
 

 

 

 

 

 

”Impact can come in many guises” 

En kvalitativ studie om forskares erfarenheter av 

parallellpublicering 

 
 

Moa Hedbrant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för ABM 

Masteruppsats, 30 högskolepoäng, vt 2011 

Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap, nr 530                      ISSN 1650-4267 

 



 2 

Författare 
Moa Hedbrant 

Svensk titel 
”Impact can come in many guises”: en kvalitativ studie om forskares erfarenheter av parallellpublicering 

English Title 
”Impact can come in many guises”: a Qualitative Study of Researchers’ Experiences of Self-archiving 

Handledare 
Urban Ericsson 

Abstract 
Self-archiving as a way to provide open access to research publications is gaining ground in the area of scholarly 
publishing. An increasing number of research funders and universities are mandating open access for output 
associated with their research, which calls for evaluation of the effects of the phenomenon. 

This two years master’s thesis aims to investigate researchers’ experiences of self-archiving. A qualitative 
web survey was conducted and answered by 41 researchers from several different countries, and a vast majority 
of the respondents concur with the principle of open access. Although self-archiving shows not to be a guarantee 
of increased impact for the single researcher, the study shows that might be the case. The results attest that self-
archiving can generate for example increased number of collaboration, comments in social media and stronger 
professional profile, as well as a sense of personal progress. The results illuminate an ongoing change in scho-
larly communications as self-archiving shows to enable a more flexible and informal communication of research 
material. 

Ämnesord 
vetenskaplig publicering, open access-publicering, gåvoekonomi, forskare, Sverige 

Key words 
Open access, Open access publishing, Scholarly communication, Scientists, Sweden 

 



 3 

Innehåll 

1 Inledning ........................................................................................... 5 

1.1 Syfte ............................................................................................................... 6 

1.2 Disposition ..................................................................................................... 6 

2 Kontext och centrala begrepp ......................................................... 7 

2.1 Open access .................................................................................................... 7 
2.1.1 Initiativ till och främjandet av OA ..................................................................... 8 

2.2 Öppna arkiv och parallellpublicering ............................................................. 9 
2.2.1 Granskning, användning och impact ................................................................ 11 
2.2.2 Potential och problem, en fråga om innehåll ................................................... 12 

3 Tidigare forskning .......................................................................... 14 

3.1 Forskares inställning till OA ........................................................................ 15 
3.1.1 Generella trender .............................................................................................. 15 
3.1.2 Några internationella och nationella attitydstudier .......................................... 16 

3.2 Att mäta och värdera forsknings inflytande ................................................. 17 
3.2.1 Citeringsfördel för OA-material? ..................................................................... 18 
3.2.2 Nya sätt att mäta forsknings inflytande ........................................................... 19 

3.2.2.1 Nedladdningsstatistik och andra alternativa mätmetoder .................................... 20 
3.2.2.2 Initiativ och förutsättningar .................................................................................. 21 
3.2.2.3 ”More to it than metrics” – ett exempel ................................................................ 21 

4 Teoretiska utgångspunkter ............................................................ 23 

4.1 Vetenskaplig kommunikation ...................................................................... 23 
4.1.1 ”Content and connectivity” .............................................................................. 24 

4.2 Vetenskapens etiska normer......................................................................... 24 

4.3 Belöningssystem och vikten av erkännande ................................................ 25 

4.4 Teori om gåvan ............................................................................................ 26 

5 Metod och material ........................................................................ 28 

5.1 Diskussion kring metodval........................................................................... 28 
5.1.1 Urval ................................................................................................................ 29 

5.2 Distribution och distributionskanaler ........................................................... 29 
5.2.1 Enkäten ............................................................................................................ 30 

5.3 Inkomna svar, följdfrågor och bearbetning av materialet ............................ 31 

6 Resultat och analys ......................................................................... 32 

6.1 Respondenterna ............................................................................................ 32 
6.1.1 Bevekelsegrunder för parallellpubliceringen ................................................... 33 

6.2 Upplevda effekter av parallellpublicering ................................................... 35 
6.2.1 Kommunikationskanaler och flexibilitet .......................................................... 37 

6.3 Nya sätt på vilka man använder sitt material ............................................... 39 
6.3.1 Spridning och egennytta .................................................................................. 40 



 4 

6.4 Vikten av ny slags respons ........................................................................... 41 
6.4.1 Självförtroende och tydliga belöningar. ........................................................... 42 

6.5 Parallellpubliceringens kapacitet att gagna forskning ................................. 44 
6.5.1 Personliga drivkrafter och allmän tillgång ....................................................... 47 

6.6 Andra aspekter: Återfinnande och tidsåtgång .............................................. 49 

7 Slutdiskussion ................................................................................. 51 

Sammanfattning ................................................................................ 55 

Käll- och litteraturförteckning......................................................... 57 

Otryckt material ................................................................................................. 57 

Tryckt och elektroniskt material ........................................................................ 57 

Bilaga 1: Enkätformulär ................................................................... 64 

Bilaga 2: Respondenterna................................................................. 70 

 



 5 

1 Inledning 

Open access som ett sätt att publicera vetenskaplig forskning har under de senaste 

åren seglat upp som ett allt starkare alternativ till den traditionella utgivningen i 

avgiftsbelagda tidskrifter. Genom att publicera open access gör man forsknings-

publikationer fritt tillgängliga på internet, och metoden kringgår de flesta juridis-

ka och ekonomiska barriärer som kan hindra tillgång till och flödet av ny kunskap 

(Suber 2003). Som fria resurser kan forskningsresultat spridas snabbare och mer 

effektivt till både forskarvärlden och till de som ofta genom skattemedel finansie-

rat den – allmänheten. 

Globalt sett finns idag 2011 tydliga tendenser till ökad open access-

publicering inom de flesta vetenskapliga discipliner (Suber 2010), och världen 

över tar fler och fler forskningsinstitut och läroverk beslut om obligatorisk open 

access-publicering för dem de finansierar, eller antar policys kring hur man ska 

hantera frågan. Denna acceleration har gjort det viktigt att utvärdera fenomenet, 

dess påverkan på vetenskaplig kommunikation och inte minst dess ekonomiska 

implikationer. 

Parallellpublicering är en av de förekommande strategierna för att uppnå open 

access, och innebär att man deponerar forskningspublikationer i öppna digitala 

arkiv (BOAI 2002). Vid en översikt av forskningen som gjorts kring detta publi-

ceringssätt har jag uppfattat två inriktningar som framträdande. En dominant är 

studier av attityd till och medvetenhet om fenomenet, där främst forskares inställ-

ning satts under lupp. Det andra angreppssättet har statistisk prägel och utgår från 

mätbara faktorer, vilket i förlängningen gör fenomenet möjligt att värdera i eko-

nomiska termer. Idén till den här uppsatsen föddes delvis ur glappet mellan dessa 

två forskningsinriktningar – ur en frånvaro av kvalitativ forskning kring faktiska 

effekter av parallellpublicering kombinerat med att attitydstudierna förtäljer föga 

om huruvida denna publicering påverkar forskarnas vardag. Därför anser jag det 

relevant och viktigt att nu vända blicken mot forskarna och ur deras perspektiv 

undersöka effekt och nytta av parallellpublicering, vilket också är syftet för före-

liggande studie. 

Vidare märks idag en tendens till att lyfta fram vikten av att bedöma publice-

rad forskning och dess inflytande på nya sätt, en trend som vi kommer att se är 

tydlig inom open access-fältet. Jag tror att kvalitativa studier som den föreliggan-

de kan bidra med viktiga aspekter även i den kontexten. 
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1.1 Syfte 

Jag vill med denna uppsats bidra med kunskap till det fält open access utgör inom 

vetenskaplig kommunikation genom att med en kvalitativ ansats belysa forskares 

erfarenheter av denna publiceringsstrategi. Fokus kommer att ligga på parallell-

publicering i öppna arkiv, som är en av de förekommande vägarna att uppnå open 

access. 

Mer explicit är syftet att undersöka huruvida forskare upplever någon effekt 

av sin parallellpublicering, och för att konkretisera detta har jag utgått från ett 

antal frågeställningar: 

 

- Har forskaren märkt någon ny slags respons på sina publikationer efter en 

övergång från traditionell- till parallellpublicering? Vilken slags respons i 

så fall, och genom vilka kanaler? 

- Spelar det någon roll för forskaren att se andra effekter än de konventio-

nella, statistiskt mätbara? 

- Har forskaren, sedan denne började parallellpublicera, börjat använda sitt 

material på nya sätt? Om så, på vilka sätt och genom vilka kanaler? 

- Tror forskaren att parallellpublicering gagnar den egna forskningen? I så 

fall, hur? 

För att ytterligare avgränsa studien har jag valt att fokusera på parallellpublicering 

av vetenskapliga artiklar, och lämnar därmed övriga typer av publikationer där-

hän. 

Resultatet av studien kommer förhoppningsvis att ge ett intressant kunskaps-

bidrag till open access-fältet och den kontext som skissas upp i inledningsdelen av 

uppsatsen. 

1.2 Disposition 

I nästkommande kapitel tecknas en bakgrund för studien upp utifrån presentation 

och problematisering av dess centrala begrepp. Därpå, i kapitel 3, överblickas den 

tidigare forskning som är relevant för uppsatsens fokus, och en kommentar till 

debatten på open access-fältet och dess aktörer ges. Vidare läggs en teoretisk 

grund för studien i kapitel 4, där utgångspunkten i vetenskaplig kommunikation 

kompletteras med teorier om vetenskapens normer och belöningssystem, samt 

teori om gåvan. I kapitel 5 beskrivs och diskuteras sedan metodförfarande och 

material. Studiens resultat presenteras i kapitel 6, och knyts där samtidigt ihop 

med bakgrund, forskning och teori. I slutdiskussionen i kapitel 7 avrundas uppsat-

sen med en sammanfattande diskussion kring resultaten och förslag på vidare 

forskning. 
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2 Kontext och centrala begrepp 

I syfte att förse denna studie med en kontextuell inramning ges här en bakgrund 

där fenomenen open access, parallellpublicering och öppna arkiv både presenteras 

och problematiseras. 

2.1 Open access 

Vad innebär open access? Direktöversatt står orden för ’fri tillgång’ men används 

de som begrepp blir betydelsen mer komplex. I denna uppsats kommer den eng-

elska termen användas då det är den mest vedertagna även inom svenska språket. 

Begreppet kommer dock hädanefter att förkortas OA. 

Det finns flera definitioner av OA, men grundläggande är innebörden att ve-

tenskapligt material görs fritt tillgängligt på internet – för alla, helt gratis och med 

få juridiska restriktioner. Publiceringen måste först alltid godkännas av upphovs-

mannen, som också har rätt att erhålla erkännande för sitt arbete (Kungl. bibliote-

ket 2010b; Suber 2010). Det första internationella initiativ som togs för OA, Bu-

dapest Open Access Initiative (BOAI), har fastslagit en formell, ofta citerad defi-

nition: 

By "open access" to this literature, we mean its free availability on the public internet, permit-
ting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of 
these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any 
other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those insepara-
ble from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distri-
bution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over 
the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited. (BOAI 2002) 

En förkortad men funktionell variant lyder: ”Open-access (OA) literature is digi-

tal, online, free of charge, and free of most copyright and licensing restrictions” 

(Suber 2010). 

Vilket slags material publiceras OA? Oftast talar man i de här sammanhangen 

om vetenskaplig litteratur som till exempel artiklar i pre- eller postprintversioner1 

                                                 
1 En preprint är en artikelversion som ännu inte genomgått peer review, medan en postprint är en slutgiltig, 

kvalitetsgranskad version (SHERPA 2006). 



 8 

(Suber 2010). Ibland omfattas dock även exempelvis metadata, digitala lärresur-

ser, digitalt bildmaterial och källmaterial av resonemangen (Berlindeklarationen 

2003, s. 1). 

Hur publicerar man OA? I dagsläget talar man om två vägar till att uppnå 

OA, vilka också var de strategier som rekommenderades i BOAI: guld- respektive 

grön väg (BOAI 2003). Den förstnämnda innebär publicering i fritt tillgängliga 

vetenskapliga tidskrifter, att jämföras med traditionell utgivning där endast beta-

lande prenumeranter får tillgång till artiklarna. Materialet i OA-tidskrifter ska 

fackgranskas och bearbetas på samma sätt som i de traditionella tidskrifterna och 

därmed hålla samma kvalitet. En variant är hybridtidskrifter där författaren kan 

välja att mot en avgift göra sin artiklar OA – annars förblir materialet endast till-

gänglig för prenumeranter (Kungl. biblioteket 2011a). 2 Grön OA, som i Sverige i 

regel kallas parallellpublicering (eng. self-archive), innebär i korthet publicering i 

fritt tillgängliga digitala arkiv (eng. repositories, open archives) eller på en hem-

sida (Kungl. biblioteket 2011a). Då respondenterna i denna studie kommer att 

utgå från sina erfarenheter av parallellpublicering fokuseras denna strategi mer ingå-

ende nedan. 

Hur har man argumenterat för OA som publiceringsmetod? Det som främst 

brukar föras fram som de stora fördelarna med OA är den fria tillgångens potenti-

al att ge ökad synlighet, bredare och snabbare spridning och ökad citeringsgrad, 

med påföljande möjligheter till större genomslagskraft för enskilda forskare eller 

forskargrupper. Den ökade synligheten framhålls även som argument för aktörer 

som universitet, tidskrifter och olika finansiärer, som därigenom sägs kunna få 

mer tillbaka av gjorda satsningar och investeringar. Universitetsbiblioteken slip-

per dyra tidskriftsprenumerationer, och när material finns OA underlättas deras 

uppdrag att hjälpa användare att hitta information. OA-förespråkarna framhåller 

även den demokratiska aspekten – användare i fattiga och rika länder har samma 

möjligheter att ta del av och använda materialet (se bl.a. Kungl. biblioteket 2010a; 

Suber 2010; Fry m.fl. 2009, s. 7). 

