsalternativ med avsikt att minska svarsbortfall 
och underlätta svarshantering.82 Många frågor var även försedda med en ruta för 
att respondenter fritt skulle skriva sin kommentar om frågorna. Det förväntades 
minska problem med svarsalternativ, dvs. att svarsalternativ begränsar tolkning 
och nytänkande hos både frågeställaren och respondenterna.83 

Enkätfrågorna delades in i tre delar: ”Om din arbetsplats (bibliotek eller mot-
svarande) och deras målgrupp”, ”Om dig” och ”Dina synpunkter på ’Open ac-
cess’” (se bilaga 3). De första två delarna innehöll bakgrundsfrågor som skulle 
lyfta fram bakgrundsinformation om respondenterna. Bakgrundsinformation är 
viktig eftersom den ofta möjliggör gruppindelning av respondenter och förklarar 
skillnader mellan dem.84 Den sista delen var enkätens kärna och innehöll frågor 
som handlade om Open access. Varje del innehöll en fråga där respondenterna 
kunde skriva sin kommentar om de andra frågorna i samma del. Slutligen ställdes 
ytterligare en fråga om möjligheten att ställa fördjupade frågor till respondenter 
som samtyckte. 

Del I innehöll 10 frågor som var avsedda att ta reda på information om res-
pondenternas bibliotek och deras målgrupp. Frågan om antal personer som arbetar 
vid biblioteket syftade inte bara på anställda utan också på personer som hade 
huvudsakliga arbetsuppgifter utanför biblioteket. Viktiga faktorer vid inköp av 
biblioteksresurser efterfrågades för att jämföra med respondenternas bedömning 
om egenskaper av Open access-litteratur (fråga 25). Beställningsfrekvens för fjärr-

                                                
82 Trost, Jan (2007) Enkätboken. s. 74 ff. 
83 Ejlertsson (2005) s. 51 f. 
84 Ejlertsson (2005) s. 86. 
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lån eller fjärrkopior efterfrågades med avsikt att kunna påvisa brist på biblioteks-
resurser som ej kunnat tillgodoses genom inköp och Open access. 

Del I hade behövt en beskrivning av vad ”bibliotek” avsågs omfatta i enkäten. 
Trots att min tanke var bibliotek som ett fysiskt rum eller en minsta enhet, tycks 
vissa respondenter ha tänkt på hela biblioteksorganisationen som innehåller flera 
enheter, filialer och/eller avdelningar på olika platser, vilket kan ha lett till svar 
som inte är fokuserade på just den minsta enheten. Frågan ”Vilka ämnen är ditt 
bibliotek ansvarigt för?” kan ha varit förvirrande och borde istället ha varit ”Vilka 
ämnen erbjuder ditt bibliotek huvudsakligen resurser i?”, som en respondent på-
pekat [10:52]. Frågan om viktiga faktorer vid inköp av biblioteksresurser hade 
behövt en förklaring av ”Impact factor”, eftersom en respondent inte hade hört 
termen [7:6]. Vid frågan om beställningsfrekvens för fjärrlån eller fjärrkopior 
borde svarsalternativet ”några gånger per vecka” ha varit ”några gånger per vecka 
eller fler”, som flera respondenter påpekat [10:11, 15, 19, 39, 42, 44, 47, 56, 84, 
100]. 

Del II innehöll 5 frågor om respondenterna själva. Vid frågan om responden-
ternas ålder efterfrågades födelseår, istället för åldersintervall, för att reservera 
möjligheten att bestämma lämpliga intervall vid en eventuell senare analys.85 Frå-
gan om respondenternas huvudsakliga eller viktigaste arbetsuppgifter ansågs vik-
tig för att senare analysera möjliga samband med deras åsikter och förväntningar 
om påverkan av Open access på deras biblioteksarbete (fråga 27, 30, 31 och 32). 

Vid frågan om respondenternas huvudsakliga eller viktigaste arbetsuppgifter 
var svarsalternativ ”låntagarkontakt” avsett att innehålla direkt kontakt med bib-
lioteksanvändare vid informationsdisken eller via telefon, e-post eller dylikt angå-
ende litteraturfrågor. Termen kan dock ha varit förvirrande, eftersom biblioteks-
användare har ”många fler frågor än lån” [15:49]. Vid frågan om hur responden-
terna utvärderar det nuvarande vetenskapliga publiceringssystemet borde det tyd-
ligt ha förklarats att jag menar publiceringssystemet där den konventionella publi-
kationsformen dominerar, vilket vissa respondenter har haft problem att uppfatta 
[14:41, 50, 64, 97]. Här kunde även en annan aspekt, rättviseaspekten, ha inklude-
rats, eftersom några respondenter angett den [14:11, 19, 86, 97]. 

Del III innehöll 19 frågor om respondenternas kunskap om, attityder till och 
framtidstankar på Open access. Flera frågor relaterades till varandra, och respon-
denterna förväntades bara svara på frågor som rörde dem själva. Sådana frågor 
kunde ha ställts på något annat sätt, eftersom några respondenter har missat att 
besvara dem eller besvarat dem felaktigt, vilket redovisas närmare i nästa kapitel. 

                                                
85 Ejlertsson (2005) s. 86 f. 
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4.3 Svarsfrekvens och bortfall 
Det har förutsatts att varje respondent har återsänt endast ett enkätformulär, trots 
att detta inte kunnat bevisas i den här undersökningen eftersom den är anonym. 

Totalt 102 respondenter har återsänt enkätformuläret med sina svar till mig, 
varav 101 tas med i analysen nedan. Respondent nr 102, som enbart har angett 
ekonomi som ämne som respondentens bibliotek huvudsakligen erbjuder resurser 
i, utelämnas eftersom undersökningen har tänkts fokusera på bibliotekarier på 
bibliotek med inriktningarna teknik, naturvetenskap, medicin och farmaci. Intres-
santa svar från respondent nr 102 redovisas dock i fotnoter. Tio respondenter, som 
har sparat enkätformuläret på Internet men aldrig avslutat det, utelämnas också. 
En respondent, som tycks arbeta vid en jordbruksskola, inkluderas däremot i un-
dersökningen, trots att skolbibliotek inte är forskningsbibliotek, dvs. de som 
främst involverat sig i Open access hittills. Varken i inbjudan eller i enkäten har 
det stått att undersökningen begränsar sig till bibliotekarier som arbetar vid forsk-
ningsbibliotek, och även några andra respondenter har svarat att det inte finns per-
soner som publicerar sig vetenskapligt vid deras organisation. Jag hittar ingen 
anledning till att utelämna respondenter som visat intresse till undersökningen och 
arbetar vid bibliotek med de ämnesinriktningar som uppsatsen fokuserar på. 

Någon exakt svarsfrekvens kan inte beräknas i den här undersökningen, efter-
som antalet enkätmottagare är okänt. Det är svårt att bevisa att alla inbjudningarna 
kommit till bibliotek eller bibliotekarier som undersökningen fokuserar på, och 
det är också svårt att kontrollera antal bibliotekarier vid varje bibliotek som inbju-
dan skickats till. Trots att inbjudan uppmanade mottagarna att sprida enkäten till 
sina kollegor, är det möjligt att de tyckte att det räckte med ett svar per bibliotek. 
En respondent berättade att kollegorna tyckte att det räckte att respondenten sva-
rat.86 

Allmänt anses svarsfrekvens påverkas av t.ex. enkätmottagares kunskap och 
intresse. Det är möjligt att de som deltagit i undersökningen har mer kunskap om 
och intresse för Open access än de som inte deltagit, vilket måste beaktas vid dis-
kussion om undersökningens resultat. 

Något tekniskt problem med enkätformuläret kan ha minskat svarsfrekvensen 
något. En bibliotekarie berättade att det inte gick att välja alla svarsalternativ på 
någon fråga, trots att jag kunde göra det.87 Två bibliotekarier kontaktade mig via 
e-post och berättade att de fick felmeddelandet ”Inte ett giltigt nummer”, varav en 
därför avstod från att återsända formuläret.88 Det här felmeddelandet kommer upp 
när man skrivit något annat än heltal som svar på frågan om antal personer vid 
biblioteket eller sina födelseår. En anmärkning hade därför behövts där. 
                                                
86 E-post från respondent nr 42. 
87 E-post från respondent nr 97. 
88 E-post från bibliotekarier A och B. 
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Internt bortfall är så låg som mindre än 10 procent på alla huvudfrågor utom 
en öppen fråga om betydelse som Open access har för bibliotekarier, biblioteks-
användare, författare och förlag. Det låga interna bortfallet beror troligen på att de 
flesta frågor haft svarsalternativ. Färre respondenter har svarat på de öppna frå-
gorna och skrivit kommentarer om sitt svar. 

Något tekniskt problem med enkätformuläret kan också ha påverkat det in-
terna bortfallet. När sista svarsalternativ har textfält för öppet svar, måste alterna-
tivet kryssas i för att texten i textfältet ska visas i det återsända formuläret. Om det 
fanns respondenter som skrivit något annat alternativ utan att kryssa i, räknades 
deras svar som internt bortfall på frågor som bara tillåtit ett svar, och på frågor 
som tillåtit flera svar blev deras sammanställda svar missvisande. 
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5 Resultat 

Totalt 102 respondenter har återsänt enkätformuläret, varav 101 redovisas nedan. 
Respondent nr 102, som bara angett ekonomi som ämne som respondentens bib-
liotek huvudsakligen erbjuder resurser i, tas inte med i analysen nedan utan redo-
visas i fotnoter (se avsnitt 4.3). Svar som respondenter uppenbarligen har gett på 
grund av missförstånd eller misstag redovisas i texten men har uteslutits från dia-
grammen och tabellerna. Alla uppgifter i diagrammen och tabellerna är baserade 
på respondenternas svar. 

5.1 Respondenternas bibliotek och deras målgrupp 
Organisationerna som respondenternas bibliotek tillhör är antingen ett sjukhus (40 
respondenter), ett universitet/en högskola (36 respondenter), en myndighet (11 
respondenter), ett företag (7 respondenter), ett museum (3 respondenter), ett 
forskningsinstitut (2 respondenter), en frivillig organisation (non-governmental 
organization, NGO, 1 respondent) eller en kommun (1 respondent). Tre fjärdede-
lar av respondenterna tillhör ett sjukhus, ett universitet eller en högskola. Organi-
sationerna är antingen små och har färre än 50 personer anställda och/eller stude-
rande (5 respondenter) eller är stora med fler än 100 personer (96 respondenter), 
men inga respondenter tillhör organisationer som har 50-99 personer. Flera av 
respondenternas sjukhus och universitet/högskolor är stora och har fler än 1 000 
personer (diagram 5.1). En respondent vid ett museum med färre än 50 personer 
har kommenterat: ”Biblioteket används endast för internt bruk av enheternas fors-
kare, samt enstaka besökande studenter och gästforskare.”[10:9] De flesta respon-
denter har svarat att det finns personer som publicerar sig vetenskapligt vid deras 
organisationer (93 respondenter). Respondenter, som svarat att det inte finns per-
soner som publicerar sig vetenskapligt vid deras organisationer, arbetar vid en 
myndighet eller en kommun (totalt 4 respondenter). Respondenter som är osäkra 
eller inte vet om det finns personer som publicerar sig vetenskapligt vid deras 
organisationer arbetar vid ett sjukhus eller en myndighet (totalt 4 respondenter). 
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Diagram 5.1 Andel respondenter efter antal anställda och/eller studenter vid respondenternas 
organisationer. Siffror visar antal respondenter. Siffror inom parentes visar totalt antal respon-
denter som tillhör respektive svarsgrupp (totalt 101 respondenter) 

Antal personer som arbetar på respondenternas bibliotek varierar från 0 till 80 
personer, trots att tre fjärdedelar av biblioteken har en personalstyrka med färre än 
10 personer, varav 16 bibliotek med 1 person och 19 bibliotek med 2 personer 
(diagram 5.2). Respondenterna vid små organisationer med färre än 50 personer 
har räknat personalstyrkan som så få som 0–2 personer. Respondenter som har 
räknat personalstyrkan som 30 eller fler personer arbetar vid stora organisationer 
med 1 000 eller fler personer. 

Trots att enkätfrågan ”Hur många personer arbetar på ditt bibliotek?” hade för 
avsikt att få reda på personalstyrkan på biblioteksenheten där respondenterna ar-
betar, förefaller det som om respondenterna räknat personalstyrka på olika sätt. 
Några respondenter som arbetar på bibliotek inom stora biblioteksorganisationer 
tycks ha räknat personalstyrkan vid hela sin organisation. En respondent som ar-
betar vid ett företag har svarat ”40 personer” på frågan och kommenterat: ”Vår 
globala biblioteksorganisation har 40 medarbetare över världen, av dem jobbar 5 
där jag sitter.”[10:42] De som anser att deras huvudsakliga arbetsuppgifter ligger 
utanför biblioteket eller att det inte finns någon som huvudsakligen arbetar på 
biblioteket tycks däremot ha räknat personalstyrkan som 0 person. En respondent 
som arbetar vid ett museum har svarat ”0 person” på frågan och kommente-
rat: ”Jag är som huvuduppgift forskare […]. Ansvaret för biblioteket […] är bara 
en bisyssla. […] Biblioteket saknar egen fast personal.”[12:9] En respondent som 
arbetar vid en myndighet har inte svarat på frågan och istället skrivit kommenta-
ren: ”Myndigheten har inget ’klassiskt’ bibliotek.”[10:56] 
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Diagram 5.2 Personalstyrka på respondenternas bibliotek (median 4,5, totalt 100 respondenter) 

Ämnen som respondenternas bibliotek huvudsakligen erbjuder resurser i är främst 
medicin och vård (diagram 5.3). Det beror tydligen på att flera respondenter arbe-
tar vid sjukhusbibliotek. Relativt få respondenter har däremot angett lantbruk och 
geologi, fyra respektive åtta respondenter, sammanlagt tolv respondenter. Det 
beror troligen på att ämnena är så unika, så bibliotek som erbjuder resurser i äm-
nena är antingen specialiserade eller allmänna när det gäller ämne. Tre responden-
ter har enbart angett lantbruk eller geologi, åtta respondenter har samtidigt angett 
biologi, som är ett relativt närliggande ämne, eller flera andra ämnen såsom teknik 
och matematik. Den tolfte respondenten arbetar vid en kommun och har angett 
lantbruk och gymnasieskola som ämnen, vilket antyder att respondentens biblio-
tek hör till en lantbruksskola [5:81]. 

Sammanlagt tretton respondenter har angett andra tekniska, naturvetenskapli-
ga, medicinska eller farmakologiska ämnen än de givna svarsalternativen på frå-
gan om ämnen som deras bibliotek huvudsakligen erbjuder resurser i (tabell 5.1). 
De flesta har angett andra ämnen tillsammans med närliggande ämnen bland 
svarsalternativen. Däremot har två respondenter endast angett implantolo-
gi/odontologi eller tandvård, och två andra har endast angett transport, utan att 
välja något ämne bland svarsalternativen [5:41, 59, 95, 99]. 