2.1.1 Initiativ till och främjandet av OA 

BOAI från 2002 har följts upp av Bethesda Statement on Open Access Publishing 

(2003) och Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 

Humanities, Berlindeklarationen (2003) – tre initiativ som blivit de mest inflytel-

serika inom OA-rörelsen (Suber 2010).3 Tillsammans framhåller dessa initiativ ett 

förhållningssätt till internet som ett funktionellt instrument på vilket en global 

kunskapsbas kan byggas, och man förespråkar OA som vägen mot detta mål. Pro-

                                                 
2 En förteckning över OA- och hybridtidskrifter tillhandahålls bl.a. av Directory of Open Access Journals 

(För hybridtidskrifter: Sökväg: For Authors) (DOAJ 2011) [2011-04-25]. 
3 De tre refereras ibland till som The BBB definition (Suber 2010; OpenOasis 2009). 
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påerna riktar sig inte bara till forskarsamhället utan adresserar även politiker och 

makthavare, forskningsfinansiärer och ABM-institutioner (Berlindeklarationen, s. 1). 

I många länder propageras för att all skattefinansierad forskning ska publice-

ras OA, och införandet av obligatorisk parallellpublicering har visat sig stiga sta-

digt under de senaste åren, både i Sverige och internationellt (Suber 2010, Open 

Oasis 2010b).4 I Sverige kräver till exempel stora forskningsfinansiärer som Ve-

tenskapsrådet, Forskningsrådet Formas och Riksbankens jubileumsfond sedan 

2010 att all av dem finansierad forskning publiceras fritt på detta sätt (Veten-

skapsrådet 2010; Forskningsrådet Formas 2009; Riksbankens Jubileumsfond 

2010). Greppet tas även över nationsgränser, till exempel initierade Europeiska 

kommissionen 2008 pilotprojektet ”Open Access Pilot in the Seventh Framework 

Programme (FP7)” (EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling) vars 

målsättning är att garantera OA till alla EU-finansierade forskningsresultat, och 

internationellt ställer tunga ämnesbaserade institutioner som National Institutes of 

Health (NIH) och CERN dessa krav (European Commission [u.å.]; National Insti-

tute of Health [u.å.]; CERN [u.å.]). Även den världsomspännande organisationen 

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) förpliktar 

sig att främja OA, bland annat då man anser att det är avgörande för: ”the unders-

tanding of our world and to the identification of solutions to global challenges and 

particularly the reduction of information inequality” (IFLA 2004). Trenden syns 

även bland världens lärosäten – först ut var Queensland University of Technology 

i Australien som införde obligatorium 2004 (Open Oasis 2010b). 

Frågan om införandet av dylika obligatorier (eng. mandates) har seglat upp 

som en av de centrala frågorna inom OA-fältet och återkommer också nedan i 

samband med de öppna arkivens användbarhet. 

2.2 Öppna arkiv och parallellpublicering 

Öppna arkiv ger fri tillgång till vetenskapligt fulltextmaterial. Innehållet utgörs 

vanligtvis av både pre- och postprints av olika typer av forskningsresultat – inte 

bara artiklar utan även exempelvis uppsatser, doktorsavhandlingar, konferensbi-

drag, ljud- och bildfiler eller kursmaterial. Majoriteten öppna arkiv är antingen 

institutionella, samlande publikationer från ett visst universitet eller annan slags 

insitution (eng. institutional repositories), eller ämnesbaserade, med material från 

en eller ibland flera närliggande discipliner (eng. subject-based repositories) (Su-

                                                 
4 Open Oasis (2010) tillhandahåller en kurva för utvecklingen de senaste nio åren. En förteckning över insti-

tutioner och externa finansiärers OA-policys finns bl.a. på ROARMap ([u.å.]) eller Sherpa/Juliet (2009). En 

länksamling till svenska högskolors och universitets öppna arkiv och webbsidor om OA tillhandahålls av 

Kungl. biblioteket (2011c). 
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ber 2010). I uppsatsen kommer ’digitalt arkiv’ och ’arkiv’ användas som synony-

mer till ’öppet arkiv’. 

Parallellpubliceringens historia tog sin början 1991 i och med upprättandet av 

arXiv5, ett ämnesbaserat öppet arkiv från början ämnat för forskning inom parti-

kelfysik men som idag även innehåller material från andra närliggande discipliner 

(Waaijers 2009, s. 16). I maj 2011 listade de två viktigaste förteckningarna över 

öppna arkiv världen över 1 952 respektive 2 270 arkiv (OpenDOAR 2011; ROAR 

2011). De flesta svenska lärosäten har idag egna öppna arkiv, där avhandlingar, 

forskningsrapporter och konferensbidrag utgör de vanligaste publikationstyperna 

(Björklund m.fl. 2009, s. 4). Arkivens ökade aktualitet märks 2011 exempelvis 

genom Kungl. bibliotekets OA-programs lansering av två projekt som båda syftar 

till att underlätta parallellpublicering, bland annat genom enklare inhämtning av 

förlagsvillkor och genom att göra själva publiceringsprocessen smidigare för fors-

kare och andra inblandade (Kungl. biblioteket 2011b). 

I denna uppsats hänsyftar termen parallellpublicering endast på deponering i 

digitala arkiv. Forskare har ibland lagt ut sina verk på egna hemsidor eller sina 

institutioners dito, också det en form av parallellpublicering. I jämförelse erbjuder 

dock arkiven en helt annan möjlighet för forskare att synliggöra sina publikationer 

på ett mer strukturerat och administrerat sätt, samtidigt som verken förses med 

metadata och görs sökbara. Arkiven garanterar även materialets långtidsbevarande 

(Crow 2002, s. 18f). Ytterligare en faktor speciell för öppna arkiv är interoperabi-

liteten – möjligheten att kunna navigera i alla arkiv vid samma sökning. Även om 

material deponeras i lokala samlingar ska det alltså vara sökbart globalt, som om 

allt fanns i samma stora arkiv. Denna egenskap är en förutsättning för arkivens 

funktionalitet och möjliggörs genom att allt material förses med samma metadata 

(Harnad 2008). Standarder för att möjliggöra detta har utvecklats av Open Archi-

ves Initiative (OAI) vars standardprotokoll idag stöds de flesta öppna arkiv (OAI 

2011). 

Något som bör betonas i detta sammanhang är olika discipliners varierande 

erfarenhet av och kunskap om parallellpublicering. Generellt menar man att inom 

vetenskapsgrenar med mer långtgående traditioner av fenomenet parallellpublice-

rar man oftare. Typexempel är inom fysiken, där nämnda arXiv funnits som platt-

form i tjugo år, men även forskargrupper som matematiker, ekonomer och astro-

nomer parallellpublicerar i relativt hög grad, medan företeelsen allmänt är mindre 

förekommande inom biologi, juridik och medicin såväl som inom humaniora och 

samhällsvetenskap (Meyer Lundén 2008, s. 18f. Se även Swan & Brown 2005, s. 

39; Fry m.fl. 2009, s. 73). 

                                                 
5 arXiv ([u.å.]) URL: http://arxiv.org/ [2011-05-04]. 
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2.2.1 Granskning, användning och impact 

Frågor kring upphovsrätt, kvalitetsgranskning och möjligheter till genomslag, 

eller impact, förs på tal i alla vetenskapliga publiceringssammanhang och har ofta 

aktualiserats särskilt i diskussion och studier kring parallellpublicering. De två 

förstnämnda faktorerna är förvisso komplexa, men då de inte är bärande för denna 

studies syfte kommenteras de bara kort här. Kontroversen kring impact är dock 

mer angelägen, vilket vi kommer att se i kapitel 3. 

Fri, gratis tillgång till sådant som tidigare varit avgiftsbelagt väcker naturligt 

nog frågor om upphovsrätten, och det har visat sig att forskarna själva ofta är 

osäkra på vilka rättigheter de har att parallellpublicera artiklar som antagits till 

publicering i tidskrifter. Idag tillåter två av tre tidskriftsförlag parallellpublicering 

– motsvarande över 90 procent av de vetenskapliga tidskrifterna (Eprints 2, 

[2011-04-04]). Ofta sätts dock vissa villkor upp, exempelvis embargoperioder 

mellan tidskriftspubliceringen och publiceringen i arkiv. Information om förlags 

och tidskrifters policys och krav angående parallellpublicering tillgängliggörs 

bland annat genom databasen och söktjänsten RoMEO (SHERPA/RoMEO 2010). 

Att forskaren själv deponerar sina alster i öppna arkiv har väckt tvivel kring 

kvalitetsgranskning. Denna granskning innebär i vetenskapliga sammanhang att 

material ska läsas och bedömas av andra i ämnet insatta forskare innan det publi-

ceras, i syfte att garantera en hög vetenskaplig nivå (eng. peer-review). Procedu-

ren är fullt kompatibel med OA, och granskningens betydelse betonas starkt av 

alla betydande OA-initiativ (Suber 2010). Detta gäller således även parallellpubli-

cerat material. Preprints och annat innehåll i öppna arkiv som ännu inte genomgått 

gransknings- och publiceringsprocesser markeras särskilt så att detta framgår 

(Swan & Brown 2005, s. 2f). 

Att mäta impact6 är ett sätt att värdera forskningsresultats påverkan på övriga 

forskningsvärlden, och man brukar tala om ett verks research impact utifrån i 

vilken grad det har citerats och byggts vidare på av andra forskare. Jämförelsepo-

tentialen i denna värdering gör att den även används vid till exempel beslut om 

forskningsstöd (Gargouri m.fl. 2010, s. 1). Den mest utbredda metoden för att 

beräkna impact är att mäta hur ofta en tidskrift eller en artikel citerats av andra 

forskare. Värdering av vetenskapliga tidskrifter baseras vanligen på genomsnitt-

ligt antal citeringar av artiklar tidskriften publicerat under en tvåårsperiod, så kal-

lad Journal Impact Factor (JIF) (Kungl. biblioteket 2010c). Citeringsindex där 

tidskrifter rankas efter detta värde publiceras av Thomson Scientific7, genom 

tjänsten Journal Citation Report (JCR) (Garfield [u.å.]; Nyberg & Olsson 2006, s. 

3f). Ett annat känt och omfattande index är Scopus som levereras av Elsevier 

                                                 
6 Jag väljer här att använda den vedertagna engelska termen impact för genomslag i just denna formellt mät-

bara betydelse, och därmed behålla det svenska ordet till mer generella beskrivningar av fenomenet. 
7 Tidigare Institute of Scientific Information, ISI. För mer information om JIF hänvisas till Nyberg och Ols-

son (2006), som gjort en kritisk analys av JIF. 
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(Scopus 2011). Citeringsstatistik från öppna arkiv tillhandahålls vanligtvis på ar-

tikelnivå. Det har dock hittills inte utvecklats någon vedertagen standard motsva-

rande JIF för arkiven, även om utveckling sker inom området (Swan 2008), något 

som kommer att belysas nedan (se avsnitt 3.2.2). 

2.2.2 Potential och problem, en fråga om innehåll 

Hos arkiven ligger en potential att förändra den vetenskapliga kommunikationen, 

en förändring som märks i de parallellpublicerande forskarnas dagliga verksam-

het, vilket vi kommer att se i denna studie. Utvecklingen kan dock även ha stor 

betydelse för aktörer på mer institutionella och övergripande plan. Genom öppna 

arkiv separeras publiceringsfunktioner som godkännande, registrering, spridning 

och bevarande. Denna utveckling kan bli en väg för lärosäten och forskningsinsti-

tutioner att ta mer makt över de system som styr vetenskaplig kommunikation och 

i förlängningen spara pengar, exempelvis genom att skära ner på tidskriftsprenu-

merationer (Borgman 2007, s. 102). Även en effektivare planering och mer ända-

målsenlig finansiering är möjlig då man ur arkivinnehållet kan iaktta trendutveck-

lingar eller ta fram statistik över till exempel artiklars, författares, forsknings-

gruppers verksamhet. De öppna arkiven anses ha potential att utvecklas till kon-

kreta indikatorer på vilka institutioners kvalitet kan mätas och jämföras (Crow 

2002, s. 6; Borgman 2007, s. 102). 

Vidare menar många att öppna arkiv kan generera snabbare framsteg för 

forskning i stort. Man pekar på en förkortad forskningscykel, då preprintpublice-

ring i arkiven leder till att resultat sprids snabbare – vilket bidrar till ökad effekti-

vitet och snabbare framsteg. Som exempel har undersökningar av arXiv visat att 

tiden mellan deponering i arkivet och den första citeringen minskat genom åren, i 

takt med att arkivet blivit allt mer etablerat och innehållsrikt. Effektiviteten ökar 

också i och med att fulltextarkiven integrerar olika typer av forskningsmaterial, 

vilket underlättar informationssökning och sparar tid. Detta kan även gynna sam-

arbeten och tvärvetenskaplig forskning då arkiven blir ett verktyg för att nå ut till 

många vetenskapsfält (Swan 2007, s. 198ff). Det framhålls även att innehållsrika 

arkiv i sig kan utgöra ett bra materialunderlag för forskning då till exempel språk-

användning kan analyseras, idéers uppkomst kan härledas, politiska svängningar 

iakttas, etc. (Borgman 2007, s. 104). 

Den kritiska punkten för dessa möjligheter är arkivens innehåll. Antalet insti-

tutionella öppna arkiv ökar, men dess användbarhet och relevans är beroende av 

att forskare och vetenskapsmän är villiga att parallellpublicera, ergo förse dem 

med substans. Trots arkivens inneboende kapacitet att sprida och synliggöra 

forskningsmaterial har parallellpublicering inte blivit den succé som många OA-

förespråkare trodde, och uppskattningsvis parallellpubliceras endast 15-20 procent 

av de cirka 2,5 miljoner vetenskapliga artiklar som publiceras årligen (Borgman 

2007, s. 102; Gargouri m.fl 2010, s. 1). Studier har visat på att införandet av OA-
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policys eller rekommendationer om parallellpublicering inte är tillräckliga åtgär-

der för att få forskare att agera, och många anser strategin att införa obligatorium 

är nödvändigt om en institution vill fylla sitt öppna arkiv (Swan 2005; Sale 2006, 

s. 11). Den välprofilerade OA-förespråkaren Stevan Harnad menar att obligatori-

um är den enda vägen, men andra har funnit att sådana bättre tas av emot av fors-

karna om strategin kombineras med målinriktad utbildning kring parallellpublice-

ring och satsningar på att göra arkivet mer synligt på webben (Grundmann 2009, s. 

9). 
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3 Tidigare forskning 

Föreliggande kapitel ger en överblick av forskning relevant för uppsatsens fokus. 

I den första delen presenteras studier kring forskares förhållningssätt till OA och 

parallellpublicering. Därefter ser vi närmare på hur man brukar uppskatta forsk-

nings genomslag, där frågan om eventuell citeringsfördel för OA-material leder 

vidare till kapitlets avslutande del om nya sätt att mäta forsknings inflytande. In-

ledningsvis vill jag dock kommentera debatten kring det fält där forskningen ut-

förs, och debattens olika aktörer. 

Många studier inom OA-fältet utförs av uttalade förespråkare för fenomenet. 

Att detta kan bli problematiskt har lyfts av bland andra Tove Faber Frandsen, som 

i sin avhandling Scholarly communication changing: the implications of open 

access (2009) menar att OA inte bara är ett forskningsobjekt (tillhörande veten-

skaplig kommunikation) utan också ”a cause” – en hjärtefråga eller en rörelse. 

Dessa två i grunden olika sätt att närma sig ämnet riskerar ofta att tas för ett och 

samma (Faber Frandsen 2009, s. 4). Poängen är enligt Faber Frandsen alltså att 

OA kan ses som en rörelse där medlemmarna inte bara delar intresset för OA som 

ett fenomen att forska på utan också viljan att uppnå mer OA (2009, s. 8). Min 

egen erfarenhet efter att i arbetet med denna uppsats ha tagit del av litteratur om 

och debatt kring OA speglar vad Faber Frandsen menar, att de starka åsikterna 

kring OA till viss del färgar av sig på litteraturen. Forskning i nära samband med 

förespråkande har krävt ett mycket kritiskt förhållningssätt till litteraturen. 

Som vi kommer att se nedan tyder mycket forskning på att OA-publicering 

innebär fördelar gentemot mer traditionell utgivning. Till exempel menar före-

språkare att den fria tillgången skulle ge fler citeringar och snabbare spridning av 

forskningsresultat och att OA bidrar till snabbare framsteg inom forskningen. 

Dessa argument slås inte sällan fast som sanningar. För att peka på ett exempel 

beskrivs på Kungl. bibliotekets projekt OpenAccess.se’s hemsida OA ge ”maxi-

mal synlighet och tillgänglighet” med snabbare spridning och fler citeringar som 

följd (Kungl. biblioteket 2010a). OA-förespråkarna står dock inte emotsagda, och 

de (eventuella) goda effekterna av OA ifrågasätts kontinuerligt inom forskarsam-

hället. Dessutom är själva principfrågan om OA en het potatis – där starka kom-

mersiella aktörer som tidskriftspublicister och förlag ifrågasätter införandet av fri 

tillgång. Att parallellpublicera det material som tidningarna tidigare varit ensam-

ma om att publicera hotar jobb, ekonomisk tillväxt och vetenskaplig innovation 
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menar man till exempel (se bl.a. Howard 2010 och MacLeod 2005). Ett exempel 

på en stark reaktion mot de allt vanligare OA-obligatorierna är PRISM, The Part-

nership for Research Integrity in Science and Medicine som inrättats av Associa-

tion of American Publishers (AAP) i syfte att informera makthavare och det ame-

rikanska folket om ”the risks posed by government intervention in scholarly pub-

lishing” (PRISM 2007). 

Det finns således starka röster på båda sidor i den debatt som idag berör hela 

forskningsvärlden. 

3.1 Forskares inställning till OA 

Forskares förhållningssätt till OA har varit föremål för en mängd studier av olika 

omfattningsgrad. Ofta har antingen guld- eller grön väg till OA fokuserats i un-

dersökningarna eller begränsningar efter till exempel disciplin gjorts. Då litteratu-

ren är relativt omfattande vill jag här inledningsvis redovisa resultat från en litte-

raturstudie på området, som därefter kompletteras med resultaten från några stora 

och välciterade internationella studier som gjorts med geografiskt utspridda fors-

kare från flera discipliner samt från några svenska attitydundersökningar genom-

förda de senaste åren. Även om många studier indikerar en samstämmighet är det 

vanskligt att hävda att konsensus i attityd och medvetenhet skulle råda i forskar-

världen. De stora skillnaderna mellan olika discipliner gällande erfarenhet och 

utveckling av OA har betonats, och även de inom ämnena, mellan länder och olika 

institutioner. 

3.1.1 Generella trender 

I en forskningsöversikt från 2009 noterar man framförallt två generella faktorer 

som framkommer i attitydstudierna: 1. Forskare är överlag positivt inställda till 

själva idén med OA: 2. Forskare har i hög grad brister i sin kunskap om OA, vad 

gäller fenomenets mer konkreta aspekter (Fry m.fl. 2009, s. 16). Angående paral-

lellpublicering uppges i litteraturen följande faktorer ofta vara de främsta hindren 

för att forskare ska börja publicera på detta sätt: 

- Osäkerhet kring kvalitet. Material i öppna arkiv associeras inte med kvali-

tetsgranskning. 

- Osäkerhet kring copyrightfrågor gällande förlagens villkor visavi den 

egna rätten att parallellpublicera. 

- Osäkerhet kring praktiska, tekniska moment som exempelvis uppladdning 

och metadatabeskrivning. 

- En motvilja att omsätta teori i praktik. Man är positiv till OA som princip, 

men går aldrig till handling. (Fry m.fl. 2009, s. 16f) 
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Ytterligare ett hinder, av vilket de andra faktorerna ofta är avhängiga, är uppfatt-

ningen om tidsåtgång; man tror att publiceringsförfarandet ska vara mer tidsödan-

de än vad det är (Fry m.fl. 2009, s. 16f). Som vi ska se överensstämmer resultaten 

som presenteras nedan generellt sett med vad som framkommer i denna litteraturstudie. 

3.1.2 Några internationella och nationella attitydstudier 

Två internationella och ofta citerade enkätbaserade attitydstudier utfördes av 

Alma Swan och Sheridan Brown under 2004 och 2005, med 311 respektive 1296 

respondenter från flera länder (Swan & Brown 2004; 2005). En något senare stu-

die är den omfattande PEER Behavioural Research: Authors and Users vis-à-vis 

Journals and Repositories från 20098, som undersökte författares och användares 

attityd till OA, medvetenhet om sätt att uppnå OA samt vilka faktorer som påver-

kar anammandet av detta publiceringssätt, med huvudsakligt fokus på parallell-

publicering (Fry m.fl. 2009, s. 1). Detta studieresultat baseras på två underlag 

tänkta att komplettera varandra: Dels enkätsvar från 3 139 forskare fördelade på 

samtliga EU-länder; dels intervjumaterial från fokusgrupper som indelats efter 

disciplin i syfte att upptäcka eventuella attitydskillnader mellan forskarsamhällen 

(Fry m.fl. 2009, s. 19, 21). Resultaten i dessa tre studier överensstämmer med vad 

som framkommit i litteraturstudien som presenterades ovan. I alla tre studier 

framkommer vidare att främsta anledningarna att publicera OA bland de som gjort 

det var generellt själva principen om fri tillgång och bättre förutsättningar till stor 

spridning (Swan & Brown 2005, Executive summary; Fry m.fl. 2009, s. 34). Stu-

dierna visar också att medvetenheten om lämpliga OA-arkiv har varit relativt låg 

bland forskarna (Swan & Brown 2005, Executive summary; Fry m.fl. 2009, s. 68). 

Dock visar PEER-studien att medvetenheten om OA generellt har ökat sedan de 

tidigare undersökningarna (Fry m.fl. 2009, s. 67). 

Även om Swan och Browns studie från 2004 i huvudsak fokuserade på OA-

tidskrifter och inte arkiv, framgick det att 69 procent av de som hittills inte publi-

cerat OA gärna skulle deponera sina artiklar i öppna arkiv om det krävdes av dem 

(Swan & Brown 2004, s. 220). I den senare studien, som fokuserade parallellpub-

licering, var motsvarande siffra (dock gällande samtliga respondenter) 81 procent 

(Swan & Brown 2005, s. 63). En svensk studie med 296 respondenter uppvisar 

också en hög procentsats i samma fråga – 79 procent av totalt 296 respondenter 

kunde där tänka sig att parallellpublicera (Meyer Lundén 2008, s. 47). 

Den sistnämnda studien är en i raden av masteruppsatser inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap som behandlat svenska forskares attityd till OA och öppna 

arkiv under de senaste åren. Den och två andra som undersökt ämnet visar på 

                                                 
8 Denna internationella studie är en del av PEER – Publishing and the Ecology of European Research, ett 

EU-finaniserat projekt som pågår mellan 2008 och 2012 och syftar till att undersöka effekter av grön OA ur 

en rad aspekter: ”on reader access, author visibility, and journal viability, as well as on the broader ecology 

of European research” (PEER Project [u.å.]). 
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samma tendens till osäkerhet inför OA hos forskare inom de ämnesgrenar som 

studerats, även om inställningarna samtidigt i huvudsak varit positiva till fenome-

net som sådant. Även om studierna, som utförts av Karin Meyer Lundén (2008), 

Sara Ottosson (2006) och Ebba Ruhe och Anneli Åström (2006), fokuserar olika 

svenska forskargrupper, är deras resultat samstämmiga även i att både kunskapen 

om och erfarenheten av öppna arkiv varit relativt låg. Vidare betonas här, liksom i 

andra nämnda studier, att bred spridning och stor tillgänglighet anses vara de 

främsta fördelarna med OA (Ottosson 2006, s. 43; Ruhe & Åström 2006; s. 73, 

Meyer Lunden 2008, s. 60f). 

En rapport från en större svensk studie lades fram 2009; Parallellpublicering 

av vetenskapliga artiklar, PAVA9 (Björklund m.fl. 2009). Detta projekt genom-

fördes på sju svenska lärosäten och engagerade totalt fyrtio forskare inom vitt 

skilda ämnesområden. Problematiskt var inte att få forskarna intresserade av pa-

rallellpublicering – attityderna visade sig överlag vara mycket positiva och fors-

karna lyfte framför allt fram ökad spridning och ”tanken att alla ska få tillgång till 

artiklarna” som stora fördelar (Björklund m.fl. 2009, s. 16). Problemen låg snara-

re, liksom i ovan nämnda studier, i rent praktiska aspekter, där tidsåtgången var 

den avgörande faktorn – att reda ut förlagsvillkor och osäkerhet kring tekniska 

rutiner som att utforma försättsblad med mera ansågs alltför tidkrävande (Björk-

lund m.fl. 2009, 13ff). 

3.2 Att mäta och värdera forsknings inflytande 

Under en tid då fler och fler aktörer tar ställning till frågan om OA – inte bara 

lärosäten och forskningsinstitut utan även regeringar, internationella organisatio-

ner och kommersiella publicister – och då man kan notera att kvantiteten OA-

material stadigt ökar, lyfts vikten av att kunna mäta OA i ekonomiska termer. Fäl-

tet kan sägas befinna sig i en utvärderingsfas, där framtagning av statistik har bli-

vit ett viktigt verktyg bland annat när man vill visa på OA:s fördelar gentemot 

traditionellt publicerat material (se bl.a. Fry m.fl. 2009, s. 7). Angående detta vill 

jag i här teckna en bild av hur studium och debatt kring OA har utvecklats genom 

att belysa två aktuella aspekter: Å ena sidan har studier av citering i egenskap av 

värderingsverktyg fått ökad uppmärksamhet inom hela forskningsvärlden under 

de senaste åren, främst utav behovet att mäta forskares och forskargruppers infly-

tande inom sina respektive forskningsfält (Fry m.fl. 2009, s.7). Frågan om en möj-

lig citeringsfördel för OA-material har blivit en mycket kontroversiell fråga och är 

                                                 
9 PAVA-projektet finansierades av Kungl. bibliotekets program OpenAccess.se, och huvudsyfte var att öka 

parallellpublicering av vetenskapligt material i svenska öppna arkiv och på så sätt gynna svensk forsknings 

spridning och synlighet. Man hoppades också bidra till större genomslag för den enskilde forskaren (Björk-

lund m.fl. 2009, s. 6). 
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på ett sätt den grund OA-rörelsen bygger på: Innebär fri tillgång (och därmed po-

tentiell ökad synlighet) automatiskt högre citeringsgrad (och därmed ökad genom-

slagskraft) (Faber Frandsen 2009, s. 65; Gargouri m.fl. 2010, s. 1f)? Å andra sidan 

börjar vikten av nya slags mätmetoder lyftas fram, verktyg som bättre skulle till-

mötesgå de nya förutsättningar och möjligheter som uppstått kring publicering 

och användande av forskningsresultat som inte minst OA medfört. 