Förutom tekniska, naturvetenskapliga, medicinska eller farmakologiska äm-
nen har några respondenter även angett humanistiska och/eller samhällsvetenskap-
liga ämnen som huvudsakliga ämnen på sina bibliotek. Tre respondenter vid sjuk-
hus har angett fack- och/eller skönlitteratur förutom svarsalternativen farmaci, 
medicin och/eller vård, vilket är naturligt för sjukhusbibliotek som erbjuder resur-
ser till både anställda och patienter [5:70, 88, 98]. En respondent vid en NGO har 
angett socialt arbete förutom svarsalternativen medicin och vård, vilket är begrip-
ligt med hänsyn till deras verksamhet [5:18]. Tre respondenter vid universi-
tet/högskolor med fler än 1 000 personer har angett humanistiska och samhällsve-
tenskapliga ämnen förutom tekniska, naturvetenskapliga, medicinska eller farma-
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kologiska ämnen [5:28, 52, 85]. Eftersom de har angett personalstyrkan på sina 
bibliotek till fler än 20 personer, vilket förefaller vara många för en enskild biblio-
teksenhet, är det möjligt att de har angett ämnen som deras hela biblioteksorgani-
sation erbjuder resurser i, även om de biblioteksenheter där de arbetar är ansvariga 
för det snävare ämnesområde som undersökningen avser (teknik, naturvetenskap, 
medicin och farmaci). Det är också möjligt att deras bibliotek är allmänna och inte 
särskilt ansvariga för tekniska, naturvetenskapliga, medicinska eller farmakolo-
giska ämnen, trots att enkätundersökningens titel varit ”Enkätundersökning: till 
dig som är bibliotekarie eller motsvarande på bibliotek (motsvarande) med inrikt-
ning teknik, naturvetenskap, medicin och farmaci”. Trots allt tycks det inte uppstå 
något problem att inkludera dessa respondenter i undersökningen, eftersom de har 
angett flera tekniska, naturvetenskapliga, medicinska eller farmakologiska ämnen 
och deras svar inte särskilt skiljer sig från andra respondenter vid universi-
tet/högskolor. Även bland respondenter som bara angett tekniska, naturvetenskap-
liga, medicinska eller farmakologiska ämnen kan det finnas dem som tillhör all-
männa bibliotek, vilket inte kan bevisas i den här anonyma undersökningen. 

En respondent vid en myndighet har inte alls angett något ämne som bibliote-
ket huvudsakligen erbjuder resurser i [5:83]. Respondenten har antingen uteläm-
nat frågan eller har verkligen skrivit några andra ämnen än de givna svarsalterna-
tiven men utan att kryssa i alternativet ”Andra, ange vilka:”, vilket krävs för att 
svaren ska synas i det återsända enkätformuläret. 

Diagram 5.3 Ämnen som respondenternas bibliotek huvudsakligen erbjuder resurser i (totalt 257 
svar från 100 respondenter) 
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Tabell 5.1 Andra tekniska, naturvetenskapliga, medicinska eller farmakologiska ämnen som bib-
liotek hos 13 respondenter huvudsakligen erbjuder resurser i samt deras organisationer 

Organisation Ämnen bland svarsalternativ Andra ämnen 
fysik, kemi, matematik, tek-
nik 

arkitektur 

fysik astronomi 
fysik, matematik, teknik astronomi, IT, materialkemi 
fysik, kemi geofysik 
biologi, kemi, lantbruk landskap 
biologi skog 

Universitet/ 
högskola 

 tandvård 
kemi mikrobiologi, nutrition, toxi-

kologi 
biologi, teknik miljö (klimat, miljöekonomi, 

miljöpolitik, miljörätt) 

Myndighet 

 transport 
Företag  implantologi, odontologi 
Museum biologi, geologi zoologi 
Forskningsinstitut  transport 

Det är sannolikt att några respondenter tillhör samma bibliotek. Bland responden-
ter som tillhör universitet/högskolor med fler än 1 000 personer har tre responden-
ter angett samma personalstyrka och med tre identiska alternativ för ämnen som 
respondenternas bibliotek huvudsakligen erbjuder resurser i. På samma sätt har 
två respondenter angett samma personalstyrka och två identiska ämnen. Bland 
respondenter, som tillhör universitet/högskolor med fler än 1 000 personer och har 
angett personalstyrkan vid sina bibliotek till fler än 30 personer, har sju respon-
denter angett fyra identiska alternativ för ämnen som respondenternas bibliotek 
huvudsakligen erbjuder resurser i. Det är däremot omöjligt att bedöma om några 
respondenter vid sjukhus tillhör samma bibliotek, eftersom det i undersökningen 
var ytterst begränsad variation på personalstyrkan både på organisationen (fler än 
100 personer) och på biblioteken (1–13 personer) och svarsalternativen för deras 
ämnen är i praktiken bara farmaci, medicin och/eller vård. Alla respondenter vid 
myndigheter, företag, museer, forskningsinstitut, en NGO och en kommun tycks 
arbeta vid olika bibliotek, eftersom inga av dem har angett identisk organisations-
typ, identisk svarsalternativ för frågan om antal personer vid organisationen, iden-
tisk personalstyrka vid biblioteket och identiska ämnen som biblioteket huvudsak-
ligen erbjuder resurser i. 

Resurskategorier som används mest vid respondenternas bibliotek är e-
tidskrifter och databaser (diagram 5.4). Kartor används minst som en följd av att 
endast ett fåtal respondenter arbetar vid bibliotek som erbjuder resurser i geologi. 
En respondent vid ett universitet/en högskola har valt alternativen ”monografi-
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er”, ”tidskrifter (pappersformat)” och ”e-tidskrifter” och skrivit kommenta-
ren: ”Forskare använder i princip enbart tidskrifter medan studenter använder mo-
nografier. Biblioteket saknar kurslitteratur eftersom utbildningarna är problemba-
serade.”[10:59] 

Diagram 5.4 Resurskategorier som används mest vid respondenternas bibliotek (upp till tre svar 
per respondent, totalt 293 svar från 101 respondenter) 

Faktorer som flera respondenter anser mycket eller ganska viktiga när deras bib-
liotek väljer att köpa in resurser är biblioteksanvändares inköpsförslag, säker till-
gänglighet för användare, tillgänglighet över lång tid och anseende bland bibliote-
kets användare (diagram 5.5). Som andra mycket viktiga faktorer har en respon-
dent vid ett museum angett ”att resursen är relevant för vårt relativt nischade äm-
nesområde”, en respondent vid en myndighet angett ”snabbhet, dvs. att använda-
ren får den snabbt” och en respondent vid ett universitet/en högskola angett ”att 
innehållets ämnesområde stämmer med behov” och ”möjlighet att koppla ihop 
med andra resurser (Samsök, länkning och dylikt)” [7:6, 31, 52]. 

Angående tillgänglighet över lång tid anser en respondent vid ett museum 
med biologisk inriktning, som många andra respondenter, att den är mycket viktig 
vid inköp av biblioteksresurser och resonerar att forskningsresultat har ”en mycket 
lång användbarhetstid” [7:12]. Däremot har en respondent vid ett universitet/en 
högskola bedömt den som ganska oviktig och resonerar: ”Utvecklingen går mot 
mer tillgång för stunden i stället för tillgång för alltid!”[7:49] Angående publice-
rings- och citeringsmönster menar en annan respondent vid ett universitet/en 
högskola att de kan bli mer och mer intressanta och relevanta trots att de inte alls 
beaktas vid respondentens bibliotek idag [7:65]. Impact factor har en respondent 
vid ett universitet/en högskola bedömt som ganska viktig och kommenterat: ”Im-
pact factor är viktig i den mån […] den är viktig för våra forskare.”[7:86] Däre-
mot har en respondent vid ett museum inte tidigare hört Impact factor och bedömt 
den som mycket oviktigt [7:6]. Faktorn ”att resursen ingår i paket från leverantö-
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rer” har två respondenter vid sjukhus bedömt som mycket oviktig och kommente-
rat att de på köpet av paketet får sådant som inte behövs [7:11, 91]. 

Inköp av elektroniska resurser tycks bestämmas centralt i vissa fall. En res-
pondent vid ett universitet/en högskola har skrivit som kommentar att det görs av 
avdelningen för elektroniska resurser på huvudbiblioteket, och tre respondenter 
vid sjukhus har skrivit att det görs som samarbete mellan sjukhusbiblioteken inom 
landstinget eller som samarbete mellan landsting i Sverige, EiRA [7:50, 63, 64, 
86].89 En av dem har dessutom skrivit: ”Det tål att undersökas hur Open access-
publicerat material integreras/utesluts i EiRA.”[7:50] 

Diagram 5.5 Faktorer som respondenterna anser viktiga när deras bibliotek väljer att köpa in 
resurser. Siffror visar antal respondenter (mellan 96 och 100 respondenter per faktor) 

Fjärrlån eller fjärrkopior från andra bibliotek beställs minst några gånger per 
vecka av de flesta av respondenternas bibliotek (totalt 89 respondenter). Tio res-
pondenter har skrivit som kommentar att svarsalternativet ”varje dag” eller ”flera 
gånger per vecka” hade behövts [10:11, 15, 19, 39, 42, 44, 47, 56, 84, 100]. Res-
pondenter som svarat att fjärrlån eller fjärrkopior beställs några gånger per månad 
arbetar på bibliotek vid ett universitet/en högskola med färre än 50 personer, en 
myndighet, ett forskningsinstitut, en NGO eller en kommun (totalt 8 respondenter, 
diagram 5.6). Respondenter som svarat att fjärrlån eller fjärrkopior beställs några 
gånger per år eller mer sällan arbetar på bibliotek vid ett företag eller ett museum 
(totalt 3 respondenter). En respondent vid ett museum har valt svarsalternati-
vet ”vet ej/osäker” och kommenterat: ”Ifall någon behöver göra ett fjärrlån får han 
eller hon ombesörja det på egen hand.”[10:9] 

                                                
89 EiRA:s webbsida. 
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Diagram 5.6 Andel respondenter efter beställningsfrekvens för fjärrlån eller fjärrkopior vid res-
pondenternas bibliotek från andra bibliotek. Siffror visar antal respondenter. Siffror inom paren-
tes visar totalt antal respondenter som tillhör respektive svarsgrupp (totalt 101 respondenter) 

De flesta respondenter upplever att deras bibliotek kan tillgodose sina användares 
informationsbehov bra (70 respondenter) eller delvis bra (29 respondenter). Res-
pondenter som upplever att deras bibliotek inte tillgodoser sina användares infor-
mationsbehov så bra arbetar vid en myndighet eller ett museum (totalt 2 respon-
denter, diagram 5.7). Respondenten vid en myndighet har kommenterat: ”Mycket 
måste beställas. Svårt att hålla en tillräcklig bredd för att tillgodose allas be-
hov.”[9:56] Även bland respondenter som upplever att deras bibliotek kan tillgo-
dose sina användares informationsbehov bra eller delvis bra finns det en som ock-
så anser att det är svårt att täcka in gränsområden [9:59]. Två andra respondenter 
har kommenterat att användare hänvisas till eller väljer själva andra bibliotek när 
resursen inte finns på deras bibliotek eller inte berör deras ämnesområden [9:97, 
101]. Sjukhuspersonal som medverkar i utbildning har ofta goda möjligheter för 
tillgänglighet genom ”stöd från såväl utbildande institutionen som sjukhusbiblio-
teket”, men de har också problem på grund av ”bristande översiktlighet eftersom 
varje bibliotek organiserar/presenterar sina informationssökningsresurser på sitt 
eget sätt”, redovisar en respondent vid ett sjukhus [10:50]. 

Sju respondenter har angett ekonomiska skäl för att inte kunna köpa in fler 
biblioteksresurser [9:15, 26, 60, 64, 65, 91, 100].90 En av dem samt tre andra res-
pondenter menar emellertid att deras bibliotek kan tillgodose sina användares in-
formationsbehov tack vare samarbeten mellan bibliotek såsom fjärrlån [9:2, 15, 63, 
86]. 

                                                
90 Respondent nr 102 har också angett ekonomiska skäl att inte kunna köpa vissa databaser som skulle behö-
vas för användarnas informationsbehov [9:102]. 
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En respondent anser att det viktigaste är ”ständig dialog med användarna” 
[9:49]. En annan respondent upplever dock att dialog mellan bibliotekarierna och 
forskarna har blivit sämre eftersom forskarna sällan kommer till biblioteket nuför-
tiden [9:3]. 

Trots att elektroniska resurser har ökat tillgängligheten, konstaterar en res-
pondent: ”Alla har inte tillgång till resurserna från andra institutioner eller hem-
ifrån.”[9:39] Två andra respondenter konstaterar att elektroniska resurser kräver 
användares aktiva, självständiga sökande och bibliotekariers insatser som inter-
mediär [9:50, 86]. 

Diagram 5.7 Andel respondenter som upplever att deras bibliotek kan tillgodose sina användares 
informationsbehov. Siffror visar antal respondenter. Siffror inom parentes visar totalt antal res-
pondenter som tillhör respektive svarsgrupp (totalt 101 respondenter) 

5.2 Respondenternas bakgrund 
Respondenternas födelseår varierar mellan år 1945 och 1982, varav 40 responden-
ter är födda på 1950-talet (diagram 5.8). 

Diagram 5.8 Respondenternas födelseår (median 1959, totalt 99 respondenter) 
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Respondenternas huvudsakliga eller viktigaste arbetsuppgifter inom biblioteket är 
kontakt med biblioteksanvändare, användarundervisning och förvärv av bibliote-
kets resurser (diagram 5.9). Som andra arbetsuppgifter inom biblioteket har någon 
respondent skrivit arbetsuppgifter som inte finns bland svarsalternativen (tabell 
5.2). 91 Exempelvis har en respondent vid ett universitet/en högskola skrivit ”kom-
petensutveckling” [12:49]. Andra respondenter har skrivit arbetsuppgifter som 
förklarar dem de valt bland svarsalternativen. Exempelvis har en respondent vid 
ett universitet/en högskola valt ”publicering” och ”IT/teknik” bland svarsalterna-
tiven och själv skrivit ”arbete med lokal publikationsdatabas” som andra arbets-
uppgifter inom biblioteket [12:19]. En tredje grupp respondenter har emellertid 
skrivit arbetsuppgifter som liknar vad som finns bland svarsalternativen utan att 
kryssa i dem. Exempelvis har en respondent vid ett sjukhus skrivit ”patientunder-
visning” utan att välja svarsalternativet ”användarundervisning”, och en respon-
dent vid ett universitet/en högskola har på liknande sätt skrivit ”undervisning” 
[12:85, 89]. Fem respondenter har skrivit informationssökning eller liknande som 
en annan arbetsuppgift inom biblioteket medan jag anser att det ingår i svarsalter-
nativet ”låntagarkontakt” [12:29, 32, 56, 58, 71]. Det kan bero på att ”låntagar-
kontakt” låter avgränsande, vilket en respondent påpekat i sin kommentar [15:49]. 
Nuförtiden har biblioteksanvändare ”fler frågor än lån” och de laddar ner biblio-
teksresurser på sin dator snararen än att låna dem [15:49]. 

Diagram 5.9 Respondenternas huvudsakliga eller viktigaste arbetsuppgifter inom biblioteket (upp 
till tre svar per respondent, totalt 293 svar från 101 respondenter) 

                                                
91 Respondent nr 102 har valt svarsalternativen ”låntagarkontakt” och ”användarundervisning” och angett 
bedömning av databaser som sina arbetsuppgifter inom biblioteket [12:102]. 
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Tabell 5.2 Arbetsuppgifter och organisationer av 18 respondenter som har angett andra arbets-
uppgifter inom och utanför biblioteket. Respondenternas egenformulerade svar har förkortats 

Organisation Arbetsuppgifter bland 
svarsalternativ 

Andra (inom biblio-
tek) 

Andra (utanför 
bibliotek) 

Låntagarkontakt 
Biblioteksadministration 

Informationssökning  Sjukhus 

Låntagarkontakt 
Biblioteksadministration 

Patientundervisning 
Föredrag 
Marknadsföring 

 

Låntagarkontakt 
Användarundervisning 

Lärandemiljö  

Låntagarkontakt 
Förvärv av resurser 

Undervisning  

Publicering 
IT/teknik 

Arbete med lokal 
publikationsdatabas 

 

Låntagarkontakt 
Användarundervisning 

Databas- och tid-
skriftsadministration 

 

Låntagarkontakt 
Användarundervisning 
Arbetsledning 

 Redaktion 

Universitet/ 
högskola 

Arbetsledning Kompetensutveckling 
Marknadsföring 
Kontakter 

 

Förvärv av resurser Informationssökning  
Låntagarkontakt 
Biblioteksadministration 

Databassökning  
Myndighet 

  Information 
FoU 

Låntagarkontakt 
Katalogisering 

Artikelsök  

 Informationssökning Forskning 
Katalogisering 
IT/teknik 

SFX  

Företag 

Biblioteksadministration  Administration 
Katalogisering 
Biblioteksadministration 

Samtliga Administration 

Katalogisering 
Förvärv av resurser 
Biblioteksadministration 

 Forskning 

Museum 

  Forskning 
Museisamling 

Några respondenter tycks huvudsakligen arbeta utanför sina bibliotek (tabell 5.2). 
En respondent vid ett museum, som har skrivit ”samtliga” som andra arbetsupp-
gifter inom sitt bibliotek, har antagligen huvudarbetsuppgifter utanför biblioteket, 
eftersom respondenten även har angett många administrativa arbetsuppgifter utan-
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för biblioteket [12:6]. Även en respondent vid ett företag har angett administrativa 
arbeten utanför sitt bibliotek [12:7]. En respondent vid ett universitet/en högskola 
har angett ”redaktionellt arbete” som arbetsuppgift utanför biblioteket [12:57]. En 
respondent vid ett företag, en respondent vid en myndighet och två respondenter 
vid museer har däremot angett forskning som arbetsuppgifter utanför sitt bibliotek 
[12:9, 12, 71, 78]. 