3.2.1 Citeringsfördel för OA-material? 

Svaret på frågan i rubriken har visat sig bli mycket omtvistat. En uppdaterad och 

ofta citerad bibliografi över studier som undersökt OA-material och citeringsgrad 

är Alma Swans ”The Open Access Citation Advantage: Studies and results to 

date”. I versionen från 2010 visar 27 av 37 undersökningar på en fördel för OA, 

och enligt Swan är hypotesen om att OA-litteratur renderar fler citeringar idag 

infriad (Swan 2010a; Swan 2010b). Kritiker inom forskarkåren har dock emotsatt 

sig att det skulle vara OA i sig som är den avgörande faktorn och pekat ut andra 

skäl än fri tillgång som orsak till den bättre statistiken (Fry m.fl. 2009, s. 7). Två 

särskilt omdebatterande antaganden har kallats selection bias och early view (se 

bl.a. Fry m.fl. 2009, s. 8; Gargouri m.fl. 2010, s. 2; Craig m.fl. 2007, s. 4). 

Med early view-antagandet menar man att en artikel kan parallellpubliceras 

som preprint långt innan förlagsversionen utkommer och därmed kan citeras un-

der längre tid än om den inte OA-publicerats först (Fry m.fl. 2009, s. 8). Detta 

med tidig snarare än fri tillgång som avgörande faktor beläggs i flera studier, 

bland annat då man undersökt citeringsgrad i arXiv (Moed 2007). Selection bias 

hänsyftar till att forskare väljer att parallellpublicera sina bästa och viktigaste verk 

som oavsett publiceringsväg hade citerats i hög grad (Fry m.fl 2009, s. 8). Bland 

andra visar en kritisk litteraturstudie respektive en undersökning av data från arX-

iv och NASA Astrophysics Data System10 på detta (Craig m.fl. 2007; Kurtz m.fl. 

2005). 

I artikeln ”Self-selected or mandated, open access increases citation impact 

for higher quality research” (Gargouri m.fl. 2010) vill författarna dementera in-

vändningen om selection bias utifrån resultatet från en relativt omfattande studie 

där man jämförde antalet citeringar för artiklar publicerade i icke-OA-tidskrifter 

där den ena parallellpublicerats medan den andra inte fanns OA. Resultaten visade 

att citeringsgraden var högre för OA-artiklar, och efter att ha jämfört antal cite-

ringar mellan de artiklar som parallellpublicerats på eget initiativ från forskarna 

och de som ha måstat deponerats på grund av direktiv från institutionen, fann man 

att detta gällde oavsett om deponeringen varit självvald eller obligatorisk (Gar-

gouri m.fl. 2010, s. 2, 8). Man drog även slutsatsen att OA-artiklars högre cite-

ringsgrad skulle vara oberoende faktorer som antal artikelförfattare, tidskriftens 

                                                 
10 NASA Astrophysics Data System ([u.å.]) URL: http://adswww.harvard.edu/ [2011-05-03]. 
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impact factor, ursprungsland eller tid sedan publicering och hävdade därmed att: 

”The OA Advantage is real, independent and causal, but skewed. Its size is indeed 

correlated with quality, just as citations themselves are” (Gargouri m.fl. 2010, s. 

1). 

Vidare har ökad citeringsgrad för OA-material påpekats helt enkelt kunna 

vara en effekt av att det, vare sig guld eller grönt, lättare plockas upp av sökmoto-

rer som Google Scholar och därför hittas lättare av googlande forskare (Fry m.fl. 

2009, s. 7f). 

Troligt är att debatten om OA och citeringsgrad kommer att fortsätta. Biblio-

grafin The effect of open access and downloads(’hits’) on citation impact: a bibli-

ography of studies (OpCit project 2011) kan ge en hint om det stora intresset för 

frågan, och också om den stora bristen på konsensus inom forskarvärlden. Något 

som framkommer i debatten är vikten av är att vara medveten om disciplinära 

skillnader, till exempel avhängigt olika publiceringssätt och olika lång tradition av 

OA-publicering (se bl.a. OpCit project 2011; Fry m.fl. 2009, s. 8).11 Ytterligare en 

problematik är att det saknas ett egentligt jämförelseobjekt till parallellpublice-

ring. Statistik om artiklar i OA-tidskrifter kan jämföras med dito från icke-OA-

tidskrifter, men så fort parallellpublicering skett går materialet inte längre att rik-

tigt jämföra med traditionellt publicerat material. Dessa fakta är några av drivkraf-

terna till att utveckla nya slags mätmetoder, vilket nu ska behandlas närmare. 

3.2.2 Nya sätt att mäta forsknings inflytande 

Att låta en enda mätmetod vara dominerande vid utvärdering av det allt mer kom-

plexa fält som forskning utgör anses av många inom forskningssfären som ohåll-

bart, och inte minst inom OA-fältet har det diskuteras hur man kan utveckla nya 

standarder (se bl.a. Swan 2008; Bollen & Van de Sompel 2008; Borchert & Ri-

chardson 2007). Ett motiv är kännedomen om diversitet mellan disciplinerna. Be-

dömning av forskningspublikationer kan bli mer rättvisande med mätmetoder spe-

ciellt anpassade efter de olika forskargemenskaperna och deras olika publice-

ringssätt, samtidigt som mer användarbaserade mätmetoder skulle kunna ge stati-

stik mer lämpad för jämförelse över disciplingränserna (Swan 2008; Bollen & 

Van de Sompel 2008, s. 146f). Att utveckla användningen av och analyspotentia-

len i statistik från forskningsmaterial har också sagts kunna öka förståelsen för 

den vetenskapliga kommunikationen och hur dagens många nya interaktionsvägar 

används (Ericsson, Ericsson & Åström Wennbom 2010, s. 1). 

Ytterligare incitament härrör från finansiärer och makthavare, som vill kunna 

mäta den faktiska genomslagskraft forskningsinvesteringarna har haft och inte 

bara få mått på en forskares eller institutions produktivitet (Borchert & Richard-

son 2007). Inom universitetsvärlden där fler och fler lärosäten upprättar egna 

                                                 
11 För en tabell över hur OA uppges ha ökat citationsgrad för en rad olika discipliner, se Open Oasis (2010a). 
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öppna arkiv kan ny slags statistik innebära nya sätt att marknadsföra sig och häv-

da sin institutions prestige och inflytande (Borchert & Richardson 2007). 

3.2.2.1 Nedladdningsstatistik och andra alternativa mätmetoder 

De mätmetoder som används redan idag kan delas in i två huvudgrupper: Dels 

användargenererade som mäter nedladdning, antal visning av abstract etc. (an-

vändningsbaserad analys); dels författargenererade som mäter formella citeringar 

och erkännanden, länkning med mera (citeringsbaserad analys). Det är den senare 

gruppens bibliometriska verktyg som hittills stått i fokus för publicister och utgi-

vare, men den förra vars utvecklingspotential nu lyfts fram. Några konkreta ex-

empel på alternativa mätmetoder som har börjat anpassas för att bli användbara i 

formella sammanhang är taggning, aktivitet i kommentarsfält och nedladdnings-

statistik (Swan 2008; Borchert & Richardson 2007; Bollen & Van de Sompel 

2008, s. 136). 

Användargenererad statistik har bland annat påpekats vara mer kompatibel 

med olika typer av vetenskapligt material (inte bara t.ex. artiklar) och tar en bre-

dare skara användare i beaktande, inte bara citerande forskare (Bollen & Van de 

Sompel 2008, s. 136). Att observera antal nedladdningar av forskningsmaterial 

ger också en omedelbar indikation på hur ett verk läses över tid, vilket har varit 

föremål för studier inom OA-fältet. Bland annat undersökte Philip M. Davis m.fl. 

(2008) relationen mellan nedladdningar och citeringar för OA-artiklar jämfört 

med traditionellt publicerade. Då man fann att OA-artiklarna laddades ner betyd-

ligt mer än de andra utan att citeras i högre grad föreslår författarna att ökningen 

av nedladdningen sker utanför det närliggande forskningssamhället – att dessa 

artiklar således når en ny publik. Man menar att för att inte missa detta genomslag 

i bredare lager bör impact mätas på andra sätt än med citering (Davis m.fl. 2008, 

s. 5). Även Johan Bollen och Herbert Van de Sompel (2008) fann skillnader mel-

lan användning och citering efter att ha jämfört dessa faktorer inom en mängd 

discipliner – relationen mellan faktorerna visade sig också variera stort mellan 

disciplinerna (Bollen & Van de Sompel 2008, s. 146f). 

Att nedladdningsstatistik kan bidra med nya och djupare dimensioner i bibli-

ometriska analyser synliggörs bland annat i Ana Isabel Bonilla-Caleros studie av 

University of Strathclydes arkiv Strathprints12 (2008). Bonilla-Calero kartlade här 

aktiviteten i arkivet, bland annat genom att undersöka citering och nedladdning 

per dokument, per publicerings- och deponeringsår, antal länder som citerat eller 

laddat ner varje dokument, vilka typer av dokument som användes mest och av 

vilka länder, med mera – och kunde därav dra slutsatser kring aktivitet, synlighet 

och samarbeten mellan de nationer som använt arkivet (Bonilla-Calero 2008, s. 

700f). 

                                                 
12 Strathprints ([u.å.]) URL: http://strathprints.strath.ac.uk/ [2011-04-20]. 
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3.2.2.2 Initiativ och förutsättningar 

Flera lärosäten världen över och olika aktörer inom mjukvarubranschen13 som 

administrerar och indexerar institutionella öppna arkiv har tagit initiativ till att 

börja ta fram dynamiska, artikelbaserade statistikrapporter ur sina arkiv (Borchert 

& Richardson 2007). För att utveckla användarstatistik på artikelnivå krävs en 

grundläggande infrastruktur, utvecklande av standarder och ekonomiska modeller 

anpassade för de olika aktörerna. Ett projekt som bör nämnas i sammanhanget är 

brittiskbaserade PIRUS2 vars målsättning är att utveckla de tekniska, organisato-

riska, ekonomiska och politiska förutsättningarna som krävs. Detta projekt beräk-

nas slutföras och utvärderas under 2011 (PIRUS2 2011).14 

Det finns tidskriftspublicister som agerar i frågan, bland annat har OA-

tidskriften PLoS ONE satsat på att komplettera den traditionellt viktiga JIF med 

uppgifter om enskilda artiklars citeringsgrad, nedladdningssiffror, kommentarer, 

förekomst i bloggar och annan media, med mera (PLoS ONE [u.å.]). Dock är det 

de öppna arkivens potential som verkar dominera debatt och studier (Borchert & 

Richardson 2007). Dessa databaser med fulltextmaterial framhålls av många som 

den optimala förutsättningen för att få fram mer användargenererad statistik, stati-

stik som i sin tur kan ge en bild av hur materialet i arkiven faktiskt används, och 

därmed en ökad förståelse för vetenskaplig kommunikation (Ericsson, Ericsson, 

Åström Wennbom 2010; Swan 2008). Här återkommer dock frågan om arkivens 

innehåll – en förutsättning för att de ska kunna tillmötesgå initiativen ovan är att 

de fylls med material. OA-förespråkare hävdar att frågan om statistik från arkiv 

och införandet av obligatorisk parallellpublicering hör ihop: Att kunna visa upp 

positiv statistik för arkiven leder till att fler obligatorier införs – vilket i sin tur 

leder till mer material och därmed bättre underlag för att utveckla mätmetoder, 

vilket ger statistik som kan bli argument för införandet av obligatorier (Harnad 

2008). 

3.2.2.3 ”More to it than metrics” – ett exempel 

I relation till mängden kvantitativa mätningar på effekt av OA och parallell-

publicering är kvalitativa ansatser sällsynta. Som avslutning på detta kapitel och 

som avstamp mot min egen studie finner jag det intressant att ta upp några exem-

pel som ändå har observerats på vad parallellpublicering kan ge för effekter. Vid 

Open Archives and their significance in the communication of science, en work-

shop som hölls på SLU i Uppsala i november 2010, talade Tom Cochrane, profes-

sor vid Queensland University of Technology (QUT), under rubriken ”Open 

Access – the advantages for a university of a successful policy – some evidence” 

(Cochrane 2010). QUT har sedan 2003 ett institutionellt öppet arkiv där alla kva-

                                                 
13 Exempel på sådana aktörer är DSpace ([u.å.]) och EPrints (EPrints 1 [u.å.]). 
14 För fler exempel på initiativ och projekt hänvisas till Borchert & Richardson (2007). 
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litetsgranskade vetenskapliga artiklar och konferensbidrag som produceras av 

universitetets forskare måste publiceras, QUT ePrints15. Med reservation för att 

Cochrane möjligtvis undvek att tala om eventuella problem med arkivet eller 

forskarnas attityd till det var de positiva reaktionerna från forskarhåll ändå tydligt 

märkbara. Ett ökat genomsnitt på antal citeringar per artikel var påtagligt för fors-

kare inom flera olika discipliner, och man såg att nedladdningen av både nytt och 

retrospektivt publicerat material var hög – indikatorer på att arkivet användes fli-

tigt. Mer intressant för studien i denna uppsats var dock de mer kvalitativa aspek-

terna som belystes. En forskare uppgav att han ser att kollegor i utvecklingsländer 

nu i betydligt högre utsträckning laddar hem hans artiklar. En annan betonade en 

ny sorts respons från studenterna: ”I’m not sure that I could say ePrints has in-

creased my citations, but one thing that it has done is make students aware of 

what I’m doing outside the classroom”. Arkivet har även förmedlat förbindelser 

med näringslivet: En tredje forskare kontaktades av en representant för ett indu-

striföretag som läst en av hennes artiklar, vilket resulterade i ett samarbete kring 

hållbar utveckling och mätbarhet av företagets sociala påverkan på samhället. 

Man har vidare märkt att QUT ePrints inneburit att universitetet haft lättare att 

engagera studenter att fortsätta till doktorandstudier och på universitetets organi-

satoriska nivå har nya samarbeten uppstått, bland annat kring informationshanter-

ing (Cochrane 2010). 

                                                 
15 QUT ePrints ([u.å.]) URL: http://eprints.qut.edu.au/ [2011-04-24]. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel vill jag bygga en teoretisk grund för föreliggande undersökning, 

dels i syfte att fördjupa förståelsen för dess objekt och kontext, dels för att kon-

struera ett verktyg för analysen av studieresultaten. 

OA och parallellpublicering utgör nya led, möjligheter och förutsättningar 

inom den vetenskapliga kommunikationen, och därför behandlas inledningsvis 

vad denna kommunikation innebär och några aspekter på hur den har diskuterats. 

Kommunikationen styrs inte bara av teknikens utveckling, utan påverkas även av 

de normer och värderingar som vetenskapen vilar på. Därför belyses vidare veten-

skapssociologen Robert K. Mertons inflytelserika etiska normer för forskarsam-

hället, och densammes teori om vetenskapens belöningssystem. Avslutningsvis 

behandlas vetenskaplig interaktion och OA utifrån resonemang i teorin om gåvan. 

4.1 Vetenskaplig kommunikation 

Kommunikation har kallats själva essensen av vetenskap, den faktor som varje 

moment i den vetenskapliga verksamheten – liksom forskningens framsteg i sig – 

är beroende av (Barjak 2006, s. 1350). Man kan även se kommunikation som det 

enda element närvarande i alla vetenskapliga sammanhang, till skillnad från äm-

nesspecifika eller tekniska aspekter som skiljer sig åt mellan olika discipliner eller 

institutioner (Griffith, 1989, s. 600). Analys av denna kommunikation – dess 

struktur, funktioner, processer och produkter – anses därför vara avgörande om 

man vill förstå sociala och kognitiva processer inom vetenskapssamhället (Kärki 

2003, s. 193). 

Vetenskaplig kommunikation är ett begrepp som rymmer all interaktion inom 

det vetenskapliga fältet. Christine L. Borgman, professor i Informationsvetenskap 

vid University of California, har kallat det ett sociotekniskt system – mycket 

komplext och föränderligt med en ständigt pågående kommunikation på flera oli-

ka plan och genom olika slags kanaler (2007, s. 48). Listan på kommunikations-

medel kan göras lång – från böcker, artiklar, formella seminarier och konferenser 

till telefon, mail, chatt och webbsidor. I vår tid har den digitala tekniken haft revo-

lutionerande effekt på detta system, men det ursprungliga syftet består: Att sprida 

och dela information (Borgman 2007, s. 48f). De grundläggande funktionerna kan 
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enligt Borgman kategoriseras i tre övergripande grupper, som i tur och ordning 

syftar till att utvärdera den kunskap som produceras, att nå ut till en publik och till 

att etablera och bibehålla vetenskaplig status (2007, s. 65ff). 

4.1.1 ”Content and connectivity” 

De senaste årtiondenas utveckling av informations- och kommunikationsteknolo-

gin har haft en väsentlig inverkan på vetenskapen (Faber Frandsen 2009, s. 1ff). 

Bland annat hävdar man att den sociala struktur som omger det vetenskapliga 

fältet har eller kommer att förändras väsentligt i och med att internetanvändande 

idag blivit en självklarhet inom forskarvärlden (Barjak 2006, s. 1350). Borgman 

menar att förändringen i grunden består i inverkan på ”content and connectivity” 

– på den otroliga mängd ’innehåll’ vi nu har tillgång till, och på vårt allt mer tråd-

lösa och flexibla sätt att kommunicera (2007, s. 1f). 

Sedan de första OA-publiceringarna på 1980-talet har även OA haft del i den-

na påverkan, vilket har behandlats av bland andra Swan (2006). Hon menar att 

den vetenskapliga kommunikationen håller på att förändras på flera plan samti-

digt: Dels genom att forskare anammar nya kommunikationssätt som bloggar och 

’wikis’16; dels genom att den akademiska världen tillsammans med finansiärer och 

andra yttre aktörer tvingas förändra hela tankesättet kring vetenskaplig kommuni-

kation. Det sistnämnda har inte minst att göra med digitaliseringens kapacitet att 

enkelt sprida forskningsresultat till en bred publik. Swan nämner OA-rörelsen 

som ett av initiativen födda ur de nya digitala möjligheterna att öppna upp forsk-

ningen – och hon lyfter parallellpublicering som ett medel att förverkliga ”The 

unchainging of scholarly research” (2006, s. 12. Se även Faber Frandsen 2009, s. 

3f). 

4.2 Vetenskapens etiska normer 

Vetenskaplig kommunikation påverkas av de normer och värderingar som veten-

skapen vilar på, vilket påpekats ovan. Vetenskapssociologen Robert K. Merton 

formulerade på 1940-talet fyra etiska normer han ansåg vara grundläggande inom 

forskarsamhället, och som tillsammans bildar ett ramverk varigenom vetenska-

pens verksamhet kan undersökas (Borgman 2007, s. 36f). Merton anses ha varit 

en centralgestalt både inom forskning kring vetenskaplig kommunikation som 

inom vetenskapssociologi och sociologi generellt (Kärki 2003, s. 196). Hans teo-

rier och arbeten grundade i de fyra normerna kan sägas ha varit normbildande i 

                                                 
16 En wiki är en webbplats där användarna själva kan redigera och lägga till innehåll, och där ändringarna 

genomförs omedelbart utan granskningsförfaranden. Ofta åsyftas en för allmänheten öppen sajt, t.ex. upp-

slagsverket Wikipedia (Wikipedia, svenska versionen. Sökord: wiki). 
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sig, då de blivit vägledande inom teoribildning och empirisk forskning såväl som 

för vetenskapliga handlingsprogram och policys (Borgman 2007, s. 36). De fyra 

normerna och deras innebörd presenteras här: 

Universialism. Att vetenskapen ska vara objektiv och oberoende de som pro-

ducerat den och därmed stå över sociala och personliga egenskaper. Vetenskapen 

ska även vara öppen för alla, och endast brist på kompetens får hindra en forska-

res karriär (Merton 1973, s. 270ff). 

Communism. Att vetenskapen är allmän egendom och del av forskningsvärl-

dens gemensamma arv. Full öppenhet måste därför råda. Forskaren har ingen 

äganderätt till den kunskap han eller hon producerat, men rätt att få erkännande 

för upptäckterna. (Merton 1973, s. 273f). 

Disinterestedness. Att vetenskapen och den enskildes forskning ska stå fri 

från egenintressen – personliga, sociala eller finansiella. En objektiv distans är 

nödvändig (Merton 1973, s. 275ff). 

Organized scepticism. Att nya rön alltid ska granskas och analyseras av andra 

kvalificerade forskare (Merton 1973, s. 277f). 

4.3 Belöningssystem och vikten av erkännande 

Normerna utgör grundstomme för Mertons vidare arbeten och teorier. I den infly-

telserika artikeln ”Priorities in scientific discovery: a chapter in the sociology of 

science” (1957) tecknar Merton en bild av forskarsamhällets belöningssystem och 

vilken roll vetenskapen som institution spelar i detta system. Artikeln söker där-

med förklara forskares agerande inom den vetenskapliga sfären, och teorierna blir 

intressanta i kontexten av den här uppsatsen inte minst då belöningssystemet kan 

kasta ljus på vad som anses vara poängen med publicerandet av forskningsresultat 

och vad man som forskare förväntar sig få ut av det. 

Merton pekar på spänningen mellan två värden som båda utgör en naturlig del 

av den vetenskapliga sfären; värdet av originalitet kontra värdet av ödmjukhet. 

Som forskare slits man mellan å ena sidan drivkraften att genom att vara först med 

en ny upptäckt nå erkännande och högre status, och å andra sidan en självunder-

skattning man förväntas förmedla (Merton 1957, s. 647). Enlig Merton finns ing-

en fastslagen yrkeskod för forskare och kontrapunkterna ses således inte som for-

mella bestämmelser, utan snarare – med Mertons ord – som en del i ”the institu-

tional norms of science”, vars implicita regler och ramar endast kan förstås genom 

observation av forskares handlande (Russell 2010, s. 43). Moralen ligger hos 

forskarna själva, men är alltså samtidigt väl inbyggd i den vetenskapliga världens 

infrastruktur och till viss del styrd av belönings- och repressaliesystem (Merton 

1957, s. 647f). När vetenskapen som institution fungerar effektivt är det de forska-

re som bäst fyller sina forskarroller – som har bidragit till att avancera forskning-
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en och lett kunskapen vidare – som vinner erkännande och aktning, och därmed 

har de båda kontrapunkterna mötts (Merton 1957, s. 639). 

Född ur de institutionella förutsättningarna blir därför erkännandet en mycket 

viktig drivkraft för forskaren. Dock är denna drivkraft mångbottnad. Den kan ses 

som ett uttryck för forskarens egoistiska sida – att självbilden stärks i och med 

aktning från andra fackmän. Men Merton vill också se önskan om erkännande 

som det som motiverar oss på det psykologiska planet, satt som motsvarighet till 

vad strävan efter originalitet betyder på ett institutionellt plan: ”It is not necessary 

that individual scientists begin with a lust for fame; it is enough that science, with 

its abiding and often functional emphasis on originality and its assigning of large 

rewards for originality, makes recognition of priority uppermost. Recognition and 

fame then become symbol and reward for having done one’s job well.” (1957, s. 

640). 

I linje med de fyra etiska normerna ska en vetenskapsmans upptäckter tillfalla 

hela forskarsamhället och fakta vara helt objektiva dennes person. Därför har er-

kännandet också en annan aspekt. Då forskaren, enligt normerna, inte har någon 

äganderätt till den kunskap denne producerat blir erkännande den enda belöningen 

– andra forskares bekräftelse på att du varit med att ta fram resultaten är det enda 

du får behålla (Merton 1957, s. 640). Men för att få ett erkännande krävs att man 

sticker ut. Därmed menar Merton att belöningssystemet förstärker vetenskapsin-

stitutionernas strävan efter just originalitet (1957, s. 645). 

Som etablerade former av erkännande nämner Merton till exempel priser, ut-

märkelser och eponymer17 (1957, s. 644). Sådana mycket formella belöningar är 

förvisso fortfarande betydelsefulla, även om man inom den vetenskapliga varda-

gen idag oftare förknippar erkännande med att antas till publicering, citeras och 

att ens upptäckter byggs vidare på. 

4.4 Teori om gåvan 

Teorin om gift-giving, som jag här översätter till teorin om gåvan, är debatterad av 

flera framstående forskare18 och har på senare år satts i samband med OA – bland 

annat av Charlotte Tschider i artikeln ”Investigating the ’public’ in the Public 

Library of Science: Gifting economics in the internet community” (2006). Teorins 

fundament består i synen på givande som en process förutsättande ett ömsesidigt 

utbyte, där en gåva kompletteras med en annan och därmed binder samman givare 

och mottagare (Tschider 2006). Med utgångspunkt i OA och parallellpublicering-

ens principer kring materials spridning anser jag det intressant att belysa mitt 

                                                 
17 Eponym betyder namngivare (NE.se. Sökord: eponym). I detta sammanhang innebär det att forskaren fått 

sitt namn på vad denne upptäckt eller undersökt. 
18 T.ex. Jacques Derrida, Marcel Mauss och Karl Marx (Tschider 2006). 
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ämne utifrån denna teori. Vidare har vi hos Merton sett hur forskare drivs av strä-

van efter erkännande, vilket även det blir intressant att sätta i relation till teorin, 

där man skulle kunna säga att både det material som produceras (artiklar etc.) och 

erkännanden kan ses som delar i den gåvocykel som ska garantera forskningens 

framsteg. I vårt kommersialiserade samhälle utgör marknadsekonomin på ett sätt 

en sådan reciprok process, där produkter med tydliga prislappar cirkulerar: Varor 

utbytbara mot andra varor eller pengar. Framsteg och utveckling på en sådan 

marknad förutsätter konkurrens och aktörer med egennyttiga intressen (Tschider 

2006). Publicister för traditionella tidskrifter kan utgöra ett aktuellt exempel från 

en sådan marknad. Även om den publicerade forskarens grundtanke är att dela 

med sig av information, hamnar hans verk inom den kommersiella ’varubran-

schen’ när tidskriften begär ersättning för tillgång till artiklarna. När det kommer 

till OA-publicering är situationen på ett sätt diametral. Här finns inte förväntning-

ar på direkt och konkret kompensation, och Tschider menar att frånvaron av 

kommersiella mellanhänder bevarar forskarens ursprungliga syfte – att ge infor-

mation gratis (2006). 

Att materialet ses som gåva istället för vara gäller även för andra öppna e-

resurser, till exempel open education rescourses (OER) och open scource. Samt-

liga skiljer sig från andra e-resurser också genom att de inte ägs av någon (Tschi-

der 2006). För att sätta detta i perspektiv kan nämnas att man ofta har talat om 

delande (eng. sharing) i beskrivning av internetanvändande, till exempel i sam-

band med nedladdning av musik. Detta förutsätter ett ursprungligt ägande, där 

ägaren delar med sig av sitt material – vilket skapar en åtskillnad mellan primära 

och sekundära användare. Tschider (2006) menar dock att en frånvaro av varor 

skapar frånvaro av avgränsningar mellan givare och användare, vilket tar oss till-

baka till principerna för OA. 
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5 Metod och material 

Att denna studie skulle vara av kvalitativ karaktär har hela tiden ingått i grundtan-

ken med syftet, men bortsett detta var val av metod inte självklart. För att nå stu-

diens syfte behövdes relativt uttömmande svar från en urvalsgrupp av forskare 

med erfarenhet av parallellpublicering, och utifrån detta valde jag att genomföra 

en kvalitativ enkätstudie. I kommande avsnitt redogörs för varför denna metod 

ansågs mest fördelaktig, följt av en diskussion kring urval. Vidare beskrivs enkä-

tens utformning, arbetsförfarandet med distribution och bearbetningen av inkom-

met material. 