Knappt hälften av respondenterna upplever att de har god kunskap om biblio-
teksanvändarnas informationsbehov (45 respondenter), och andra hälften upplever 
att de har delvis god kunskap (52 respondenter). De flesta respondenter har värde-
rat sina biblioteks försörjning av biblioteksanvändarnas informationsbehov högre 
än sin kunskap om biblioteksanvändarnas informationsbehov (tabell 5.3). 

Bland dem som upplever att de har god kunskap om biblioteksanvändarnas in-
formationsbehov har fyra respondenter skrivit som kommentar att de förstår an-
vändarnas informationsbehov eller -kompetens genom direkt kontakt [13:12, 59, 
84, 86]. En av dessa arbetar vid ett universitet/en högskola och har dessutom skri-
vit: ”Svåraste är att ha god kunskap om institutionernas informationsbehov. Det 
krävs bra kommunikation mellan bibliotek och institutionerna. Samarbetet med 
biblioteks e-resursavdelning är också mycket viktig både för oss filialpersonalen 
och forskarna.”[13:86] Enkäter kan vara till hjälp för att förstå biblioteksanvän-
darnas informationsbehov, som en respondent påpekar: ”Vi gör enkäter vart tredje 
år för att få veta vad man vill ha för service av oss.”[13:54] 

Bland respondenter som upplever att de har delvis god kunskap om biblio-
teksanvändarnas informationsbehov har sex respondenter kommenterat att de har 
dålig kunskap om informationsbehov hos målgruppen, framför allt forskare, ”som 
inte hör av sig” [13:3, 10, 64, 65, 91, 97].92 En av dessa har dessutom skrivit att 
forskarna istället använder sitt kontaktnät med kollegor för att uppfylla sitt infor-
mationsbehov, och respondenten misstänker att inte ens enkäter kan klarlägga 
varför eller i vilken uppsträckning forskarna använder sitt kontaktnät som infor-
mationskälla [13:97]. Respondenten resonerar: 

troligtvis kombinerar man ofta sina olika kanaler och det är säkert stora individuella skillna-
der både mellan individer och på olika ”kulturer” inom olika discipliner så sannolikt är det 
väldigt olika beroende på vilken institution man studerar också.[13:97] 

En annan respondent, som arbetar med användarstatistik och enkät- och intervju-
undersökningar, upplever också att det är omöjligt att säkert veta biblioteksanvän-
darnas informationsbehov [13:35]. 

En respondent vid ett sjukhus anser: ”Varje specialbibliotekarie måste förstå 
sina användares yrke, vilket kräver en lång och tålmodig ’egenutbildning’ av bib-

                                                
92 Respondent 102 upplever också att respondenten har dålig kunskap om den som inte besöker biblioteket 
[13:102]. 
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liotekarien i sagda yrke. Den perfekte sjukhusbibliotekarien borde också ha sjuk-
sköterskeutbildning eller motsvarande orientering i sjukvården.”[13:50] En annan 
respondent vid ett sjukhus och en respondent vid ett företag ser däremot problem 
med att det finns biblioteksanvändare som inte känner till sina behov eller de bib-
lioteksresurser som biblioteket egentligen har [13:26, 64]. 

Bland respondenter som har svarat att de har delvis god kunskap om biblio-
teksanvändarnas informationsbehov har två angett sina korta arbetsperioder jäm-
fört med sina kollegor (2 veckor efter arbetsplatsbyte respektive 1 år efter utbild-
ning) som orsak [13:60, 82]. 

Respondenter som upplever att de inte har så god kunskap om biblioteksan-
vändarnas informationsbehov arbetar vid ett universitet/en högskola eller en myn-
dighet (totalt 4 respondenter, diagram 5.10). Som orsak har en av dem angett sin 
korta arbetsperiod på arbetsplatsen, och en annan har angett sina huvudarbetsupp-
gifter (publicering, IT/teknik och lokal publikationsdatabas) som innebär mindre 
kontakt med biblioteksanvändare [13:14, 19]. 

Diagram 5.10 Andel respondenter som upplever att de har god kunskap om biblioteksanvändarnas 
informationsbehov. Siffror visar antal respondenter. Siffror inom parentes visar totalt antal res-
pondenter som tillhör respektive svarsgrupp (totalt 101 respondenter) 

Tabell 5.3 Respondenternas bedömning av huruvida de själva har god kunskap om biblioteksan-
vändarnas informationsbehov och huruvida deras bibliotek kan tillgodose sina användares 
informationsbehov (totalt 101 respondenter) 

Biblioteks tillgodoseende  
Bra Delvis Inte så bra 

Bra 34 10 1 
Delvis 33 19 0 

Respondents 
kunskap 

Inte så bra 3 0 1 

Tre fjärdedelar av respondenterna upplever att det nuvarande vetenskapliga publi-
ceringssystemet fungerar mycket eller ganska bra för deras bibliotek ur tekniska 
aspekter (diagram 5.11). Respondenter vid museer, forskningsinstitut, en NGO 
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och en kommun har svarat ”ganska bra”, och respondenter som angett negativa 
svar arbetar vid sjukhus och universitet/högskolor (diagram 5.12). Sex responden-
ter har kommenterat att det är bra med elektronisk tillgång till publikationer, varav 
en tillägger: ”om bara prenumerationen är betald” [14:9, 34, 68, 86, 90, 100]. Två 
andra respondenter upplever däremot att mycket tid och arbete krävs för att sköta 
felanmälningar [14:84, 97]. 

Ur ekonomiska aspekter upplever däremot mindre än en tredjedel av respon-
denterna att det nuvarande vetenskapliga publiceringssystemet fungerar ganska 
bra för deras bibliotek, och något mer än en tredjedel ganska dåligt (Diagram 
5.11). En större andel respondenter vid företag har angett positiva svar jämfört 
med respondenter vid andra organisationer (diagram 5.13). Tolv respondenter har 
kommenterat att biblioteksresurser är dyra, varav tre menar att bibliotek inte ska 
betala privata förlag för publikationer som är resultat av offentligt finansie-
rad ”forskning och granskning”, och en menar att ”stora kostnader och mycket 
extra arbete” även krävs för att administrera prenumeration [14:9, 34, 42, 48, 52, 
65, 68, 84, 90, 91, 97, 100]. En respondent vid ett universitet/en högskola, som 
har svarat att det nuvarande vetenskapliga publiceringssystemet fungerar ganska 
bra för biblioteket ur ekonomiska aspekter, menar i sin kommentar att utgifterna 
för personal och lokaler har blivit mindre eftersom utgiften för biblioteksresurser 
prioriteras när alla kostnader kraftigt ökar och bibliotekets budget bara ökar blyg-
samt [14:84]. 

Förutom ekonomiska och tekniska aspekter, anger fyra respondenter tillgäng-
lighets- och rättviseaspekter som viktiga för hur det nuvarande vetenskapliga pub-
liceringssystemet fungerar för deras bibliotek [14:11, 19, 86, 97]. De riktar sin 
kritik mot förlagens restriktiva licensbestämmelser, som även förorsakar problem 
vid fjärrlånebeställning och extra arbete hos bibliotekarier ”för att begränsa till-
gången till enbart” deras användare [14:97]. En annan respondent beklagar att 
vissa tidskrifter bara kan nås med betalkort eller inte alls från Sverige [14:91]. 

En del respondenter har skrivit kommentarer relaterade till Open access. En 
respondent, som har svarat att det nuvarande vetenskapliga publiceringssystemet 
fungerar ganska bra för biblioteket ur både ekonomiska och tekniska aspekter, har 
skrivit: ”För bibliotek och de som publicerar sig fungerar nuvarande system rela-
tivt bra. När våra användare söker information är det naturligtvis bättre för dem 
med Open Access.”[14:3] 

Bland respondenter som svarat att det nuvarande vetenskapliga publicerings-
systemet fungerar mycket dåligt för deras bibliotek ur ekonomiska aspekter anser 
en respondent att biblioteket skulle ”kunna använda pengarna till” något annat än 
dyra tidskrifter ”om andelen publicering i Open access skulle öka” [14:100]. En 
annan respondent anser däremot: ”Antalet fria, högt rankade titlar är ännu ganska 
få.”[14:68] 
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Bland respondenter som svarat att det nuvarande vetenskapliga publicerings-
systemet fungerar ganska dåligt ur ekonomiska aspekter och ganska bra ur teknis-
ka aspekter, påpekar en respondent vid ett sjukhus skillnad i Open access-
publicering mellan ämnesområden. Respondenten kommenterar att man hit-
tar ”mer och mer gratis inom vissa ämnesområden, inom andra aldrig” [14:11]. En 
respondent vid ett universitet/en högskola oroar sig däremot för publikationers 
kvalitet och skriver: ”Det nuvarande publiceringssättet ger en mycket bra kvali-
tetsgranskning, som kan vara svår att säkerställa vid fri publicering.”[14:90] 

Bland respondenter som svarat ”vet ej” på frågan hur de upplever att det nu-
varande vetenskapliga publiceringssystemet fungerar för deras bibliotek ur eko-
nomiska aspekter finns det en respondent som uppskattar ”organisationernas sats-
ning på fritillgänglighet av sina forskningsresultat”, och en annan som anser att 
biblioteket har lyckats hjälpa användarna ”till en acceptabel informationsförsörj-
ning” genom ”en blandning av traditionell publicering via kommersiella förlag, 
egen publicering och en växande andel Open Access-resurser” [14:86, 97]. Den 
sistnämnda respondenten har även svarat ”vet ej” på frågan hur respondenterna 
upplever att det nuvarande vetenskapliga publiceringssystemet fungerar för deras 
bibliotek ur tekniska aspekter, eftersom respondenten har varit osäker på vad som 
menas med ”det nuvarande vetenskapliga publiceringssystemet”, det konventio-
nella, icke-Open access-publiceringssystemet eller blandningen av Open access 
och icke-Open access [14:97]. 

Trots att ”det nuvarande vetenskapliga publiceringssystemet” avsåg publice-
ringssystem allmänt, där den konventionella publikationsformen dominerar, före-
faller det finnas flera respondenter som inte uppfattat det (se avsnitt 4.2). Som en 
följd av detta har flera antagligen svarat ”vet ej” på båda delfrågorna. Exempel är 
två respondenter som har föreställt sig ett eget publiceringssystem som inte finns 
hos dem [14:50, 64]. Bland de 16 respondenterna som svarat ”vet ej” på båda del-
frågorna har 13 respondenter på en senare fråga svarat att deras organisationer inte 
har egna öppna arkiv eller att de inte vet huruvida deras organisationer har egna 
öppna arkiv. 

Diagram 5.11 Respondenternas bedömning av det nuvarande vetenskapliga publiceringssystemet 
för deras bibliotek. Siffror visar antal respondenter (mellan 99 och 100 respondenter per faktor) 
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Diagram 5.12 Andel respondenter som upplever att det nuvarande vetenskapliga publiceringssys-
temet fungerar bra för deras bibliotek ur tekniska aspekter. Siffror visar antal respondenter. Siff-
ror inom parentes visar totalt antal respondenter som tillhör respektive svarsgrupp (totalt 101 
respondenter) 

Diagram 5.13 Andel respondenter som upplever att det nuvarande vetenskapliga publiceringssys-
temet fungerar bra för deras bibliotek ur ekonomiska aspekter. Siffror visar antal respondenter. 
Siffror inom parentes visar totalt antal respondenter som tillhör respektive svarsgrupp (totalt 101 
respondenter) 

5.3 Respondenternas synpunkter på Open access 
Respondenternas synpunkter på Open access redovisas ur fem aspekter: 1. res-
pondenternas allmänna kunskap och vana med Open access; 2. respondenternas 
kunskap om och synpunkter på finansieringskällor för Open access; 3. responden-
ternas kunskap om och synpunkter på Open access-satsningar vid deras organisa-
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tioner; 4. respondenternas synpunkter på Open access hittillsvarande betydelse; 
och 5. respondenternas framtidstankar om Open access. 

5.3.1 Respondenternas allmänna kunskap och vana med Open 
access 
De flesta respondenter har tagit del av information om Open access via sitt arbete 
(91 respondenter). Bland dem som inte har tagit del av information om Open ac-
cess via sitt arbete arbetar två respondenter vid sjukhus, en vid ett universitet/en 
högskola, två vid myndighet, två vid företag och två vid museer (totalt 9 respon-
denter). 

Respondenterna brukar mest söka Open access-litteratur på särskilda sökmo-
torer för vetenskapliga publikationer såsom Google Scholar, OAIster och Scirus 
och på allmänna sökmotorer såsom Google (tabell 5.4). Som andra platser än de 
angivna svarsalternativen har en respondent vid ett sjukhus, tre respondenter vid 
universitet/högskolor och en respondent vid en myndighet angett DOAJ, varav en 
har skrivit: ”DOAJ och dylikt förlagsbaserat” [17:42, 68, 79, 84, 97]. Fyra res-
pondenter vid sjukhus har angett PubMed, en bibliografisk databas inom medicin, 
varav en har skrivit att respondenten söker Open access-litteratur ”i databaser som 
innehåller både Open access-artiklar och betalartiklar” och angett PubMed som 
exempel [17:5, 17, 24, 25].93 En annan respondent som angett PubMed förklarar 
dess användbarhet som nedan: 

Har nog aldrig aktivt letat i Open Access-källor, men när man söker i databaser som exem-
pelvis PubMed, dyker det ju ofta upp referenser till Open Access-tidskrifter. Man kan ju även 
kryssa för alternativet "free full text" när man söker i vissa databaser, det gör jag ofta om man 
behöver få ngt i fulltext på en gång eller av ngn annan anledning inte vill beställa fjärr-
lån.[34:25] 

Andra respondenter vid sjukhus har angett Free Medical Journals (en portal för 
Open access-tidskrifter inom medicin), EiRA och landstingets sökportal, trots att 
de två sistnämnda sökportalerna inte är specialiserade på Open access-litteratur 
[17:27, 47, 70].94 En respondent vid ett universitet/en högskola och en respondent 
vid en myndighet har angett egen katalog eller tidskriftslista [17:31, 36]. Annars 
har en respondent vid en teknikinriktad myndighet angett MetaLib, ”en program-
vara för portaler”, som inte är specialiserad på Open access-litteratur.95 En respon-
dent vid ett forskningsinstitut i transport har angett Transguide, en ämnesportal 

                                                
93 PubMeds webbsida > Overview. 
94 Free Medical Journals webbsida. 
95 Ex Libris webbsida > Products > MetaLib metasearching; Kungl. bibliotekets webbsida > LIBRIS > Samsök 
> Om Samsök. 
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till ”information inom transport- och kommunikationsområdet”, som inte heller är 
specialiserad på Open access-litteratur [17:40, 99].96 