 Ofta finns olika slags metodböcker att tillgå vid undersökningar som denna. I 

detta fall har stöd hämtats ur handböcker i enkätmetodik kompletterade med litte-

ratur om kvalitativa analyser och metoder. 

5.1 Diskussion kring metodval 

För att inhämta det empiriska materialet användes en webbenkät. Enkäter som 

undersökningsmetod i allmänhet, och kanske den ur distributionssynpunkt billiga-

re formen webbenkät i synnerhet, ger bra möjlighet att nå ett stort urval respon-

denter (Ejlertsson 2005, s. 11). Inte minst möjliggörs en stor geografisk spridning 

på respondenterna, en webbenkät kan distribueras snabbt och enkelt till alla i 

världen med internetuppkoppling. Då OA i högsta grad är ett internationellt fe-

nomen med mer långtgående traditioner globalt sett än nationellt inom Sverige, 

och då även parallellpublicering mer specifikt är en fråga som kommit att bli an-

gelägen vid lärosäten och institutioner över hela världen bedömdes det relevant att 

nå forskare både utanför och inom Sveriges gränser. 

En annan stor fördel är flexibilitet för respondenterna, då enkäten kan besva-

ras när och var som helst (Ejlertsson 2005, s. 11). Respondenten kan svara i sin 

egen takt, utan att känna sig stressad av till exempel en intervjusituation. Tidigare 

studier har visat på en så kallad intervjueffekt – att den intervjuade ofta påverkas 

av intervjuarens person och sätt att ställa frågor (Ejlertsson 2005, s. 12). Denna 

risk för påverkan i stunden elimineras här. Dock kan sättet frågorna formulerats 

på givetvis fortfarande påverka hur de tas emot av respondenten. 
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Genom att distribuera en enkät med kvalitativ karaktär ville jag kombinera 

dessa enkätformens fördelar med den kvalitativa ansats som annonseras av syftet 

och de antagna teoretiska grunderna. Tyngdpunkten i enkäten utgjordes därför av 

ett antal relativt öppna frågor. Utformningen kommer beskrivas ytterligare nedan. 

5.1.1 Urval 

Ett genomtänkt och relevant urval är något som brukar betonas i enkätsamman-

hang (Ejlertsson 2005, s.18ff; Trost 2007, s. 29). I min studie valde jag att till-

gängliggöra enkäten via en öppen länk på internet och därmed inte avgränsa ett 

fast urval. Denna metod kan givetvis kritiseras. Det som söktes var forskare med 

erfarenhet av både publicering i traditionella (icke-OA) kanaler och parallellpub-

licering. Man hade kunnat tänka sig ett urval baserat på forskningsdisciplin eller 

anknytning till specifika lärosäten eller arkiv. En dylik avgränsning hade öppnat 

upp för potentiella slutsatser kring disciplinen i förhållandet till syftet och även 

gjort det lättare att täcka in yttre faktorer som skulle kunna påverka resultatet. 

Relevant för uppsatsen var dock snarare än att lokalisera ett representativ urval av 

någon del av den vittförgrenade population som ’forskare’ utgör att nå en hetero-

gen skara informanter som kunde tillföra variation i perspektiv och erfarenhet. 

Detta är också något som framhålls i metodbeskrivningar av kvalitativa studier: 

Att mönster eller varianter faktiskt förekommer blir det mest intressanta – inte hur 

många gånger det förekommer (Trost 2005, s. 117, 120f). 

Om respondentgruppen hade visat sig bli mycket homogen (med samma na-

tionalitet eller ämnestillhörighet t.ex.) lämnade den öppna ansatsen möjlighet att 

anpassa analysen efter detta faktum. Vidare var en svaghet med metod och urval 

att respondenternas identitet inte kunde styrkas, med risker som att någon skickat 

in fler än ett enkätsvar, eller att någon utanför målgruppen svarat, till exempel för 

att gynna sin ståndpunkt kring OA. Risk fanns även för att majoriteten responden-

ter skulle utgöras av OA-förespråkare med önskan att lyfta fram goda effekter av 

OA. Man får förutsätta att svaren dock är med sanningen överensstämmande och 

alltså inte alltför ’upputsade’, men resultat och analys bör läsas med denna faktor i 

åtanke. 

5.2 Distribution och distributionskanaler 

Det administrativa arbetet inför och med distributionen visade sig bli tidskrävan-

de. En förutsättning för tillvägagångssättet var att hitta rätt personer att kontakta 

och på så sätt utnyttja den infrastruktur som finns inom OA-fältet. Detta krävde 

inblick i området, något jag fått genom arbetet med uppsatsens inledningsdel, men 

även genom medlemskap i maillistor och OA-forum. 
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Inledningsvis skickades en beskrivning av projektet ut till ett antal personer 

som utmärkt sig som OA-förespråkare och som bedömdes ha möjlighet att nå ut 

till många relevanta forskare, samt till kontaktpersoner på OpenAccess.se, Svens-

ka Vetenskapsrådet och det europeiska PEER-projektet. De ombads även kom-

mentera det utkast till enkäten som bifogades. Denna korrespondens renderade i 

distribution av enkäten till centrala maillistor och forum, efter viss omformulering 

av några frågor. I samband med detta gick enkät och följebrev även ut till ytterli-

gare några maillistor, som hittats genom egen research. Att kontaktpersonerna var 

uttalade OA-förespråkare och därmed inte objektiva till ämnet var i detta fall ett 

plus då det var större chans att de skulle fatta intresse för studien. Ett nästa steg 

var att kontakta administratörer för enskilda arkiv, i syfte att få marknadsföra stu-

dien på deras hemsidor, alternativt erhålla kontaktuppgifter till forskare. 

Då tillvägagångssättet med distributionen mig veterligen hittills varit oprövat 

i masteruppsatssammanhang var det svårt att uppskatta tidsåtgången i förhand. I 

efterhand framgår det tydligt att mer tid hade behövts åt denna fas i arbetet och att 

bättre struktur och planering hade medfört att fler forskare nåtts av enkäten. Sär-

skilt research kring arkiven hade kunnat utföras mer effektivt. Tidskrävande var 

även att formulera de versioner av följebrev som de olika typerna av kanaler för-

utsatte, samt de brev som mailades till kontaktpersonerna. Missivbreven utforma-

des efter riktlinjer i Göran Ejlertssons Enkäten i praktiken: en handbok i enkätme-

todik (2005, s. 39ff) och skickades ut i tre versioner: Ett till engelskspråkiga fo-

rum, ett till svenskspråkiga och ett mer riktat brev på engelska, vilket skickades 

till alla enskilda adresser. En påminnelse sändes ut då det återstod två veckor av 

den månadslånga svarstiden. 

5.2.1 Enkäten 

Enkäten (bilaga 1) lades upp tillgänglig att besvara på internet den 1 februari 

2011. Den utformades i det webbaserade enkätverktyget Mamut Online Survey19 

och gjordes så teknisk enkelt som möjligt för att passa alla datorer och gå snabbt 

att ladda upp. 

Eftersom enkäten skulle nå ut internationellt formulerades den på engelska. 

Frågorna i del 1 och 2 utformades med stöd av enkäterna i Fry m.fl. (2009) och 

Meyer Lundéns (2008) studier och utgjordes till största delen av kryssfrågor. Del 

1 innehöll frågor om respondentens ålder, arbetsplats och forskningsområde samt 

om hur länge man varit verksam forskare. Del 2 fokuserade erfarenhet av publice-

ring: När man publicerade sig respektive parallellpublicerade för första gången, 

varför man började parallellpublicera, etc. Del 3 utgjorde enkätens huvuddel, vil-

ket även betonades i själva formuläret. Här uppmanades respondenterna att i fria 

ordalag utveckla sina erfarenheter av efterföljder av parallellpublicering – detta 

                                                 
19 Verktyget tillhandahålls av företaget Mamut. URL: http://www.mamut.com/se/onlinesurvey/ [2011-05-01]. 



 31 

utifrån ett antal öppna frågor utformade i linje med studiens syfte. Tillhörande 

frågorna i denna del fanns i slutet av enkäten några exempel på möjlig respons 

efter parallellpublicering. Dessa var hämtade från de erfarenheter vid Queensland 

University of Technology (QUT), som presenterades ovan (stycke 3.2.2.3). Ex-

emplen var avsedda att sätta igång tankarna hos respondenten men placerades sist 

så att den svarande först skulle tänka efter själv. Sist i enkäten ombads de svaran-

de lämna sin mailadress för eventuella uppföljande frågor. Detta öppnade upp för 

möjligheten att via mail göra vidare intervjuer och på så sätt fördjupa materialet, 

vilket var särskilt viktig om väldigt få enkätsvar skulle inkomma. Mina kontakt-

uppgifter angavs både i början och i slutet av enkäten. 

5.3 Inkomna svar, följdfrågor och bearbetning av materialet 

Det antagna syftet att öppet granska möjliga effekter av parallellpublicering är 

brett, men lämnade utrymme för att i analysen kunna skikta svaren och hantera 

materialet i olika nivåer (efter faktorer som disciplin, land, erfarenheter etc.), om 

ett stort antal enkätsvar skulle inkommit. Vidare skulle även ett litet antal svar 

kunna visa på möjliga konsekvenser av publiceringen, och därmed tillmötesgå syftet. 

Litteraturen pekar ut risken för bortfall som en av enkätmetodens nackdelar, 

och bortfallet har visat sig bli högre vid webbenkäter jämfört med enkäter skicka-

de med vanlig post (Ejlertsson 2005, s. 12; Trost 2007, s. 135). Svarsfrekvens och 

bortfall går i detta fall inte att beräkna exakt då antalet mottagare av enkäten är 

okänt. Antalet inkomna svar uppgick till 48 stycken, varav sju fick sållas bort då 

respondenterna till dessa inte motsvarade målgruppen. Vissa respondenter till de 

kvarstående svaren besvarade inte enkätens samtliga frågor, ett så kallat internt 

bortfall som var förväntat. Jag beslutade att ändå ta med dessa i resultatanalysen, 

då de svar som ändå lämnats var relevanta. 

För att stärka studiens resultat skickades följdfrågor ut via mail till sju re-

spondenter som lämnat sina kontaktuppgifter i enkätformuläret. De ombads ut-

veckla särskilda aspekter i sina svar eller förtydliga någon formulering. Dessa 

uppföljande mail renderade i fem svar, vilka alla berikade materialet. I resultat- 

och analyskapitlen nedan behandlas enkät- och mailsvar integrerat. 

Det inkomna materialet bearbetades med utgångspunkt i syftet, varvid det sor-

terades i enlighet med studiens huvudfrågor. Även sådant som inte direkt kunde 

sorteras under dessa frågeställningar men som ändå bedömdes relevant för syftet i 

stort markerades. Vid citering av respondenterna har uppenbara stavfel korrigerats 

i efterhand för att underlätta vid läsning. Då enkät och enkätsvar är på engelska 

har jag valt att använda detta språk även i de fall då förtydliganden inom klamrar 

införts i citaten. 
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6 Resultat och analys 

I följande kapitel redovisas studiens resultat, och jag har valt att samtidigt relatera 

till och analysera utifrån den bakgrund och tidigare forskning som presenterats 

ovan. Även de teoretiska utgångspunkterna för studien flätas in, som ytterligare 

ett verktyg i analysen. Efter en presentation av respondenterna är kapitlet uppdelat 

efter frågeställningarna som angavs i syftet och i en avslutande del tas även andra 

intressanta aspekter som framkommit upp. Där ingenting annat anges är källan de 

inkomna enkätsvaren. 

Då respondenterna ibland givit besked om en frågeställning i samband med en 

annan eller lagt till spontana kommentarer i svarsrutorna bearbetades texterna 

samman utifrån denna studies frågeställningar – jag har således inte genomgående 

strikt följt principen fråga/svar. Vidare har samtliga respondenter svarat på eng-

elska vilket i de flesta fall inte är deras modersmål. Följaktligen finns en risk att 

ord eller uttryck har använts fel och att svaren därav misstolkats. Risken kan dock 

bedömas som liten, då forskare generellt är vana vid engelska som akademiskt 

språk och jag själv bemödat mig om yttersta noggrannhet i översättningen. 

6.1 Respondenterna 

För att ge en övergripande bild av respondentgruppen visas nationalitet och äm-

nestillhörighet i diagram 1 och 2 nedan. Majoriteten av de 41 respondenterna är 

verksamma i västvärlden, med de absolut största andelarna i USA och Sverige. 

Gruppen domineras av forskare verksamma inom informationsvetenskap och na-

turvetenskap och matematik. 

De inkomna svaren är för få för att kunna generera generella antaganden ut-

ifrån disciplin- eller nationstillhörighet, varför detta – med ett undantag – endast 

berörs mycket kort vid varje frågeställning. Dessa uppgifter om varje enskild re-

spondent finns dock listade i bilaga 2, tillgängliga för den intresserade och för 

vidare forskning. 
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Diagram 1. Respondenternas nationella tillhörighet. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Respondenternas disciplinära tillhörighet. 