Tabell 5.4 Platser där respondenterna brukar söka Open access-litteratur (totalt 273 svar från 91 
respondenter). Siffror inom parentes visar antal svar exklusive svar från 7 respondenter som även 
angett anledningar till varför de inte brukar söka Open access-litteratur (totalt 257 svar från 84 
respondenter) 

Plats Antal svar 
På särskilda sökmotorer för vetenskapliga publikationer 62 (59) 
På allmänna sökmotorer 61 (54) 
I Open access-tidskrifter 44 (43) 
I institutionella arkiv 38 (37) 
På författarens/organisationens/forskningsprojektets webbplats 27 (24) 
I ämnesbaserade arkiv 25 (24) 
Någon annanstans 16 (16) 

Tabell 5.5 Anledningar till varför respondenterna inte brukar söka Open access-litteratur (totalt 
24 svar från 15 respondenter). Siffror inom parentes visar antal svar exklusive svar från 7 respon-
denter som även angett platser där de brukar söka Open access-litteratur (totalt 14 svar från 8 
respondenter) 

Anledning Antal svar 
Biblioteksanvändare efterfrågar den inte 7 (4) 
Jag har inte känt till dessa möjligheter 3 (2) 
Jag känner inte till lämpliga sätt att söka 3 (2) 
Jag har inte tid 3 (1) 
Jag anser inte att Open access-litteratur är vanlig inom mitt an-
svarsområde 

3 (1) 

Jag anser inte att Open access-litteratur är kvalificerad 2 (1) 
Påverkan från kollegor eller arbetsplatsens policy 0 (0) 
Av någon annan anledning 3 (3) 

Sammanlagt femton respondenter har angett någon anledning till varför de inte 
brukar söka Open access-litteratur (tabell 5.5), varav sex respondenter inte har 
tagit del av information om Open access via sitt arbete. Flera respondenter har valt 
svarsalternativet ”Biblioteksanvändare efterfrågar den inte”. Respondenter, som 
inte anser att Open access-litteratur är vanlig inom sitt ansvarsområde, arbetar vid 
ett universitet/en högskola, ett företag eller ett forskningsinstitut i varierande äm-
nen: fysik, geologi, kemi (2 respondenter), matematik (2 respondenter) och teknik 
(2 respondenter). Tre respondenter har, utan att välja någon anledning bland 
svarsalternativen, formulerat egna svar: ”Open access inte avgörande, innehållet 

                                                
96 Transguides webbsida > Info om Transguide > Om Transguide. 
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avgörande.”; ”Behovet täcks av ’vanliga’ källor.”; och ”Ingår inte i mina arbets-
uppgifter.”[18:20, 83, 93]97 

Sammanlagt sju respondenter har angett både platser där de söker Open ac-
cess-litteratur och anledningar till varför de inte söker Open access-litteratur. De 
har antagligen sökt Open access-litteratur trots att de inte söker Open access-
litteratur så ofta eller aktivt. Tendenser i dessa analyser är i alla fall samma även 
om de sju respondenterna utelämnas. 

5.3.2 Respondenternas kunskap om och synpunkter på finansie-
ringskällor för Open access 
Cirka 80 procent av respondenterna anser att forskningsfinansiärerna ska betala 
för Open access-litteraturen, och bara cirka 10 procent anser att bibliotek ska beta-
la för den (diagram 5.14). Som andra finansieringskällor har fyra respondenter 
angett staten [19:17, 56, 65, 86]. En respondent anser att användaren ska betala 
[19:39]. En annan respondent anser att ingen ska betala [19:76]. 

Diagram 5.14 Finansieringskällor som respondenterna anser ska betala för Open access-litteratur 
(totalt 162 svar från 93 respondenter) 

Medan 25 respondenter har svarat att de känner till vem som betalar för Open 
access-tidskrifter, har sammanlagt 29 respondenter angett finansieringskällor för 
Open access-tidskrifter. Bland respondenter som angett finansieringskällor har tre 
respondenter svarat att de inte känner till några finansieringskällor antagligen på 
grund av osäkerhet, och två respondenter har möjligen glömt att svara på frågan 
om huruvida de känner till finansieringskällor. En respondent har svarat att re-
spondenten känner till finansieringskällor men har möjligen glömt att ange dessa. 

Alla respondenter som svarat att de känner till finansieringskällor för Open 
access-tidskrifter eller angett finansieringskällor har tagit del av information om 
Open access via sitt arbete. Fler respondenter vid universitet/högskolor har angett 

                                                
97 Respondenten som angett det sistnämnda svaret har valt biblioteksadministration och arbetsledning som 
sina huvudsakliga/viktigaste arbetsuppgifter. 
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aktuella finansieringskällor för Open access-tidskrifter jämfört med respondenter 
vid sjukhus, myndigheter och företag (diagram 5.15). 

Diagram 5.15 Andel respondenter som har angett finansieringskällor för Open access-tidskrifter. 
Siffror visar antal respondenter. Siffror inom parentes visar totalt antal respondenter som tillhör 
respektive svarsgrupp (totalt 101 respondenter) 

Tabell 5.6 Finansieringskällor för Open access-tidskrifter som respondenterna har angett. Re-
spondenternas svar har förkortats eller redigerats (upp till tre svar per respondent, totalt 74 svar 
från 29 respondenter) 

Finansieringskälla Svarsexempel Antal 
svar 

Författaren författaravgifter 19 
Författarens 
organisation 

egen organisation, egna/författarens arbetsgiva-
re, forskningsinstitutioner/-na, författarens orga-
nisation/publicerande institutioner genom med-
lemskap i t.ex. BioMed Central, högskoleinstitu-
tioner, institutionen, medlemskapsavgift för pub-
licerande institutioner, universitet 

21 

Forskningsfinansiärer forskningsanslag, forskningsfinansiären/-er/ 
-erna, forskningsstöd, ingår i forskningsprojek-
tets finansiering från t.ex. Vetenskapsrådet 

11 

Bibliotek bibliotek t.ex. genom medlemskap i BioMed 
Central, nationella bibliotek, universitetsbiblio-
teken 

7 

Förlagen förlag som släpper materialet efter en viss em-
bargotid, förlaget (kanske via annonser eller på 
okänt sätt), tidskriftsförlag t.ex. BioMed Central 
och PLoS, utgivande sällskap 

5 

Förlagens sponsorer Organisation/stiftelser/statliga subventioner be-
kostar tidskrifter 

2 

Andra akademier, finansiärer, ideella organisationer, 
institutioner, lärda sammanslutningar, medlem-
skap, myndigheter, stora fonder (t.ex. Wellcome 
Trust och Cancerfonden), vetenskapliga sällskap 

9 
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Respondenterna har angett författaren, författarens organisation, forskningsfinan-
siärer, bibliotek, förlagen och förlagens sponsorer som finansieringskällor för 
Open access-tidskrifter (tabell 5.6).98 Några respondenter har angett svar som kan 
tolkas på flera sätt. Akademier, finansiärer, ideella organisationer, institutioner, 
lärda sammanslutningar, myndigheter, stora fonder och vetenskapliga sällskap kan 
exempelvis vara både författares organisationer och forskningsfinansiärer. Med-
lemskap kan gälla för både forskare, forskares organisationer och dess bibliotek. 

5.3.3 Respondenternas kunskap om och synpunkter på Open 
access-satsningar vid deras organisationer 
En fjärdedel av respondenterna har svarat att Open access-satsningar pågår vid 
deras organisationer och beskrivit vilka satsningar som pågår. En respondent har 
inte svarat huruvida några Open access-satsningar pågår vid organisationen men 
ändå beskrivit organisationens satsningar. Alla respondenter som beskrivit sina 
organisationers satsningar har svarat att det finns personer som publicerar sig ve-
tenskapligt vid deras organisation. De flesta tillhör universitet/högskolor, och and-
ra tillhör någon myndighet, företag, museum eller NGO (diagram 5.16). Resten av 
respondenterna har svarat att Open access-satsningar inte pågår vid deras organi-
sationer (37 respondenter) eller att de inte vet huruvida Open access-satsningar 
pågår (37 respondenter). 

Sammanlagt femton respondenter har beskrivit att det finns möjlighet att läg-
ga ut publikationer från deras organisationer i egna eller gemensamma öppna ar-
kiv, varav fem respondenter också har beskrivit att informationsinsatser om de 
öppna arkiven genomförs för bl.a. ”forskare och ledning” [22:3, 4, 12, 15, 18, 20, 
41, 49, 73, 84, 85, 86, 87, 90, 97]. Fyra respondenter har beskrivit att informa-
tionsinsatser om Open access genomförs för bl.a. bibliotekarier och forskare, var-
av en respondent menar att det har stötts av Kungliga bibliotekets program Open-
Access.se [22:42, 71, 73, 82]. Två respondenter har uppgivit att deras policydo-
kument uppmuntrar forskarna att publicera sig Open access, medan två andra res-
pondenter har anfört att en Open access-policy kommer att fastställas [22:19, 36, 
48, 49]. 99 En respondent har angett ”levande diskussion om olika publiceringsme-
toders för- och nackdelar” [22:59]. Tre respondenter har bara skrivit ”ett Open 
access-projekt” eller ”olika Open access-projekt” [22:1, 52, 60]. Två andra res-
pondenter har skrivit att de inte vet exakt vilka satsningar som pågår [22:2, 68]. 

                                                
98 Respondent nr 102 har angett författaren, författarens organisation och bibliotek som finansieringskällor för 
Open access-tidskrifter [21:102]. 
99 Respondent nr 102 har beskrivit att deras universitet har mål att minst 50 procent av de kvalitetsgranskade 
tidskriftsartiklar som forskare vid universitetet publicerar ska vara fritt tillgängliga år 2009 [22:102]. 
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Diagram 5.16 Andel respondenter som har angett pågående Open access-satsningar. Siffror visar 
antal respondenter. Siffror inom parentes visar totalt antal respondenter som tillhör respektive 
svarsgrupp (totalt 101 respondenter) 

Hälften av respondenterna har svarat att deras organisationer inte har egna öppna 
arkiv (50 respondenter). Flera respondenter vid universitet/högskolor har svarat att 
deras organisationer har egna öppna arkiv, medan få respondenter vid sjukhus 
eller myndighet och inga respondenter vid företag eller kommun har svarat att 
deras organisationer har det (diagram 5.17). Vid organisationer som har egna 
öppna arkiv finns personer som publicerar sig vetenskapligt. 

Trots att 39 respondenter har svarat att deras organisationer har egna öppna 
arkiv, har sammanlagt 43 respondenter svarat på nästa fråga om hur respondenter-
na upplever att det öppna arkivet vid deras organisationer fungerar. I analysen 
nedan utelämnas respondenter som svarat att deras organisationer inte har egna 
öppna arkiv eller inte vet huruvida de har egna öppna arkiv, eftersom de antagli-
gen har missförstått frågan och utvärderat öppna arkiv vid andra organisationer. 

Bland de respondenter som utvärderat de öppna arkiven vid sina organisatio-
ner, upplever 80 procent att de öppna arkiven fungerar mycket bra eller ganska 
bra ur tekniska aspekter (diagram 5.18). Lika många upplever att de fungerar 
mycket bra eller ganska bra ur aspekter rörande personalens kunskaper/kompetens. 
Däremot upplever en fjärdedel att de öppna arkiven fungerar ganska dåligt eller 
mycket dåligt ur aspekter av användares kunskaper. Några av dessa ser behov av 
att sprida information om de öppna arkiven eller hjälpa användare, framför allt 
dem som inte lagt upp sina publikationer på de öppna arkiven, med att 
parallellpublicera [24:19, 59, 97]. 

Medan 15 respondenter har angett öppna arkiv vid sina organisationer som 
Open access-satsningar, har 25 respondenter inte räknat öppna arkiv vid sina or-
ganisationer som Open access-satsningar: De har utvärderat de öppna arkiven vid 
sina organisationer, men inte angett de öppna arkiven vid sina organisationer som 
Open access-satsningar alternativt inte svarat jakande på huruvida några Open 
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access-satsningar pågår vid sina organisationer. Fyra respondenter har svarat att 
deras organisationer har egna öppna arkiv men inte utvärderat dem: De har an-
tingen svarat ”vet ej” eller inte svarat alls på frågan om hur de upplever att de 
öppna arkiven vid deras organisationer fungerar. 

Diagram 5.17 Andel respondenter vars organisationer har egna öppna arkiv. Siffror visar antal 
respondenter. Siffror inom parentes visar totalt antal respondenter som tillhör respektive svars-
grupp (totalt 101 respondenter) 

Diagram 5.18 Respondenternas bedömning av de öppna arkiven vid deras organisationer. Siffror 
visar antal respondenter (mellan 38 och 40 respondenter per aspekt) 

5.3.4 Respondenternas synpunkter på Open access hittillsvaran-
de betydelse 
Hälften av respondenterna anser att Open access-litteratur är lättillgänglig jämfört 
med icke-Open access-litteratur (diagram 5.19). En fjärdedel av respondenterna 
anser inte att Open access-litteratur är kvantitativt omfattande jämfört med icke-
Open access-litteratur. Nästan lika många anser inte att Open access-litteratur po-
sitivt påverkar författarens karriär. 

En respondent vid ett företag, som försöker förmedla Open access till sina 
forskare som är tveksamma till öppenhet, har svarat att Open access-litteratur är 
bra ur alla aspekter utom kvantiteten [25:26]. En annan respondent vid ett univer-
sitet/en högskola som inte heller anser att Open access-litteratur är så kvantitativt 
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omfattande har kommenterat att ”den samlade Open access-utgivningen” än så 
länge utgör ”en ganska liten andel av den totala utgivningen” ”även om den är 
stadigt stigande”, och att den konventionella publiceringsformen ”fortfarande do-
minerar” och även ökar i omfattning ”eftersom allt mer material ges ut numera” 
[25:97]. Samma respondent har svarat att Open access-litteratur delvis är tillgäng-
lig över lång tid med kommentaren: ”Vanligtvis har nog arkivansvariga tänkt ut 
någon form av strategi för detta, men det finns ju ingen garanti för att man tagit 
dessa frågor på tillräckligt stort allvar bara för att man valt just denna publice-
ringsform.”[25:97]. En respondent, som svarat att Open access-litteratur inte är 
tillgänglig över så lång tid och inte heller är särdeles säkert tillgänglig, menar att 
Open access har problem med kunskapsspridning, finansiering samt upphovsrätt 
och eventuellt med kvalitet ”på längre sikt” [25:92]. 

Några respondenter anser att Open access-litteratur är delvis kvalificerad men 
vet inte huruvida Open access-litteratur positivt påverkar författarens karriär. En 
av dessa, en respondent vid ett företag, anser att BioMed Central är ”precis lika 
bra som vilka andra etablerade tidskrifter som helst” men att de flesta andra i 
DOAJ inte är ”lika ’stabila’ och definitivt inte lika kvalificerade” [25:42]. Två 
andra respondenter, båda vid sjukhus, påstår att de flesta forskare vill bli publice-
rade i tidskrifter ”med hög Impact factor”, varav en anser att påverkan på författa-
rens karriär är den intressantaste aspekten eftersom det blir ”allt angelägnare för 
författare att ’välja’ rätt publiceringsforum” på grund av ”allt tydligare satsningar 
på bibliometri i samband med anslagsfördelning” [25:11, 50]. Slutligen är det en 
respondent vid ett universitet/en högskola som, istället för ”vet ej”, har svarat att 
Open access-litteratur varken påverkar författarens karriär positivt eller negativt 
[25:65]. 

Sju respondenter har svarat ”vet ej” på alla delfrågorna om Open access-
litteratur jämfört med icke-Open access litteratur. Kommentarerna visar att i alla 
fall en av dem upplever att det finns ”mycket få Open access-tidskrifter” med hög 
Impact factor, medan en annan tycker att man måste vara forskare för att kunna 
besvara frågorna [25:41, 84]. 
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Diagram 5.19 Respondenternas bedömning av Open access-litteratur jämfört med icke-Open 
access-litteratur. Siffror visar antal respondenter (mellan 97 och 100 respondenter per aspekt) 

Sammanlagt 69 respondenter har angett vilken betydelse som Open access har för 
bibliotekarier, biblioteksanvändare, författare och/eller förlag. Svaren redovisas i 
respektive tabell 5.7–5.10. Eftersom många respondenter har angett flera aspekter 
i samma svar, t.ex. ekonomi och tillgänglighet, redovisas sådana svar i respektive 
grupp. 

Flera respondenter betraktar Open access som lätt-, snabbt eller säkert till-
gängligt och ekonomiskt fördelaktigt för bibliotekarier (tabell 5.7).100 En respon-
dent som betraktar Open access som ekonomiskt fördelaktigt har skrivit att Open 
access-litteratur är ”billiga (copyrightfria?) resurser”, trots att Open access inte 
alls innebär upphovsrättsfritt [26:50]. 

Medan några respondenter anser att Open access är arbetsbesparande för bib-
liotekarier, anser andra att Open access utvecklar bibliotekariers kompetens eller 
gör bibliotekariers arbete viktigare. En i den senare gruppen har skrivit att deras 
verksamhet ”får ökad strategisk betydelse för lärosätet”, och en annan menar att 
bibliotekarier är ”experter till att hitta information” och att denna kompetens ”be-
hövs även om litteratur finns fritt tillgängligt” [26:24, 49]. 

Det finns däremot respondenter som anser att Open access är kompetenskrä-
vande. En av dessa menar exempelvis att allt inte indexeras av Google och att 
källkritik är viktig [26:99]. Det finns även några respondenter som anser att Open 
access är negativt för bibliotekarier, och de har exempelvis skrivit att bibliotekari-
er inte behövs för att få tag på publikationer och att ”arbetet med att förvärva tid-
skrifter (förhandla med förlagen osv.)” försvinner ”om Open access slår igenom 
helt” [26:42]. 

                                                
100 Respondent nr 102 har angett betydelse av Open access i tillgänglighet, ekonomi och kvalitet för bibliote-
karier [26:102]. 
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Vissa respondenter upplever att Open access nu har liten betydelse eller är 
okänt eller osäkert för bibliotekarier, och en av dessa uttrycker detta som ”osäker-
het kring kvalitet jämfört med traditionella källor” [26:56]. Open access förändrar 
kanske bibliotekariers arbete genom att kräva att bibliotekarier organiserar publi-
kationer, vilket förlagen nu gör i form av tidskrifter [26:84]. 

Några respondenter tycks ha blandade intryck av betydelse som Open access 
har för bibliotekarier. En av dessa har exempelvis skrivit: ”Jag ser Open access 
som en positiv företeelse framför allt som utmaning till traditionell förlagsutgiv-
ning. Däremot tror jag inte att Open Access är ’den slutliga lösningen’.”[26:27] 

Tabell 5.7 Respondenternas åsikt om vad Open access betyder för bibliotekarier. Respondenternas 
svar har förkortats eller redigerats (totalt 69 respondenter) 

Betydelse Svarsexempel Antal 
svar 

Positiv 
Bra smidigt, suveränt, utmaning till traditionell för-

lagsutgivning 
6 

Lätt-/snabbt/säkert 
tillgänglig 

enkelt, närhet, åtkomligt utan inloggning 21 

Kvantitativt omfattande ett stort utbud 1 
Kvalificerad fackgranskad information, kvalitativt bra mate-

rial, ny forskning 
3 

Rättvis demokratiskt, etiskt, undviker förlags ensamrätt 3 
Ekonomisk billigt, gratis, ingen/låg/lägre/ kostnad, kost-

nadseffektivt, undviker förlags ekonomiska 
intresse 

21 

Arbetsbesparande besparar administration, enklare hantering, för-
enklar arbete 

4 

Kompetensutvecklande ökar verksamhetens betydelse 3 
Neutral 
Stor viktig resurs, viktigt 7 
Växande en efter hand allt ökande betydelse, större och 

större 
3 

Liten/okänd/osäker förenklar förhoppningsvis litteratursökning, 
inte den slutliga lösningen, inte tillräcklig sta-
tus, liten inom bibliotekets ansvarsområde, liten 
mängd publikationer, osäkert på kvalitet, svårt 
att få ett samlat grepp på, svårt att veta 

13 

Kompetenskrävande ger uppdrag till bibliotek att driva på, kräver 
källkritik, ytterligare ett arbetsområde 

3 

Negativ 
Dålig negativ 1 
Arbetsminskande behöver inte bibliotekarier, minskar arbetsupp-

gifter 
4 
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Flera respondenter betraktar Open access som positivt för biblioteksanvändare: 
lätt-, snabbt och säkert tillgängligt och ekonomiskt fördelaktigt (tabell 5.8).101 
Open access kan däremot vara mer okänt för biblioteksanvändare än för bibliote-
karier. Några respondenter har exempelvis skrivit: ”Ingen skillnad i princip, så 
länge biblioteket har råd att betala ej Open access-tidskrifter.”; ”Tror inte att bib-
lioteksanvändaren registrerar vad som är Open access och vad som är tillgängligt 
via organisationens prenumerationer.”; och ”Beror på hur bra biblioteken är att 
lyfta fram materialet, t.ex. ta med det i sina tidskriftslistor.”[26:27, 31, 42] 

Open access kan vara kompetenskrävande för biblioteksanvändare. Två res-
pondenter anser att biblioteksanvändare behöver ”känna till tidskrifterna” och 
även ”komma ihåg den skyddade informationen” [26:92, 99]. 

Trots att inga respondenter direkt gett uttryck för en negativ syn på Open ac-
cess för biblioteksanvändare, tycks några respondenter ha blandade intryck av 
Open access för biblioteksanvändare. De skriver exempelvis: ”Bra, men finns här 
det bästa?”; och ”Lättillgängligt om det finns bra sökfunktion” [26:16, 91]. 

Tabell 5.8 Respondenternas åsikt om vad Open access betyder för biblioteksanvändare. Respon-
denternas svar har förkortats eller redigerats (totalt 68 respondenter) 

Betydelse Svarsexempel Antal 
svar 

Positiv 
Bra smidigt, positivt, suveränt 6 
Lätt-/snabbt/säkert 
tillgänglig 

enkelt, lättsökt, närhet, snabbare tillgång, underlät-
tar tillgång, åtkomligt hemifrån utan inloggning 

36 

Kvantitativt 
omfattande 

mer omfattande material än biblioteksresurser 1 

Kvalificerad vetenskapligt 3 
Ekonomisk billigt/-are, gratis, prisvärt, utan kostnad 12 
Neutral 
Stor viktigt 8 
Växande en efter hand allt ökande betydelse, större och stör-

re 
3 

Liten/okänd/osäker beror på hur biblioteket synliggör det, förenklar 
förhoppningsvis litteratursökning, förhoppningsvis 
ett lättillgängligt alternativ till dyra artikelbeställ-
ningar, liten andel av utgivningen, liten kunskap, 
okänd resurs, oskiljaktig från icke-Open access-
litteratur, osäkert på kvalitet, vet ej 

19 

Kompetenskvävande kräver källkritik 2 

                                                
101 Respondent nr 102 har angett betydelse av Open access i tillgänglighet och kvalitet för biblioteksanvända-
re [26:102]. 
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Tabell 5.9 Respondenternas åsikt om vad Open access betyder för författare. Respondenternas 
svar har förkortats eller redigerats (totalt 67 respondenter) 

Betydelse Svarsexempel Antal 
svar 

Positiv 
Bra/meriterande bäst med parallellpublicering, höjer citeringsfrek-

vens/kvaliteten, publicitet, större chans att publice-
ra, tätt tillgängligt, ytterligare ett sätt att meritera sig 
på, ökar synlighet 

14 

Bred/snabb 
spridning 

bättre/effektivare/större spridning, lätt att sprida/nå 
ut med sina arbeten 

35 

Enkel/snabb 
publicering 

lättare/snabbare publicering 5 

Rättvis etiskt, reserverar rättigheter till arbete 3 
Ekonomisk billigt/-are 2 
Neutral 
Stor viktigt 6 
Växande en efter hand allt ökande betydelse 1 
Liten/okänd/osäker beror på hur det utvecklas, eventuellt bra för själv-

känslan, föredras inte jämfört med konventionella 
publiceringsformer, ger förhoppningsvis karriär-
framsteg i framtiden, kan ta tid innan betydelsen 
inses, kluvet, liten mängd publikationer, osäkert på 
kvalitet, svårt att finansiera?, tveksam status, vet ej, 
väljs inte om ingen läser det 

19 

Negativ 
Oekonomisk kräver att institutionen bekostar publiceringen, svårt 

att finansiera/få ersättning, tillfogar förlust 
3 

Dålig negativt för karriär 2 

Flera respondenter anser att Open access är bra eller meriterande för författare och 
att Open access hjälper författare att sprida sina publikationer, medan responden-
terna är lika osäkra på betydelser av Open access för författare som för biblioteks-
användare (tabell 5.9).102 De som betraktar Open access som okänt eller osäkert 
för författare har exempelvis skrivit: ”Impact factor m.m. måste framgå även i 
Open access-tidskrifter eftersom detta fortfarande tillmäts värde vid t.ex. tilldel-
ning av forskningsmedel.”; ”Tveksamt, beror på hur det utvecklar sig. Alla vill väl 
bli lästa. Frågan är om man blir läst bara för att det är gratis eller om det behövs 
något mer som Impact factor eller liknande.”; och ”Kan ta lite tid innan författarna 
inser betydelsen och att det inte innebär enbart en kostnad eller att publicera sig i 
tidskrifter med låg Impact factor.”[26:21, 27, 68] 

                                                
102 Respondent nr 102 har angett betydelse av Open access i spridning, rättvisa och osäkerhet för författare 
[26:102]. 
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Två respondenter anser att Open access är ekonomiskt fördelaktigt för förfat-
tare [26:32, 101]. Tre andra respondenter betraktar däremot Open access på ett 
motsatt sätt, dvs. de anser att författare ”förlorar inkomst” eller har ”svårt att få 
ersättning” [26:34, 36, 91]. 

Några respondenter tycks ha blandade intryck av Open access för författare. 
De har exempelvis skrivit: ”För karriär negativt, eventuellt bra för självkäns-
la.”; ”Lättare att sprida sina artiklar förutsatt att Open access kommer igång på 
riktigt.”; ”Snabb publicering (men ej spridning?). Tveksamheter om ’status’ i 
forskningssamhället.”; och ”Måste vara bra för forskare generellt om forsknings-
resultat snabbt finns tillgängliga för varandra. Men kvaliteten???”[26:42, 50, 84, 
90] 

Tabell 5.10 Respondenternas åsikt om vad Open access betyder för förlag. Respondenternas svar 
har förkortats eller redigerats (totalt 59 respondenter) 

Betydelse Svarsexempel Antal 
svar 

Positiv 
Bra/meriterande bra reklam, meriterande i längden från t.ex. paral-

lellpublicering, nya möjligheter, statushöjande, till-
lägger värde till förlag som arbetar med Open ac-
cess 

8 

Bred/snabb 
spridning 

fler läsare, större spridning 5 

Neutral 
Stor  3 
Liten/osäker beror på från fall till fall, både och, eventuellt på-

drivande, förändrar strategi, förhoppningsvis kom-
plement till kommersiell publicering, goodwill?, 
incitament till att se över modeller, kan ersätta den 
nuvarande strukturen på sikt, kräver eventuellt bara 
kostnad för att anpassa ekonomisk modell, minskar 
intäkter?, omöjlig att bortse från, tvingar att tänka i 
nya banor, tvingar att tänka om men behålla kvali-
tet, vet ej 

28 

Negativ 
Dålig ett slag mot stora paket och höga priser, förödande, 

göra av med förlags roll, mindre bra, mycket nega-
tiv på lång sikt, oroväckande, sämre, urholkar deras 
gamla affärsidé att ”äga” publikationer 

11 

Oekonomisk inkomstbortfall, minskar inkomst, negativa ekono-
miska konsekvenser, svårt med finansiering, mindre 
lönsamt, tillfogar förlust 

11 

Konkurrensökande ökar konkurrens 7 
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Flera respondenter betraktar Open access som osäkert eller negativt för förlag än 
som positivt (tabell 5.10).103 Respondenter som betraktar Open access som nega-
tivt för förlag har framför allt angett att det är ekonomiskt ofördelaktigt och med-
för större konkurrens. Respondenter som betraktar Open access som osäkert för 
förlag har exempelvis skrivit: ”Stor betydelse, men på olika sätt. För Open access-
förlag är det ju deras affärsidé, för vanliga förlag är det omöjligt att bortse ifrån, 
även om de ogillar konceptet.”; ”De måste tänka om, tänka nytt men samtidigt 
fortsätta arbetet med att behålla tidskrifternas kvalitet.”; ”Förhoppningsvis ett van-
ligare alternativ som komplement till den vanliga kommersiella utgivningen”; 
och ”De får en spark i baken, incitament till att se över sina modeller, en del kan-
ske övergår helt till Open access.”[26:24, 42, 65, 97] 

Respondenter som anser att Open access är bra för förlag har angett bl.a. 
spridning och reklam som anledning. Det finns även en respondent som anser 
att ”ett förlag som arbetar med Open access ger helt klart mervärde.”[26:8] 

Några respondenter tycks ha blandade intryck av Open access för författare. 
De har exempelvis skrivit: ”Otroliga nya möjligheter om de vågar se dem! Annars 
ett hot mot deras traditionella verksamhet!”; och ”Ett slag mot stora paket och 
höga priser. MEN förlagen sitter på guldkalvarna – impactmässigt.”[26:40, 49] 

Diagram 5.20 Respondenternas bedömning av huruvida Open access har förändrat deras biblio-
teksarbete. Siffror visar antal respondenter (totalt 98 respondenter) 

Nästan hälften av respondenterna anser att Open access delvis har förändrat deras 
biblioteksarbete, och bara 8 procent av respondenterna anser att Open access till 
stor del har förändrat deras biblioteksarbete (diagram 5.20). Analys av responden-
ternas kommentarer visar att några respondenter har angett samma svarsalternativ 
men skrivit motstridiga kommentarer, medan andra respondenter har snarlika 
kommentarer trots att de har angett olika svarsalternativ. 