 

6.1.1 Bevekelsegrunder för parallellpubliceringen 

Forskarna fick i enkäten uppge ett eller flera skäl till varför man börjat parallell-

publicera. Tabell 1 nedan illustrerar en tydlig övervikt på två bevekelsegrunder; 

spridningspotential och personlig princip – två faktorer vi också kommer se figu-

rera i fler sammanhang i svarsmaterialet som helhet. Dessa har angetts av forskare 

från samtliga discipliner undantaget medicin, vars båda respondenter angett obli-

gatorium som enda skäl. Noterbart är att bland informationsvetarna har en relativt 

hög andel, sju av elva, endast angett skälet personlig princip. Just principen om fri 

tillgång och tanken på den stora spridningen har också angetts som viktiga sporrar 

till att parallellpublicera i tidigare studier, både internationella och svenska, som 

vi sett ovan (se bl.a. Swan & Brown 2004 och 2005; Fry m.fl. 2009; Meyer Lun-
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dén 2008). I likhet med PEER-studien verkar förhållanden kring eventuellt obliga-

torium inte vara en särskilt viktig faktor i denna kontext, detta oberoende disci-

plintillhörighet (Fry m.fl. 2009, s. 33). Utifrån egen kännedom om arkiven där 

forskarna uppgett att de publicerar sig kan jag notera att man ibland inte angett 

obligatorium trots att ett sådant föreligger. Likaledes skulle fler troligen ha kunnat 

ange tradition inom disciplinen. Man kan tolka svaren som att forskaren angett det 

eller de skäl som man ansett viktigast, och att det då inte var obligatorium eller 

tradition som var avgörande. 

Tabell 1. Skäl till varför respondenterna börjat parallellpublicera. 

Obligatorium 6 

Tradition inom disciplinen  4 

Personlig princip 28 

Ville testa något nytt 7 

Såg det som en chans att nå ökad sprid-

ning 

21 

Annat 4 

Enligt flera utförda attitydstudier uppvisar forskare ofta en positiv grundinställ-

ning till parallellpublicering (se avsnitt 3.1), något som tydligt även gäller för re-

spondenterna för denna studie sett till resultaten som helhet. Efter bearbetning av 

de inkomna svaren är min bedömning att 35 respondenter förhåller sig positiva till 

parallellpublicering som princip, medan en framstår som tveksam och två tydligt 

negativa. Hur de övriga tre förhåller sig går ej att utläsa av svaren, men två har 

dock angett personlig princip som en bevekelsegrund till publiceringen, vilket 

torde tyda på en positiv inställning. Både positiva, negativa och tveksamma förde-

lar sig över flera discipliner och länder. 

I enkäten fanns frågan om huruvida de eventuella effekterna av parallellpubli-

ceringen påverkat forskarens inställning till parallellpublicering och/eller OA ge-

nerellt, och även här fördelar sig svaren relativt jämnt över discipliner och na-

tionstillhörighet. Totalt svarar 33 på frågeställningen, men de flesta verkar ha 

uppfattat den som efterfrågande huruvida själva övergången till parallellpublice-

ring inneburit förändring av attityden – något som tyvärr försvårat tolkning av 

svaren. 20 forskares attityd har inte förändrats; av dessa är tio fortfarande positiva, 

en fortfarande negativ medan resterande nio svarat ospecificerat. Två responden-

ter har blivit mer negativa till fenomenet sedan de började parallellpublicera, vil-

ket de motiverar med frånvaron av effekter (956) respektive upplevelse av dålig 

kvalitet på det material andra deponerat i arkiven (919). Elva respondenter anger 

att de fått en mer positiv attityd, och noteras kan att endast fem av dessa har upp-

levt effekter. Trots förvirringen kring frågan kan dessa svar indikera att bilden av 
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parallellpublicering tenderar att bli mer positiv när användandet av publicerings-

sättet tar fart. 

6.2 Upplevda effekter av parallellpublicering 

Tretton respondenter uppger att parallellpublicering i arkiv har medfört effekter 

som inte förekommit när de publicerat icke-OA. Ytterligare två har upplevt sär-

skilda effekter av OA, men då efter tidskriftspublicering. Fyra av de övriga svarar 

att de är osäkra, eftersom de inte kan avgöra om det är parallellpublicering som 

varit den avgörande faktorn. Dock visar de sistnämndas övriga resonemang att de 

faktiskt tror att parallellpubliceringen fått följder, och därför tas även deras svar 

med i resultatredovisningen kring frågeställningen. Resterande 22 har inte upplevt 

några effekter. De som har upplevt effekter fördelar sig intressant nog proportio-

nerligt över alla discipliner, och skiljer sig även i fråga om nationalitet och hur 

länge man har parallellpublicerat. 

Då många effekter återkommer flera gånger i materialet har svaren indelats i 

kategorier. Dessa måste ses som flytande – de tangerar varandra och kan vara 

varandras orsak – men indelningen ger en tydligare överblick av resultaten och 

syftar inte minst till att visa ur vilka perspektiv respondenterna valt att återge sina 

svar. Det är viktigt att påpeka att detta är sådant som respondenterna angav är 

skillnader från då de endast publicerade icke-OA. 

 

Uppsökt. En effekt är att man personligen blir uppsökt i högre grad. Det kan röra 

sig om inbjudningar till konferenser eller seminarier, men oftare handlar det om 

förfrågningar kring specifika parallellpublicerade artiklar eller om respondentens 

forskning i stort. Bland annat uppger en forskare att hon fått frågor angående mer 

information i ämnet eller om artiklar hon själv refererat till (686). En annan har 

kontaktats av personer som undrar om de kan använda hennes artiklar på olika sätt 

(787). 

I de flesta fall är det andra forskare man kontaktas av, verksamma främst 

inom men även utom det egna forskningsfältet. En forskare uttrycker det som att 

publiceringssättet lett till att likasinnade forskare hittar en och tar kontakt (681). 

Två respondenter påpekar dock att de även fått frågor från icke-forskare. En av 

dem nämner i positiva ordalag denna respons som något helt nytt (787). Den 

andra specificerar sitt svar med att det oftast är yrkesverksamma inom hans forsk-

ningsområde som hör av sig (634). 

Även en slags motsatt effekt förekommer – några uppger att de nu får färre 

förfrågningar om att skicka sina kopior på sina artiklar via mail, vilket tolkas som 

att materialet nu är enklare för andra att söka upp (ex. 778, 753). 

I nära samband med denna kategori finns nästa: 
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Samarbeten. Flera forskare kommenterar att de märker att fler samarbeten initie-

ras och att parallellpubliceringen leder till samtal som annars inte skulle upp-

komma (ex. 593, 681). En forskare exemplifierar med att en OA-artikel som orsa-

kat en del uppmärksamhet och diskussion resulterade i ett forskningssamarbete 

med en kollega på en annan institution (583). Samarbeten nämns också underlät-

tas genom en ökad flexibilitet: 

 

Flexibilitet. I och med parallellpubliceringen upplevs det lättare att dela med sig 

av sitt material kollegor emellan (ex. 302, 685). Flexibiliteten kan även gagna den 

enskilde, en forskare nämner det faktum att det nu är lättare att använda och pre-

sentera sitt material som man själv vill som en positiv effekt (685). 

 

Starkare personlig profil. Parallellpubliceringen kan även medföra en starkare 

professionell profil. En forskare uppger att hennes namn lokalt allt mer börjat för-

knippas med de ämnen hon forskar i, bland annat därför att hennes parallellpubli-

cerade artiklar rankas högt av Google när någon söker på dessa ämnen: ”it contri-

butes strongly to position my profile as a specialist in my field in Latin America, 

if someone looks for my name in Google, it will be associated with my professio-

nal activity but also with my publications” (302). 

 

Bredare exponering märkbar. Även flera andra nämner specifikt att de märkt de-

ras verk rankas högre i sökmotorer som Google eller Google Scholar (ex. 302, 

905). Något några också uppger som en stor skillnad vid parallellpublicering är 

möjligheten att se nedladdningsstatistik för varje enskild artikel. Vid publicering i 

arkiven blir nedladdningen synlig och går att följa (ex. 787, 969). För många av 

respondenterna har tillgång till nedladdningssiffror inneburit någonting nytt i och 

med parallellpubliceringen, och denna användarbaserade statistik lyfts fram som 

något positivt: I vissa svar förmedlas att det ger en omedelbar känsla av framsteg 

(mest explicit hos 681, 969). Tidigare studier legitimerar denna känsla, då man 

funnit belägg för att OA-artiklar faktiskt når en bredare publik (t.ex. Davis m.fl. 

2008, s. 5). Nedladdningssiffrorna kan alltså sägas synliggöra den nya läsarskara 

OA-publiceringen fört med sig, en andel som tar del av materialet även om de inte 

citerar det. 

 

Kommenterad och citerad. Att bli kommenterad och citerad tas också upp i sva-

ren. En effekt som några sett är att ens verk kommenterats och länkats till i blog-

gar (681, 686): ”I do appreciate knowing my preprints have been commented on 

in blogs and on Twitter” (681, som dock alltid parallellpublicerat). Någon anger 

att han tror att han får fler citeringar än tidigare (314). En som nyligen börjat pa-

rallellpublicera pekar på att hon blivit citerad tack vare OA, men då genom andra 
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kanaler än parallellpublicering: ”items of mine that are on websites and in open 

acces publications have been cited” (740). 

Att OA-material skulle medföra högre citeringsgrad har som vi sett debatte-

rats och ifrågasatts, men många studieresultat pekar mot en sådan tendens (Swan 

2010b). I dessa svar är det dock mycket få som påpekar ökad citering, och då i 

relativt försiktiga ordalag – speciellt i jämförelse med hur entusiastiskt många 

andra effekter som visar att man uppmärksammats lyfts fram. Dessa resultat blir 

ytterligare en indikator på behovet att utveckla nya sätt att mäta publikationers påver-

kan. 

 

Upplevelse. Till sist är det noterbart att många kommenterar en ökad synlighet 

och att ens material når ut till fler läsare än tidigare, rent generellt. Denna upple-

velse av ökad exponering är den effekten som flest respondenter ger uttryck för 

(ex. 681, 686, 740, 302, 359, 696, 787). 

6.2.1 Kommunikationskanaler och flexibilitet 

Vad som uttrycks här har ofta med en ökad synlighet att göra, exemplifierat både 

som konkret bevisat och som upplevelse. Forskarnas material, liksom de själva, 

uppmärksammas på nya sätt. En sådan ökad synlighet är som vi sett också ett av 

huvudargumenten när OA-förespråkare vill föra ut sin sak till forskare (se avsnitt 

2.1). Vidare har exponeringen lett till nya kontakter, samarbeten och omnämnan-

den; nya interaktionsmönster med följder för den vetenskapliga kommunikatio-

nen. I sammanhanget finner jag det intressant att lyfta frågan om kommunika-

tionskanaler och huruvida de nya effekter forskarna mött förmedlats via formella 

eller informella sådana. Vid studier inom vetenskaplig kommunikation görs ofta 

en distinktion mellan formell och informell kommunikation (Kärki 2003, s. 192f). 

Forskares formella kommunikation sker genom officiella kanaler som tidskrifter, 

böcker och konferenser och är enligt tradition ämnad att kommunicera forsknings-

resultat och annan ’pålitlig’ information. Syftet med den är ofta också att uppnå 

erkännande (Kärki 2003, s. 192f; Barjak 2006, s. 1351). Denna typ av kontakt 

följer vanligen specifika regler, är möjlig att spara, arkivera och görs ofta sökbar 

på olika sätt (Kjellberg 2010, s. 25). Den informella kommunikationen är friare, 

mer personlig och social till sin karaktär och förekommer i forskarens mer person-

liga sfärer. Informationsutbytet sker till exempel genom samtal, via brev, mail 

eller maillistor på internet och är oftast inte ämnat att bevaras (Barjak 2006, s. 

1351). Vidare kan information arbetas om, så att samma innehåll förmedlas på 

olika sätt i olika kontexter – som muntligt föredrag, som artikel, som blogginlägg 

etc. (Borgman 2007, s. 49). 

Om effekterna som framkommit i denna studie förmedlats genom traditionellt 

formella kanaler skulle det kunna peka på en tydligare förändring för vetenskaplig 

kommunikation i stort jämfört med om effekterna härrört från informella, då pa-



 38 

rallellpubliceringen i så fall påverkat den vetenskapliga kommunikationen på ett 

institutionellt plan inom forskarens verksamhetskontext. Sett till resultaten inser 

man dock att bilden kan göras mer komplex och att gränsdragningen for-

mell/informell är långt ifrån tydlig. Spektrat mellan formell och informell interak-

tion är vitt och balansen mellan publikt och privat påverkas dessutom när digitala 

kommunikationsformer som mail, internetforum och bloggar tar allt större plats i 

vetenskapens vardag (Kjellberg 2010, s. 26). Borgman har exemplifierat detta 

med att diskussioner mellan fyra ögon nu flyttar in våra mailprogram och därmed 

också blir möjliga att lagra; föreläsningen som besöks av tio personer kan samti-

digt kablas ut live till hela den uppkopplade världen; arbetsmaterial som tidigare 

bara cirkulerade mellan de närmaste kollegorna publiceras på internet och kom-

menteras offentligt, och så vidare (2007, s. 49). I denna studies resultat har de nya 

effekter som parallellpublicering renderat i vissa fall kommit genom formella ka-

naler, som citering. Oftare anges dock den nya slags responsen härröra från mer 

informella; främst genom personliga kontakter (ofta via mail) men också via 

bloggar, webbsidor och webbforum – kanaler där man som forskare har chans att 

kommentera annans forskning snabbt men ändå relativt officiellt. För vissa fors-

kare har sociala medier20 fått större vikt efter de börjat parallellpublicera. I och 

med detta har publiceringssättet i fråga således också inneburit nya typer av ge-

nomslag för flera av forskarna. En ny synlighet i sociala medier och hög rankning 

i sökmotorer är nya och till synes uppskattade indikatorer på påverkanskraft. 