Bland respondenter som angett svarsalternativet ”stämmer delvis” på frågan 
om huruvida Open access förändrat deras biblioteksarbete, menar en respondent 
att forskarna fortfarande är misstänksamma mot Open access, och en annan 

                                                
103 Respondent nr 102 har angett betydelse av Open access i konkurrenshöjande för förlag [26:102]. 
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ser ”ett stort behov av att informera” sina biblioteksanvändare om Open access 
[27:84, 86]. En respondent som angett svarsalternativet ”stämmer inte så bra” 
anser att Open access är arbetskrävande eftersom bibliotekarier behöver hålla koll 
på det och lära ut det [27:68]. Tre respondenter som angett svarsalternati-
vet ”stämmer delvis” anser också att det är tids- eller arbetskrävande, men ändå är 
bra för att kunna erbjuda ”fritt och omedelbart” tillgängliga resurser vid sidan om 
biblioteksresurser [27:11, 64, 97]. En respondent som angett svarsalternati-
vet ”stämmer bra” och en annan som angett ”stämmer delvis” anser att det är bra 
för biblioteksanvändare med Open access-litteratur vid sidan om biblioteksresur-
ser [27:3, 37].104 

Bland respondenter som angett svarsalternativet ”stämmer inte så bra” på frå-
gan om huruvida Open access förändrat deras biblioteksarbete, kommenterar en 
respondent att respondenten ”alldeles nyss börjat jobba lite med detta och infor-
merat forskare och doktorander”, medan en annan meddelar att Open access 
funnits redan när respondenten börjat jobba år 2001, och en tredje anser: ”Det 
stora paradigmskiftet kom när ’allt’ blev tillgängligt på nätet.”[27:35, 41, 100] 

En respondent, som håller med om att Open access parallellt utvecklats 
med ”den elektroniska publiceringen”, anger emellertid svarsalternativet ”stäm-
mer bra” på frågan om huruvida Open access förändrat deras biblioteksarbete 
[27:65]. Respondenten berättar att Open access har förändrat ”bibliotekets arbete i 
allmänhet” mer än respondentens [27:65]. Däremot skriver en annan respondent, 
som också angett svarsalternativet ”stämmer bra”, som följande: ”Alla i verksam-
heten påverkas av Open access oavsett om man direkt arbetar med det eller inte.”; 
och en respondent som angett svarsalternativet ”stämmer delvis” kommenterar 
också: ”Ja, på så vis att vi nu är flera som jobbar med dessa frågor.”[27:15, 49] En 
respondent som angett svarsalternativet ”stämmer bra” förklarar mer konkret att 
arbetet med tidskrifter och fjärrlån förändrats, och respondenten tillägger 
att ”forskningsbiblioteken fått nya arbetsuppgifter genom ett ökat behov av publi-
ceringsstöd till forskare samt genom den information som måste ges till forskare 
om Open access” [27:59].105 

5.3.5 Respondenternas framtidstankar om Open access 
De flesta respondenter tror att Open access blir mycket mer erkänt (61 responden-
ter) eller något mer erkänt (34 respondenter) om fem till tio år. Respondenter som 
tror att Open access förblir på nuvarande erkännandenivå arbetar vid ett sjukhus 
eller ett museum (totalt 3 respondenter). Inga respondenter tror att Open access 
blir mindre erkänt om fem till tio år. 

                                                
104 Respondent nr 102 anser att Open access ger resurser som är lättillgängliga och kvalificerade [27:102]. 
105 Respondenten har angett låntagarkontakt, användarundervisning och förvärv av bibliotekets resurser som 
sina huvudsakliga/viktigaste arbetsuppgifter. 
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Flera respondenter tror att Open access-tidskrifter blir viktiga om Open access 
blir mer erkänt om fem till tio år (tabell 5.11). En respondent på ett naturveten-
skapligt och tekniskt inriktat bibliotek vid ett universitet/en högskola har an-
gett ”’sociala’ interaktiva vetenskapliga webbtjänster för granskning” som en an-
nan typ av Open access-initiativ som blir viktig [33:19]. Respondenten anser att 
det viktigaste nu inom Open Access-rörelsen är att kvalitetsgranskning ska ”sä-
kerställas och troligen utvecklas i nya former” [34:19]. En annan respondent på ett 
biologiskt inriktat bibliotek vid ett universitet/en högskola har angett svarsalterna-
tiven ”Open access-tidskrifter” och ”institutionella arkiv” eftersom respondenten 
upplever att de fungerar ”bäst för närvarande” [34:68]. En respondent vid ett 
sjukhus har angett svarsalternativen ”Open access-tidskrifter” och ”ämnesbasera-
de arkiv” och tror att de blir ingången i första hand eftersom sökningar ofta 
sker ”utan att institution och författare är kända” [34:50]. Respondenten tror dock 
att institutionella arkiv också kan bli viktiga ”om vetenskapssamhället lyckas or-
ganisera välfungerande system med automatiserad ’harvesting’ från institutioner-
nas ’repositories’ till större och mer globala databaser/sökmotorer” [34:50]. 

Tabell 5.11 Open access-initiativ som respondenterna tror kommer att bli viktiga om Open access 
blir mer erkänt om fem till tio år (totalt 216 svar från 93 respondenter) 

Open access-initiativ Antal svar 
Open access-tidskrifter 81 
Institutionella arkiv 53 
Ämnesbaserade arkiv 46 
Författarens/organisationens/forskningsprojektets webbplatser 35 
Andra 1 

Cirka 80 procent av respondenterna tror inte att Open access kommer att förändra 
personalstyrkan på deras bibliotek om fem till tio år (80 respondenter). Vissa tror 
att Open access minskar personalstyrkan (totalt 13 respondenter), och få tror att 
Open access utökar personalstyrkan (3 respondenter). Andel respondenter som 
tror att Open access minskar personalstyrkan är större bland respondenter vid fö-
retag (diagram 5.21). Bland de 13 respondenter som tror att Open access minskar 
personalstyrkan på deras bibliotek har fyra respondenter menat att Open access 
har en arbetsrelaterad betydelse för bibliotekarier, antingen positiv (arbetsbespa-
rande) eller negativ (arbetsminskande) [26:3, 17, 38, 42]. De tre respondenter, 
som svarat att Open access kommer att förbli på den nuvarande erkännandenivån 
om fem till tio år, tror inte att Open access kommer att förändra personalstyrkan 
på deras bibliotek. 

Bland respondenter som inte tror att Open access förändrar personalstyrkan 
vid deras bibliotek menar fyra respondenter vid universitet/högskolor att biblio-
teksarbetet kommer att omfördelas, dvs. publiceringsservice kommer exempelvis 
att öka och servicebehov för förvärv och fjärrlån kommer att minska [29:49, 59, 
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65]. En av dem kommenterar: ”Jag tror att vi måste fortsätta vår kontinuerliga 
förändring av vad vi gör, rationalisera och effektivisera för att kunna utveckla oss 
och verksamheten.”; medan en annan respondent tillägger: ”Även om Open ac-
cess växer och blir mer erkänt, tror jag inte att det kommer vara 100 procent inom 
10 år.”[29:49, 65] En respondent vid ett sjukhus hoppas att Open access inte för-
ändrar personalstyrkan [29:75]. Däremot tror en respondent vid ett universitet/en 
högskola att personalstyrkan säkert minskar på grund av andra faktorer än Open 
access [29:68]. 

Bland respondenter som tror att Open access minskar personalstyrkan något 
resonerar en respondent vid ett universitet/en högskola som följande: ”Personal-
styrkan är i dagens läge ganska beroende av (huvud)bibliotekets stora (ekonomis-
ka) satsning på e-resurser.”; medan en annan respondent vid ett universitet/en 
högskola troligen menar att personalstyrkan inte minskar så mycket eftersom 
tidskriftshanteringen bara är ”en del av biblioteksverksamheten” [29:84, 86].106 

En respondent vid ett universitet/en högskola som tror att Open access mins-
kar personalstyrkan mycket kommenterar: ”Bibliotekens roll kommer att minska 
betydligt när Open access slår igenom.”[29:3] En respondent vid ett sjukhus som 
inte svarat på den här frågan tror inte att det är någon ”risk” att alla 
biblioteksanvändare klarar sig själva [29:37]. 

Diagram 5.21 Andel respondenter som tror att Open access förändrar personalstyrkan vid deras 
bibliotek om fem till tio år. Siffror visar antal respondenter. Siffror inom parentes visar totalt antal 
respondenter som tillhör respektive svarsgrupp (totalt 101 respondenter) 

Fler än hälften av respondenterna tror att Open access kommer att påverka deras 
biblioteksarbete om fem till tio år. Andel respondenter som tror att Open access 

                                                
106 Respondent nr 102 tror att Open access minskar personalstyrkan något på biblioteket och förklarar att 
biblioteket vid deras bibliotek riktar sig mer och mer mot självservice. 
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kommer att påverka deras biblioteksarbete är lägre bland respondenter vid myn-
digheter (diagram 5.22). Respondenter som inte tror att Open access kommer att 
påverka deras biblioteksarbete resonerar exempelvis att de stora förlagen inte 
kommer att ge sig, att icke-Open access-litteratur kommer att finnas vid sidan av 
Open access-litteratur ”under en lång tid framöver” samt att biblioteksarbetet inte 
kommer att påverkas av publiceringsformer [31:2; 32:2, 91]. 

Flera respondenter som anser att Open access förändrat deras biblioteksarbete 
tror att Open access också kommer att påverka deras biblioteksarbete om fem till 
tio år (diagram 5.23). De tre respondenter, som svarat att Open access kommer att 
förbli på den nuvarande erkännandenivån, tror inte att Open access kommer att 
påverka deras biblioteksarbete (diagram 5.24). Flera respondenter som svarat att 
Open access kommer att förändra personalstyrkan på deras bibliotek tror att Open 
access också kommer att påverka deras biblioteksarbete (diagram 5.25). 

Diagram 5.22 Andel respondenter som tror att Open access påverkar deras biblioteksarbete om 
fem till tio år. Siffror visar antal respondenter. Siffror inom parentes visar totalt antal responden-
ter som tillhör respektive svarsgrupp (totalt 101 respondenter) 

Diagram 5.23 Andel respondenter som anser att Open access har förändrat deras biblioteksarbete. 
Siffror visar antal respondenter. Siffror inom parentes visar totalt antal respondenter som tillhör 
respektive svarsgrupp (totalt 99 respondenter) 
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Diagram 5.24 Andel respondenter som tror att Open access blir känt om fem till tio år. Siffror 
visar antal respondenter. Siffror inom parentes visar totalt antal respondenter som tillhör respek-
tive svarsgrupp (totalt 99 respondenter) 

Diagram 5.25 Andel respondenter som tror att Open access förändrar bibliotekspersonalstyrkan 
om fem till tio år. Siffror visar antal respondenter. Siffror inom parentes visar totalt antal respon-
denter som tillhör respektive svarsgrupp (totalt 99 respondenter) 

Bland respondenter som inte tror att Open access kommer att påverka deras bib-
lioteksarbete om fem till tio år, har trots det sju svarat på nästa fråga om vilka av 
deras arbetsuppgifter de tror att Open access kommer att göra viktigare eller 
mindre viktiga om fem till tio år. De har antagligen missförstått frågan och ute-
lämnas därför från analysen nedan. Bland respondenter som tror att Open access 
kommer att påverka deras biblioteksarbete har sex respondenter angett samma 
svarsalternativ på frågan om arbetsuppgifter som kommer att bli viktigare som på 
frågan om arbetsuppgifter som kommer att bli mindre viktiga. Dessa motsägelse-
fulla svar är troligen avgivna av misstag och utelämnas därför också från analysen 
nedan. 

Flera respondenter tror att Open access kommer att göra användarundervis-
ning, publicering och IT/teknik viktigare bland deras biblioteksarbetsuppgifter om 
fem till tio år (diagram 5.26). Som en annan arbetsuppgift har en respondent vid 
ett universitet/en högskola angett bibliometri [31:49]. 

Två respondenter vid universitet/högskolor tror att Open access gör att biblio-
teksanvändare behöver undervisas på något annat sätt än nu och hjälpas mer med 
publicering [31:48, 59]. En av dem menar dessutom att förvärv och katalogisering 
kommer att göras på något annat sätt och skriver: ”Katalogisering av Open access 
är en ständig debatt som idag inte har något svar. ERM-system med stora Know-
ledgebase ihopkopplade med SFX-lösningar kommer eventuellt att förskjuta kata-
logiseringsuppgifterna.”[31:59] En annan respondent vid ett universitet/en hög-
skola som också svarat att katalogisering blir viktigare menar att det är ”lika med 
metadata” [31:49]. En respondent vid ett universitet/en högskola anar att Open 



 60 

access skulle kräva mer låntagarkontakter och användarundervisningar, eftersom 
det kan bli svårare att hitta önskade, kvalificerade publikationer [31:84]. Som 
biblioteksarbetsuppgift som Open access gör viktigare har respondenten också 
angett svarsalternativet ”förvärv av bibliotekets resurser” och anför förvärv av e-
böcker, som inte har direktkoppling till Open access [31:84]. En respondent vid 
ett sjukhus har valt svarsalternativen ”låntagarkontakt”, ”användarundervisning” 
och ”förvärv av bibliotekets resurser” och kommenterat: ”Förändra, men inte göra 
viktigare.”[31:11] 

Diagram 5.26 Biblioteksarbetsuppgifter som respondenterna tror att Open access kommer att 
göra viktigare om fem till tio år. Siffror visar antal svar (totalt 141 svar från 49 respondenter) 

Flera respondenter tror att Open access kommer att göra försäljning/kopiering och 
förvärv av biblioteksresurser mindre viktiga bland deras biblioteksarbetsuppgifter 
om fem till tio år (diagram 5.27). En respondent som angett svarsalternati-
ven ”låntagarkontakt”, ”användarundervisning”, ”katalogisering”, ”försälj-
ning/kopiering” och ”förvärv av bibliotekets resurser” tillägger: ”Om allt fler 
tidskrifter och andra informationsresurser blir fria så behövs ingen personal som 
administrerar dessa.”[32:3] Några respondenter har inte angett något svarsalterna-
tiv och istället skrivit kommentarer. Två av dem tror att arbetsuppgifterna föränd-
ras men inte minskar i värde [32:59, 97]. En annan respondent arbetar med elekt-
ronisk publicering och Open access, något som respondenten anser kommer att 
utökas [32:15]. 

Även bland respondenter som svarat att Open access inte kommer att påverka 
deras biblioteksarbetsuppgifter om fem till tio år finns en respondent vid ett uni-
versitet/en högskola och en vid ett sjukhus som kommenterat att Open access 
kommer att påverka vissa arbetsuppgifter vid deras bibliotek: t.ex. publicering 
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som kommer att bli viktig [31:2; 32:64]. Respondenterna anser dock att sådana 
arbetsuppgifter inte är deras utan deras kollegors.107 

Diagram 5.27 Biblioteksarbetsuppgifter som respondenterna tror att Open access kommer att 
göra mindre viktiga om fem till tio år. Siffror visar antal svar (totalt 65 svar från 37 respondenter) 

De tre respondenter, som tror att Open access kommer att utöka personalstyrkan 
något vid deras bibliotek, tror att Open access kommer att göra minst en av deras 
pågående huvudsakliga eller viktigaste arbetsuppgift viktigare om fem till tio år. 
De två respondenter, som tror att Open access kommer att minska personalstyrkan 
mycket vid deras bibliotek, tror däremot att Open access kommer att göra minst 
en av deras pågående huvudsakliga eller viktigaste arbetsuppgift mindre viktig om 
fem till tio år. 

En respondent, som huvudsakligen arbetar som forskare vid ett museum, har 
inte svarat på sista frågorna om Open access och anför på slutet att det är irrele-
vant för respondenten om informationen är Open access eller kvalitetsgranskad 
[34:12]. Respondenten anser däremot att det viktiga är att information kan åter-
finnas på lång sikt, medan ”en del typ Open access-platser lär […] ha försvunnit 
mycket snabbt” [34:12]. En annan respondent, som också arbetar som forskare vid 
ett museum, har inte heller svarat på de sista två frågorna och förklarar: ”Har för 
lite egen erfarenhet av Open Access (vare sig som forskare eller biblioteksansva-
rig) för att kunna svara på många av dessa frågor” [34:9]. Skillnaden är att den 
första respondenten har tagit del av information om Open access i sitt arbete i 
motsats till den andra. 

                                                
107 Respondenten vid ett universitet/en högskola har angett låntagarkontakt, katalogisering och IT/teknik som 
sina huvudsakliga/viktigaste arbetsuppgifter; Respondenten vid ett sjukhus har angett låntagarkontakt, använ-
darundervisning och förvärv av bibliotekets resurser som sina huvudsakliga/viktigaste arbetsuppgifter. 
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6 Diskussion 

Enkätundersökningens resultat jämförs med andra studier och analyseras utifrån 
de teoretiska utgångspunkterna. Först diskuteras respondenternas bakgrund. Efter-
följande diskussion om respondenternas syn på Open access delas i tre delar enligt 
de tre frågeområden som beskrivits i inledningen (avsnitt 1.1): respondenternas 
kunskap om, attityder till och framtidstankar om Open access. 

6.1 Respondenternas bakgrund och bibliotek 
Enligt Castells teori finns variation inom bibliotekarieyrket och bör analyseras 
tillsammans med bl.a. bibliotekens värdorganisationer (kapitel 3). I den här under-
sökningen har typ av organisation som respondenternas bibliotek tillhör (sjukhus, 
universitet/högskola, myndighet, företag, museum, forskningsinstitut, NGO och 
kommun) kunnat förklara vissa skillnader bland respondenternas kunskap om, 
attityder till och framtidstankar om Open access (kapitel 5). Det skiljer sig dock 
från Wares internationella enkätundersökning bland bibliotekarier, där knappt 
några statistiska skillnader mellan de demografiska grupperna upptäcktes.108 

Eftersom bibliotekariers uppgift är att förmedla informationsresurser som pas-
sar biblioteksanvändarnas behov, bör biblioteksresurser och användares informa-
tionsbehov beaktas vid diskussion om bibliotekarieyrket. Den här undersökningen 
har visat att respondenternas bibliotek är ganska beroende av e-tidskrifter, databa-
ser och fjärrlån eller -kopior från andra bibliotek (avsnitt 5.1). Vid inköp av bib-
lioteksresurser på sina bibliotek anser de flesta respondenter att biblioteksanvän-
dares inköpsförslag, säker tillgänglighet för användare, tillgänglighet över lång tid 
och anseende bland bibliotekets användare är viktiga. Detta trots att några respon-
denter upplever att det har blivit svårare att veta informationsbehov hos biblio-
teksanvändare, framför allt forskare, som inte kontaktar bibliotekarier. Ware un-
dersökte faktorer vid avbeställning av tidskriftsprenumerationer och visade att 
institutionernas behov tillsammans med tidskrifternas användningsfrekvens och 

                                                
108 Ware (2006) s. 1. 
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pris främst avgör ifall en prenumeration ska avslutas, medan tillgängligheten via 
öppna arkiv var en mindre viktig orsak.109 

Bibliotekarieyrket har påverkats av det nuvarande publikationssystemet, där 
konventionellt publicerad litteratur från förlag dominerar, vilket bör beaktas vid 
diskussion om bibliotekarieyrket. Nästan hälften av respondenterna i den här un-
dersökningen upplever att det nuvarande publikationssystemet fungerar dåligt för 
deras bibliotek ur ekonomiska aspekter, medan tre fjärdedelar av respondenterna 
upplever att det fungerar bra ur tekniska aspekter (avsnitt 5.2). Vissa respondenter 
beklagar förlagens ensamrätt, biblioteksanvändarnas ansträngningar för att be-
härska användningen av elektroniska resurser samt bibliotekens arbete och pengar 
för att behandla elektroniska resurser (se även avsnitt 5.1). En del av dem anser att 
Open access kan bidra till att lösa dessa problem. Några respondenter ifrågasätter 
det nuvarande publikationssystemet på samma sätt som Paula Kaufman, bibliote-
karie vid University of Illinois: Det är forskare som skriver, redigerar, granskar 
och läser litteratur, och det är bibliotek och deras organisationer som ”väljer, för-
värvar, licensierar, tillgängliggör och underhåller litteraturen”.110 Kaufman ansåg 
att bibliotekarier har ansvar för att uppmuntra en diskussion om andra publika-
tionssystem, stödja deras utveckling och pröva dem.111 

Till skillnad från bibliotekarier tycks forskare inte tänka på ekonomiska 
aspekter vid bedömning av det nuvarande publikationssystemet. I Ottossons en-
kätundersökning bland forskare vid Uppsala universitets medicinska fakultet samt 
Meyer Lundéns enkätundersökning bland forskare vid SLU, upplevde cirka 70 
procent av respondenterna att det nuvarande publikationssystemet fungerar bra.112 
I Rowlands, Nicholas och Huntingdons internationella enkätundersökning bland 
forskare ansåg cirka 60 procent av respondenterna att den nuvarande tillgången 
till tidskriftsartiklar var bra, och tre fjärdedelar av respondenterna ansåg att det 
blivit bättre under de senaste fem åren.113 I Rowlands och Nicholas internationella 
enkätundersökning bland forskare påstod bara en fjärdedel av respondenterna att 
de publicerade sig i ekonomiskt rimliga tidskrifter, trots att så många som ungefär 
tre fjärdedelar av respondenterna var medvetna om att läsare har svårt att ha till-
gång till dyra tidskrifter.114 

                                                
109 Ware (2006) s. 1. 
110 Drake (2007) (citatet enligt min översättning). 
111 Drake (2007). 
112 Ottosson (2006) s. 28; Meyer Lundén (2008) s. 36 f. 
113 Rowlands, Nicholas & Huntingdon (2004) s. 16 ff. 
114 Rowlands & Nicholas (2005) s. 486 f. 
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6.2 Respondenternas kunskap om Open access 
Open access-litteratur har hittills inte varit så väl organiserad. I kapitel 3 diskute-
rades att bibliotekarier, med sin kompetens inom informationssökning, skulle 
kunna hjälpa biblioteksanvändare att söka Open access-litteratur. De flesta res-
pondenter i den här undersökningen har tagit del av information om Open access 
via sitt arbete, de brukar söka Open access-litteratur och känner till platser där de 
kan göra det, t.ex. särskilda sökmotorer för vetenskapliga publikationer och all-
männa sökmotorer (avsnitt 5.3.1). Några respondenter, särskilt de som arbetar vid 
sjukhus, tycks utnyttja databaser eller sökportaler inom sina ämnesområden för att 
söka även Open access-litteratur, trots att flera av dessa databaser eller sökportaler 
inte är specialiserade på det. Baserat på antagandet att respondenternas biblioteks-
användare har lika bristfällig kunskap om Open access och sökmotorer eller sök-
portaler för Open access-litteratur som visat sig gälla för forskare i andra enkätun-
dersökningar, så förefaller det som om respondenterna på eget initiativ söker 
Open access-litteratur utan att deras biblioteksanvändare begär den. Ett fåtal res-
pondenter har svarat att de inte brukar söka Open access-litteratur, och främsta 
anledningen är att deras biblioteksanvändare inte efterfrågar Open access-litteratur. 

Forskares bristande vana och kunskap vid sökning av Open access-litteratur 
har redovisats i andra enkätundersökningar. I Ottossons enkätundersökning bland 
forskare vid Uppsala universitets medicinska fakultet kände hälften av responden-
terna inte till någon Open access-tidskrift.115 I Rowlands och Nicholas internatio-
nella enkätundersökning bland forskare svarade cirka 70 procent av respondenter-
na att de hade lite eller inte någon kunskap om Open access-publicering.116 I 
Swans och Browns internationella enkätundersökning bland forskare sökte hälften 
av respondenterna Open access-litteratur i öppna arkiv mindre ofta än en gång per 
månad, och bara 30 procent av respondenterna angav sökmotorer där de brukade 
söka Open access-litteratur i öppna arkiv.117 I Meyer Lundéns enkätundersökning 
bland forskare vid SLU brukade bara en tredjedel av respondenterna i sin forsk-
ning använda parallellpublicerad vetenskaplig litteratur.118 De angav, till skillnad 
från bibliotekarierna i den här undersökningen, även författa-
rens/forskningsprojektets/institutionens webbplats förutom särskilda sökmotorer 
för vetenskapliga publikationer samt allmänna sökmotorer som platser där de bru-
kade söka Open access-litteratur i öppna arkiv.119 

För att kunna hjälpa biblioteksanvändare på ett bättre sätt, kan bibliotekarier 
vara mer informerade om Open access-satsningar samt öppna arkiv vid sina orga-

                                                
115 Ottosson (2006) s. 34. 
116 Rowlands & Nicholas (2005) s. 489 f. 
117 Swan & Brown (2005) s. 25. 
118 Meyer Lundén (2008) s. 55. 
119 Meyer Lundén (2008) s. 57. 
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nisationer och sprida informationen till biblioteksanvändare. Flera respondenter i 
den här undersökningen känner inte till Open access-satsningar eller öppna arkiv 
vid sina organisationer väl, medan en del andra känner till dem mycket bra och 
kan berätta om dem i detalj (avsnitt 5.3.3). Nästan 40 procent av respondenterna 
vet inte huruvida några Open access-satsningar pågår vid deras organisationer. 
Även bland respondenterna som vet att Open access-satsningar pågår vid deras 
organisationer, tycks några respondenter inte känna till dem i detalj. En fjärdedel 
av respondenterna räknar inte de öppna arkiven vid sina organisationer som Open 
access-satsningar, vilket kan bero på att respondenterna inte förstått betydelsen av 
de öppna arkiven för Open access-rörelsen. Paula Kaufman, bibliotekarie vid 
University of Illinois, märkte att bibliotekarier just börjat utnyttja öppna arkiv på 
många olika sätt, t.ex. ”erbjuda verktyg för att sprida vetenskapliga resultat” och 
ge organisationer möjlighet att marknadsföra sig.120 

Enligt andra enkätundersökningar är inte heller forskare så medvetna om 
Open access-satsningar eller öppna arkiv vid sina organisationer. I Meyer Lun-
déns enkätundersökning bland forskare vid SLU kände nästan en fjärdedel av res-
pondenterna inte till det öppna arkivet vid SLU, och bara 7 procent av responden-
terna kunde korrekt svara vilka typer av litteratur som ingår i detta öppna arkiv.121 
I Rowlands och Nicholas internationella enkätundersökning bland forskare påstod 
cirka 90 procent av respondenterna att de hade lite eller inte någon kunskap om 
öppna arkiv allmänt.122 

Eftersom den nya publiceringsformen Open access-tidskrifter samt diskussio-
nen kring deras finansieringskällor påverkar både bibliotekarier och biblioteksan-
vändare, så har bibliotekarier möjlighet att vara mer medvetna om dessa tidskrifter 
och skulle kunna sprida informationen om deras användning och finansiering till 
biblioteksanvändarna. Tre fjärdedelar av respondenterna i den här undersökningen 
känner inte till vem som betalar för Open access-tidskrifter (avsnitt 5.3.2). Övriga 
känner till finansieringen rent generellt, och ett fåtal har i detalj redovisat hur för-
lagen finansierar verksamheten vid Open access-publicering eller vilka organisa-
tioner som stöder Open access-publicering. En större andel respondenter vid uni-
versitet/högskolor, som oftare har Open access-satsningar och/eller öppna arkiv, 
känner till finansieringskällor för Open access-tidskrifter jämfört med responden-
ter vid andra organisationer såsom sjukhus, myndigheter och företag. Det kan 
bero på att bibliotekarier vid universitet/högskolor får mer kunskap om Open ac-
cess genom Open access-satsningarna och/eller de öppna arkiven vid sina organi-
sationer (avsnitt 5.3.3). 

Med beaktande av att de som deltagit i undersökningen möjligen har mer 
kunskap om och intresse för Open access än de som inte deltagit (avsnitt 4.3), har 
                                                
120 Drake (2007) (citatet enligt min översättning). 
121 Meyer Lundén (2008) s. 35 f. 
122 Rowlands & Nicholas (2005) s. 492. 
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hela urvalsgruppen möjligen ännu mindre kunskap om Open access-satsningar 
och öppna arkiv vid sina organisationer samt om finansieringskällor för Open 
access-tidskrifter. 

6.3 Respondenternas attityder till Open access 
Genom att hjälpa biblioteksanvändare med parallellpublicering i öppna arkiv, 
skulle bibliotekarier kunna bidra till att sprida biblioteksanvändarnas publikatio-
ner och därmed fritt tillgängliggöra dem för andra biblioteksanvändare. Det är få 
respondenter i den här undersökningen som påpekat det. Bland de respondenter 
som utvärderat de öppna arkiven vid sina organisationer i den här undersökningen, 
upplever 80 procent att de öppna arkiven fungerar bra ur tekniska aspekter, och 
lika många upplever att de fungerar bra utifrån personalens kunskaper/kompetens. 
Däremot upplever så många som en fjärdedel att de öppna arkiven fungerar dåligt 
ur aspekter av användares kunskaper, och några av dem ser behov av att sprida 
information om de öppna arkiven eller hjälpa användare med att parallellpublicera 
(avsnitt 5.3.3). Ken Frazier, bibliotekschefen vid University of Wisconsin, ansåg 
att forskare får publicera var de vill, men de bör tillgängliggöra sin artikel fritt i ett 
öppet arkiv.123 

Andra enkätundersökningar har också visat forskares problem med 
parallellpublicering. I Meyer Lundéns enkätundersökning bland forskare vid SLU 
kände fler än hälften av respondenterna inte till möjligheten att 
parallellpublicera. 124  Samtidigt var biblioteket den största informationskällan 
rörande parallellpublicering bland de andra respondenterna, som kände till 
parallellpublicering.125 Swans och Browns internationella undersökning visade att 
det är forskare som parallellpublicerade sin litteratur oftast gjorde det själva, 
vilket tog längre tid att göra första gången.126 

För bibliotek som hittills tilldelat tid och pengar till konventionellt publicerad, 
oftast dyr litteratur, förefaller det vara viktigt att delta i diskussionen om vem som 
skulle betala för Open access-litteratur. Cirka 80 procent av respondenterna i den 
här undersökningen anser att forskningsfinansiärerna ska betala för Open access-
litteratur (avsnitt 5.3.2). Så få som 11 procent av respondenterna anser att biblio-
tek ska betala för Open access-litteratur, trots att de är fler än de respondenter som 
anser att författaren ska betala (6 procent). Intressant nog anser en respondent att 
användaren ska betala för Open access-litteratur, vilket inte stämmer överens med 
Open access-begreppet. 

                                                
123 Drake (2007). 
124 Meyer Lundén (2008) s. 51. 
125 Meyer Lundén (2008) s. 51. 
126 Swan & Brown (2005) s. 51 ff. 
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Forskares attityder till finansieringskällor för litteratur tycks skilja sig något 
från det som framkommit för bibliotekarier i den här undersökningen som visats 
ovan. I Ottossons enkätundersökning bland forskare vid Uppsala universitets me-
dicinska fakultet ansåg hälften av respondenterna att universitetet eller institutio-
nen ska betala avgifter för publicering i Open access-tidskrifter, och bara cirka 30 
procent av respondenterna ansåg att forskningsfinansiärerna ska betala.127 När det 
gäller finansiering av tidskriftspublicering rent allmänt, angav flera forskare i 
Rowlands och Nicholas enkätundersökning forskningsfinansiärerna och även sta-
ten och förlagens sponsorer.128 

Bibliotekarier har möjlighet att skaffa korrekt information om Open access-
litteratur och sprida den till sina användare, så att alla förstår att Open access-
litteratur oftast är lika kvalificerad som konventionellt publicerad litteratur (av-
snitt 2.1). Hälften av respondenterna i den här undersökningen anser att Open ac-
cess-litteratur är lättillgänglig jämfört med icke-Open access-litteratur (avsnitt 
5.3.4). Däremot anser fler än en fjärdedel av respondenterna att Open access-
litteratur inte är kvantitativt omfattande. Några respondenter ifrågasätter eller är 
osäkra på om Open access-litteratur är kvalificerad eller påverkar författarens kar-
riär positivt, vilket är viktigt för forskarna (se även avsnitt 5.1–5.2). I Wares inter-
nationella enkätundersökning bland bibliotekarier redogjorde respondenterna för 
institutionens begäran om ”den riktiga tidskriften” och bekymrade sig även för 
tillgänglighet över lång tid, fullständighet och integritet av öppna arkiv samt pre- 
eller postprint.129 

Andra enkätundersökningar har visat att forskare har liknande syn på Open 
access-litteratur som bibliotekarierna har i den här undersökningen. I Ottossons 
undersökning bland forskare vid Uppsala universitets medicinska fakultet trodde 
fler än hälften av respondenterna att publicering i en Open access-tidskrift ”kan 
minska genomslagskraften för det publicerade arbetet”.130 Flera respondenter, som 
inte publicerat sig i någon Open access-tidskrifter, ansåg att Open access-
tidskrifter hade en mindre läsekrets och ”låg status” inom deras ämnesområde.131 
Däremot uppskattade flera respondenter, som publicerat sig i någon Open access-
tidskrift, principen om ”fri tillgång för alla läsare” och trodde att Open access-
tidskrifter har en större läsekrets.132 I Meyer Lundéns enkätundersökning bland 
forskare vid SLU uppskattades såväl fri tillgång för läsare liksom snabb spridning 
och tillgänglighet över lång tid bland respondenter som tidigare parallellpublice-

                                                
127 Ottosson (2006) s. 42. 
128 Rowlands & Nicholas (2005) s. 492. 
129 Ware (2006) s. 2. 
130 Ottosson (2006) s. 39. 
131 Ottosson (2006) s. 38. 
132 Ottosson (2006) s. 37. 
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rat.133 Däremot angav flera respondenter, som inte parallellpublicerat, osäkerhet 
om förlagens regler.134 

Genom att öka tillgängligheten av en stor mängd information kan Open access 
emellertid väcka såväl förvirring som oro hos bibliotekarier för att bli onödiga 
(kapitel 3). Det märks tydligt i den här undersökningen. Trots att nästan hälften av 
respondenterna anser att Open access bara delvis har förändrat deras arbete på 
bibliotek, är deras intryck från Open access olika, vilket kan bero på att Open ac-
cess än så länge är ett relativt nytt begrepp och innehåller ostrukturerad, flexibel 
information (avsnitt 5.3.4). Enligt respondenterna kan Open access vara kompe-
tensutvecklande, arbetsbesparande, kompetenskrävande, arbetsminskande, okänt 
eller osäkert för bibliotekarier. 

6.4 Respondenternas framtidstankar om Open access 
För att diskutera om framtida påverkan av Open access på bibliotekarieyrket be-
hövs en syn på hur Open access kommer att bli i framtiden. De flesta respondenter 
i den här undersökningen tror att Open access kommer att bli mer erkänt om fem 
till tio år (avsnitt 5.3.5). Cirka 80 procent av respondenterna tror att Open access-
tidskrifter blir viktiga då, och ungefär hälften av respondenterna tror att institutio-
nella arkiv eller ämnesbaserade arkiv blir viktiga. Wares internationella enkätun-
dersökning bland bibliotekarier visade bibliotekariers förväntan på öppna arkiv: 
Trots att fler än hälften av respondenterna svarade att det var för tidigt att bedöma 
genomslagskraften för öppna arkiv, ansåg cirka 80 procent av respondenterna att 
tillgång via öppna arkiv skulle bli en viktig faktor vid avbeställning av tidskrifts-
prenumerationer.135 

Enligt Castells teori förväntas bibliotekarieyrkets relativa vikt öka, och biblio-
teksverksamhetens diversifiering växa och skapa arbetstillfällen under den nuva-
rande informationsåldern (kapitel 3). Om något bibliotek får arbetsbrist för sin 
personal, kan det bero på t.ex. bibliotekets position, strategi och konkurrenskraft, 
men inte direkt på Open access och andra nya tekniker. I den här undersökningen 
tror majoriteten inte (cirka 80 procent av respondenterna) att Open access kommer 
att förändra personalstyrkan på deras bibliotek om fem till tio år. Däremot tror en 
större andel respondenter vid företag att Open access kommer att minska perso-
nalstyrkan. Det kan bero på något annat än Open access, t.ex. strategiförändring 
vid företagen eller minskad anslagsfördelning till biblioteken, vilket passar Cas-
tells teori som menar att införandet av ny teknik endast är en faktor som påskyn-
dar förekommande tendenser på arbetsmarknaden och alltså inte den primära or-
                                                
133 Meyer Lundén (2008) s. 44 f. 
134 Meyer Lundén (2008) s. 46. 
135 Ware (2006) s. 3. 
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saken.136 Flera bibliotekarier som arbetat vid företagsbibliotek har berättat för mig 
att minskning eller nedläggningar av företagsbibliotek börjat redan innan Open 
access börjat uppmärksammas.137 Det visade sig också vid utsändningen av inbju-
dan till den här undersökningen att fler inbjudningar till företagsbibliotek än till 
andra bibliotek returnerades automatiskt eftersom deras e-postadresser på LIBRIS 
biblioteksdatabas inte längre var giltiga (avsnitt 4.1). 

Enligt Castells teori är bibliotekarieyrkets framtid positiv om bibliotekarier 
anpassar sig till den globala Open access-rörelsen och flexibelt förändrar sina ar-
betssätt i takt med att publiceringsformer och användarnas behov förändras (kapi-
tel 3). Om biblioteksarbete minskar till följd av spridning av Open access, kan det 
bero på att biblioteket misslyckats med att tolka användarnas behov eller med att 
omstrukturera arbetsfördelningen. I den här undersökningen tror fler än hälften av 
respondenterna att Open access kommer att påverka deras biblioteksarbete om 
fem till tio år (avsnitt 5.3.5). Arbetsuppgifter som flera av dem tror kommer att bli 
viktigare är användarundervisning, publicering och IT/teknik, dvs. stöd för biblio-
teksanvändares sökning av Open access-litteratur och publicering i öppna arkiv. 
Några respondenter ser även ytterligare behov av att katalogisera Open access-
litteratur. Alla de fyra bibliotekarierna i Drakes intervjuundersökning ansåg också 
att ”bibliotekarier spelar en viktig roll i etablerande, underhållande och förstär-
kande av öppna arkiv”.138 Ken Frazier, bibliotekschefen vid University of Wiscon-
sin, såg behov av sökmotorer som kan ”söka databaser och resurser inom en eller 
flera organisationer”.139 Drake ansåg att service som kommersiella företag erbju-
der, t.ex. Google, ”förstärkt bibliotekarieyrket så att bibliotekarier betvingat sin 
fruktan och oro”.140 En sammanfattning av Paula Kaufman, bibliotekarie vid Uni-
versity of Illinois, följer: 

We should celebrate any and all efforts to improve discovery, retrieval, and management of 
content. If companies such as Google and Microsoft offer some of these services and if they 
continue to make it easy for scholars and students to use them, we should turn our efforts and 
our investments to offering new and improved services that further meet our users' needs and 
expectations.141 

Däremot tror flera respondenter i den här undersökningen att försäljning, kopie-
ring och förvärv av biblioteksresurser kommer att bli mindre viktiga när Open 
access-litteratur nås fritt på Internet. Urquhart, Cox och Spink, som genomförde 
en intervjuundersökning bland bibliotekarier m.fl. i Storbritannien, redovisade ett 
intresse för Open access som förväntas att dämpa bibliotekens beroende av förla-

                                                
136 Castells (2001) s. 294. 
137 T.ex. e-post från en före detta bibliotekarie C som arbetat på flera olika företagsbibliotek. 
138 Drake (2007) (citatet enligt min översättning). 
139 Drake (2007) (citatet enligt min översättning). 
140 Drake (2007) (citatet enligt min översättning). 
141 Drake (2007). 



 70 

gen.142 De föreslog att bibliotek kunde samarbeta för att främja Open access-
publicering och bedöma dess effektivitet bland användare.143 

Bibliotekariers framtid beror mycket på utvecklingen av Open access efter-
som det kan medföra minskad sysselsättning inom bibliotekariers traditionella 
arbetsuppgifter. Detta kan medföra en utveckling enligt det ena av två tänkbara 
scenarier: 1. Minskande arbetsuppgifter och därmed färre sysselsatta bibliotekari-
er; eller 2. Förändrade arbetsuppgifter och oförändrad eller ökad sysselsättning för 
att tillgodose det ökade behovet av stöd för att biblioteksanvändarna ska kunna 
tillgodogöra sig information inom Open access. Scenario 2 uppfylls om bibliote-
karierna anpassar sig till Open access och skaffar sig lämplig kompetens för att 
kunna utbilda och hjälpa biblioteksanvändare att införskaffa information via Open 
access. 

                                                
142 Urquhart, Cox & Spink (2007) s. 168. 
143 Urquhart, Cox & Spink (2007) s. 168. 
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Sammanfattning 

Under de senaste decennierna har utvecklingen av informationsteknik förändrat 
bibliotekariers arbetssätt. Ett av de nya begrepp som kommit att etableras 
är ”Open access”, som innebär att vetenskaplig litteratur i fulltext är fritt tillgäng-
lig på Internet. I Sverige har det publicerats flera uppsatser om hur forskare ser på 
Open access. Bibliotekariernas syn på Open access har dock inte undersökts när-
mare. 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka bibliotekariers syn på Open access. 
Frågeställningarna har delats in i tre teman: bibliotekariers kunskap, attityder och 
framtidstankar. Utifrån de tre frågeområdena diskuterar uppsatsen hur biblioteka-
rier tror att Open access påverkar deras yrke och vad de kan göra så att biblioteka-
rieyrket förblir framgångsrikt under informationsåldern. Uppsatsens teoretiska 
utgångspunkt baseras på Manuel Castells teorier om informationssamhället. 

En enkätundersökning har genomförts bland bibliotekarier på bibliotek med 
inriktningarna teknik, naturvetenskap, medicin och farmaci i Sverige. Beträffande 
bibliotekariernas kunskap, visar undersökningen att de flesta respondenter har 
tagit del av information om Open access via sitt arbete. De brukar söka Open ac-
cess-litteratur och känner till platser där de kan göra det. Däremot känner flera 
respondenter inte så väl till Open access-satsningar eller öppna arkiv vid sina or-
ganisationer. Tre fjärdedelar av respondenterna känner inte till vem som betalar 
för Open access-tidskrifter. En större andel respondenter vid universitet/högskolor, 
som oftare har Open access-satsningar och/eller öppna arkiv, känner till finansie-
ringskällor för Open acess-tidskrifter jämfört med respondenter vid andra 
organisationer såsom sjukhus, myndigheter och företag. 

Angående bibliotekariers attityd, visar undersökningen att en fjärdedel av de 
respondenter som utvärderat de öppna arkiven vid sina organisationer upplever att 
de fungerar dåligt ur aspekter av användares kunskaper. Bara cirka 10 procent av 
respondenterna anser att bibliotek ska betala för Open access-litteratur. Några 
respondenter ifrågasätter eller är osäkra på om Open access-litteratur är kvalifice-
rad eller påverkar författarens karriär positivt. Trots att flera respondenter anser att 
Open access inte har förändrat deras arbete i stort, är deras intryck från Open ac-
cess olika. De upplever Open access som kompetensutvecklande, arbetsbesparan-
de, kompetenskrävande eller sysselsättningsminskande för dem. 
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Angående bibliotekariers framtidstankar visar undersökningen att de flesta re-
spondenter tror att Open access kommer att bli mer erkänt om fem till tio år. Cirka 
80 procent av respondenterna tror inte att Open access kommer att förändra per-
sonalstyrkan på deras bibliotek. Däremot tror en större andel respondenter vid 
företag att Open access kommer att minska personalstyrkan. Fler än hälften av 
respondenterna tror att Open access kommer att påverka deras biblioteksarbete. 
Användarundervisning, publicering samt IT/teknik kommer att bli viktigare, me-
dan försäljning, kopiering och förvärv av biblioteksresurser kommer att bli mindre 
viktiga. 

Trots att Open access å ena sidan kan inge oro för minskad sysselsättning 
bland bibliotekarier, kan å andra sidan bibliotekarieyrket utvecklas positivt om 
bibliotekarier anpassar sig till den globala Open access-rörelsen och flexibelt för-
ändrar sina arbetssätt i takt med att publiceringsformer och användarnas behov 
förändras. På så sätt kan bibliotekarieyrkets relativa vikt komma att öka, och bib-
lioteksverksamhetens diversifiering växa och skapa arbetstillfällen i den nuvaran-
de informationsåldern. För att kunna hjälpa biblioteksanvändare på ett bättre sätt 
kan bibliotekarier vara mer medvetna om Open access-satsningar och öppna arkiv 
vid sina organisationer, om Open access-tidskrifter och om diskussionen kring 
deras finansieringskällor samt sprida denna information till biblioteksanvändare. 
Genom att hjälpa biblioteksanvändare med parallellpublicering i öppna arkiv, kan 
bibliotekarier bidra till att sprida biblioteksanvändarnas publikationer och därmed 
fritt tillgängliggöra dem för andra biblioteksanvändare. Bibliotekarier bör skaffa 
korrekt information om Open access-litteratur och sprida den till sina användare, 
så att alla förstår att Open access-litteratur oftast är lika kvalificerad som konven-
tionellt publicerad litteratur. 
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Bilaga 1 Inbjudan till deltagande i enkät-
undersökningen 

Enkät om Open access 

Enkätundersökning: till dig som är bibliotekarie eller motsvarande på 
bibliotek (motsvarande) med inriktning teknik, naturvetenskap, medi-
cin och farmaci 
”Open access”, dvs. fri tillgång till vetenskaplig litteratur i fulltext på Internet, 
började uppmärksammas som ett alternativ när priserna ökade kraftigt på konven-
tionellt publicerad litteratur och när forskarna sökte nya sätt att kommunicera sin 
vetenskap. Dess betydelse kan också innebära förändringar för bibliotekarier m.fl. 
i framtiden. I min masteruppsats undersöker jag hur bibliotekarier, informations-
experter eller motsvarande ser på ”Open access”. 

Därför skickar jag en enkät till dig och andra bibliotekarier, informationsex-
perter eller motsvarande på bibliotek (motsvarande) med inriktning teknik, natur-
vetenskap, medicin och farmaci i Sverige. Ta tillfället i akt att reflektera hur du 
arbetar och vad du tycker om ditt arbete i vår digitala tidsålder! Sprid gärna enkä-
ten till dina kollegor som också är välkomna att ta del i undersökningen! 

Enkäten kan du hitta på Internet (Lösenord: bibliotek). 
https://survey.mamut.com/s?s=11076 
eller 
https://survey.mamut.com/s?s=11077 
Enkäten tar ca 10 minuter att besvara. Dina svar lämnas anonymt såvida du 

inte väljer att uppge din e-postadress eller telefonnummer i formuläret. Dina upp-
gifter behandlas givetvis konfidentiellt. 

Du kan skicka dina svar i elektronisk form på Internet, eller du kan skriva ut 
enkäten och posta den. Kontakta mig gärna om du har frågor eller om du önskar få 
ett frankerat svarskuvert och ett utskrivet enkätformulär. Jag nås säkrast via e-
post: Nakano.Hylander@telia.com 

Jag ber dig svara på enkätfrågorna och skicka formuläret till mig senast fre-
dagen den 30:e januari 2009. 
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Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men dina svar är betydelsefulla för 
undersökningens kvalitet. När undersökningen är klar, lovar jag att meddela dig 
länken till min uppsats på Internet. 

Tack på förhand för din medverkan! 
Med vänliga hälsningar, 
Aiko Nakano Hylander 
Masterstudent i Biblioteks- och informationsvetenskap 
Institutionen för ABM, Uppsala universitet 
______________________________________________________________ 
Aiko Nakano Hylander 
Stora Prästgården 
754 40 Uppsala 
E-post: Nakano.Hylander@telia.com 
Telefon: 018-148406 (hem) / 070-4153732 (mobil) 
 
Urban Ericsson 
Uppsatshandledare 
Bibliotekarie på SLU-biblioteket 
E-post: Urban.Ericsson@bib.slu.se 
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Bilaga 2 Påminnelse 

Påminnelse: Enkät om Open access 
För ett par veckor sedan skickade jag en inbjudan till en enkätundersökning om 
Open access. 

Om du redan skickat in formuläret, tackar jag dig hjärtligt för din medverkan 
och ber dig sprida enkäten till dina kollegor. 

Om du inte hunnit med enkäten ännu, ber jag dig fylla i formuläret och skicka 
in det senast fredagen den 30:e januari 2009. 

Om du sparat formuläret tillfälligt och fått returlänken per e-post, ber jag dig 
komplettera formuläret och skicka in det senast fredagen den 30:e januari 2009, så 
att jag kan inkludera dina svar i undersökningen. 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men dina svar är betydelsefulla för 
undersökningens kvalitet. Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 
Aiko Nakano Hylander 
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Bilaga 3 Enkätformulär 
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