Något bland annat Borgman påpekat är att den inneboende snabbheten i da-

gens digitala interaktion medfört att den informella kontakten mellan forskare 

intensifierats, samtidigt som spridning av vetenskapsmaterial genom formella 

kanaler förenklats (2007, s. 49). Dessa båda tendenser märks tydligt i resultatet. 

För det första – många respondenter noterar en mer intensiv kommunikation. 

Främst då inom relativt privata sfärer, som mailkorrespondens, men även på offi-

ciella arenor då till exempel sociala medier enligt vissa har fått större betydelse. 

För det andra – en upplevd effekt av parallellpublicering är att utväxlingen av 

material blivit mer flexibel. Flexibiliteten går igen i hur man använder sitt paral-

lellpublicerade material, som nu sprids i högre grad och fler sammanhang – både 

formella (undervisning, konferenser) och mer informella (till kollegor eller andra 

intresserade). Dessa resultat aktualiseras även i nästkommande avsnitt, tillsam-

mans med några frågor som de väcker: När kan det som hittills setts som infor-

mella kanaler anses formella, och kommer själva uppdelningen formell/informell 

spela allt mindre roll i framtiden? 

                                                 
20 Sociala medier kan definieras som kommunikationskanaler där användarna interagerar direkt med varandra 

och på samma villkor. Alla kan snabbt och lätt nå ut till många mottagare (NE.se. Sökord: sociala medier). 
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6.3 Nya sätt på vilka man använder sitt material 

Tolv forskare har börjat använda sitt eget material på nya sätt efter parallellpubli-

ceringsstarten. Av de övriga uppger 24 att de inte gjort detta, varav tre svarar ’inte 

ännu’. Fem svarar inte på frågan – två av dessa uppger som anledning att de alltid 

har parallellpublicerat och därmed inte kan redogöra för skillnader. Det fram-

kommer inte några disciplinära skillnader, både ja- och nej- sägare är jämnt förde-

lade över ämnesområdena, och inte heller nationalitet verkar ha spelat roll. Vidare 

kan det inte dras något samband mellan ny slags användning och effekt av paral-

lellpublicering – av de tolv ja-sägarna har hälften uppgett att de märkt effekter av 

parallellpublicering. 

Vanligast är att man i allt högre utsträckning länkar till sina artiklar, och då 

till de parallellpublicerade versionerna. Länkarna bifogas i undervisning och un-

dervisningsmaterial, i konferensbidrag och andra presentationer och framställ-

ningar, men också i forskningsförslag och i bibliografier över till exempel ny 

forskning inom ett område. Det uttrycks bland annat såhär: ”I link to my research 

more frequently, now that anyone can access it-- in materials, proposals, and other 

messages” (685) eller: ”when possible, in talks and conference presentations” 

(686). En respondent nämner även spridning i mer informella kanaler: ”I share it 

in social and professional networks (Facebook, Linkedin, Twitter)”21 (302). 

En forskare som använder sin forskningsproduktion i undervisningen har ar-

betat om artiklar till multimediala versioner; webbsidor där presentation av forsk-

ningen finns, tillsammans med till exempel OA-länkar till relaterat material (754). 

Möjlighet att kunna bygga sådana specialiserade online-forskningsresurser var 

också vad en annan respondent angav som skäl till att hon började parallellpublicera 

(593). 

Även förutsättningar för en tidigare spridning tas upp; möjligheten att sprida 

sina resultat innan den egentliga publiceringen. En respondent påpekar att detta nu 

är möjligt att göra på ett mer formellt sätt: ”When a paper is self-archived, it is 

possible to disseminate results prior to publication in a more formal venue” (602). 

En forskare påpekar att det nu är lättare att ge access till kompletterande data 

och figurer, då även sådant material kan publiceras i arkiven och således göras 

fritt och lätt åtkomligt (480). Några uppger också att de har börjat lägga ut sina 

artiklar på sin egen webbsida vid sidan av parallellpubliceringen i arkiv, eller att 

de ämnar göra så (756, 596, 698). En länkar då alltid till båda källorna vid presen-

tationer etc. (596). Materialet kan även användas för att stödja regionala OA-

                                                 
21 Facebook, Twitter och Linkedin är webbaserade tjänster för interaktion och socialt nätverkande, och alla 

typexempel på sociala medier. Facebook består i huvudsak av användarnas profilsidor och och kommunika-

tionen sker i oftast genom textmeddelanden. På Twitter kommunicerar användarna via personliga mikroblog-

gar, där korta textmeddelanden, så kallade ’tweets’ läggs ut. Även Linkedin är textbaserat. Detta forum är 

mer inriktad på att knyta arbetsrelaterade kontakter än de andra. (NE.se. Sökord: Facebook; Twitter. Wikipe-

dia, engelska versionen. Sökord: Linkedin) 



 40 

aktiviteter: ”it became my main input for regional working group on OA issues and 

digital libraries ” (302). 

6.3.1 Spridning och egennytta 

De angivna användningssätten handlar framför allt om utåtriktad kommunikation 

genom spridning: En ökad, mer frekvent och tidigare sådan. Denna intensifierade 

spridning av eget material ökar synligheten för författaren, men användningen är 

inte minst intressant att belysa utifrån följder för andra. Till exempel blir biblio-

grafier med länkar till fulltextmaterial en dynamisk läsning och spar tid för den 

som är intresserad av innehållet. Studenter och andra som söker information når 

forskningen enklare, vilket möjligtvis medför att de tar del av den i högre grad än 

annars. Vidare kan omarbetning av material möjliggöra att samma forskning lätta-

re kan riktas till olika slags målgrupper. 

Respondenterna utnyttjar möjligheterna till formell spridning, då preprints 

kan spridas mer officiellt, och även till mer informell, då man går utanför de tradi-

tionella kanalerna, till exempel i användandet av Twitter och andra sociala medi-

er. Möjlighet till större spridning var som vi sett också den vanligaste anledningen 

till att forskarna började parallellpublicera, vid sidan av det principiella motivet. 

Det framkommer dock av svaren här att spridningen inte sällan sker utifrån per-

sonliga vinstintressen – det blir en strategi att marknadsföra sig själv och sin 

forskning i hopp om personliga framsteg som citering, uppmärksamhet, nytt jobb 

etc. Till exempel: ”My research reaches a wider audience which can increase 

chances that I get more funding, better job positions, get invited to join research 

projects” (773); ”I always include information about my website when applying 

for jobs” (756, som publicerar både i öppet arkiv och på egen hemsida). Parallell-

publicering kan med detta innebära bättre förutsättningar för att marknadsföra sin 

egen forskning aktivt och, vilket i tidigare studier visat sig vara ett av huvudskä-

len till att forskare skulle kunna tänka sig att parallellpublicera (se bl.a. Meyer 

Lundén 2008, s. 61). 

Så även om den utförda forskningen i sig är objektivt hållen används publika-

tioner här på sätt som är intressant att ställa i relation till Mertons norm om disin-

terestedness – att vetenskap och forskning ska vara fritt från egenintressen (Mer-

ton 1973, s. 275). Detta lyfter i sin tur frågan om hur tillämpbara Mertons normer 

är idag. Borgman (2007) menar att Mertons fyra normer utgör ett för löst ramverk 

när det kommer till att förklara strukturer i dagens digitaliserade forskningssam-

hälle. De kan förvisso användas som utgångspunkter, men med den risken att ver-

ka förenklande på vetenskapens komplexa sammansättning på ett improduktivt 

sätt, vilket blir särskilt kritiskt vid utformandet av användbara verktyg och ända-

målsenlig service för vår tids forskning (Borgman 2007, s. 37). Vinstintresset kan 

även problematiseras utifrån synen på den vetenskapliga kommunikationen som 

gåvoekonomi. Vad händer med tanken om ’gåva’ när forskaren blir sin egen ent-
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reprenör på de sätt vi sett exempel på? Denna fråga blir aktuell också i nästa av-

snitt, även om uppsatsen inte aspirerar på att framlägga ett fullständigt svar. 

6.4 Vikten av ny slags respons 

Frågan om det spelar någon roll att märka annat än statistiska effekter av paral-

lellpubliceringen ställdes till respondenterna, som även ombads motivera sitt svar. 

Femton av de 41 forskarna svarar ja medan 22 anser att det inte spelar roll, av 

vilka tre specificerar med att det räcker med siffror på nedladdning och citering. 

Övriga fyra väljer att inte svara. I dessa svar märks en skillnad mellan discipliner-

na, vilket tas upp nedan. Svarsredovisningen koncentrerar sig kring de skäl som 

angetts till varför eller varför inte man anser det spelar roll. 

De flesta som svarar nej utvecklar inte sin åsikt. En forskare motiverar dock 

med att det räcker med att potentialen till andra effekter finns, han behöver inte se 

konkreta bevis (999). För en annan spelar det mindre roll då han i sin tvärveten-

skapliga forskning helt enkelt bara är tacksam för att han själv har gratis tillgång 

till artiklar från flera fält, effekter eller ej (480). 

Några ja-sägare specificerar sig med att de uppskattar att kunna följa ned-

laddningen av sina artiklar (ex. 726, 685). I många fall är detta uppenbarligen 

något som forskarna upplever som nytt, något de inte kunnat göra tidigare, vilket 

också observerades i svaren kring effekter ovan. Nedladdningssiffror är i sak sta-

tistik, men kan i detta sammanhang betraktas som ett mer omedelbart mått på ge-

nomslag än uppgifter om citering, något som alltså värdesätts hos dessa forskare. 

När respondenterna påpekat vikten av citering och konventionella rank-

ningssystem framställs detta ibland som en nödvändighet: ”we also need a good, 

open, peer-review/ranking system to find the needle in the haystack, and we need 

a good crowd-sourced ’summarising’-system to help getting an overview of a 

field” (314) – men ibland mer som en oundviklighet: ”I know that’s the currency 

of our current system” (681). Även om citeringsstatistikens relevans alltså fram-

hålls märks en allmän tendens att man föredrar direkt respons från läsaren. Flera 

framhåller den positiva sporre det innebär rent personligen att se bevis på att man 

läses (ex. 681, 470, 685), något som dels indikerats av nedladdningsstatistik, men 

även märkts genom andra kanaler: ”I do appreciate knowing my preprints have 

been commented on in blogs and on Twitter. It’s nice to be cited (…) but my vain 

side also likes to know that people have read my work regardless of it being cited” 

(681). En annan är ännu tydligare i vikten av bekräftelse: ”Yes, it matters (…) if 

someone quotes my article in their blog or links to it via their site, it would not 

only provide tangible evidence that I’m reaching readers, but that readers are res-

ponding to it (even if they only link to my work), and thus validate what I’m 

doing” (470). Man kombinerar även den positiva känslan med praktisk nytta, ex-



 42 

empelvis: ”Yes, it gives you a sense of progress. It also gives me something to 

present to my tenure committee for my annual reviews” (969). 

Vidare kan blogginlägg och tweets enligt en forskare fungera som en slags in-

formell peer-review, vilket spelar roll därför att: ”they too [as ordinary peer-

review] can help or hurt one’s professional reputation” (583). En annan ställer 

frågan i ljuset av den egna disciplinen och menar att det betyder mycket att se 

andra effekter då det inom humaniora generellt sett inte funnits tradition av att 

citera eller ladda ner material: ”looking at citations will always give you low scores” 

(593). 

6.4.1 Självförtroende och tydliga belöningar. 

Av skälen som framkommer här är vissa personligt orienterade – att se sina verk 

laddas ner och att få uppmärksamhet i social medier verkar för vissa ge en känsla 

av bekräftelse och framsteg, med positiv inverkan på självförtroendet. Andra ba-

seras på en praktisk nyttoaspekt – att kunna visa på ett konkret gensvar på den 

forskning man utfört. Vi har tidigare sett några faktorer som motiverat OA-

förespråkare, universitetsledningar, forskningsfinansiärer och andra att arbeta för 

utvecklandet av nya sätt att utvärdera och mäta forskning (se avsnitt 3.2.2). Att 

denna studies resultat pekar mot att alternativa genomslagsindikatorer kan bidra 

till motivation och självförtroende i en forskares yrkesroll bör kunna ses som ett 

nog så starkt incitament till denna utveckling. 

Som bland annat Swan (2008) poängterat bör man vidare utforma nya mätme-

toder utifrån enskilda discipliners förutsättningar. Dels för att publicering och 

kommunikation av vetenskap traditionellt sätt ser annorlunda ut inom olika äm-

nen, dels för att därutifrån skapa över disciplingränserna jämförbar data (Swan 

2008). Bollen och Van de Sompel fann att relationerna mellan användning och 

citering varierar stort mellan discipliner (2008, s. 146f). Traditionellt sett har JIF 

och andra statistiska indikatorer haft stor betydelse inom framförallt naturveten-

skap, medan de spelat mindre roll inom till exempel samhällsvetenskap och hu-

manistiska ämnen (Suber 2008), och i denna studies resultat finns ett tydligt ex-

empel på problematiken kring dagens dominans av citering som mått på genom-

slag, då en forskare beskriver situationen inom humaniora. Även om denna studi-

es underlag är litet kan vad forskarna svarat på den aktuella frågan ändå illustrera 

vad olika discipliner anser viktigt: Samtliga från naturvetenskap och matematik 

svarar nej på frågan, fem av sex från livsvetenskaperna likaså. Bland informa-

tionsvetarna svarar dock alla utom två ja, det vill säga nio av elva. 

Peter Suber, namnkunnig inom OA-kretsar, har menat att ”The campaign for 

OA focuses on literature that authors give to the world without expectation of 

payment.” (Suber 2010). Vid en diskussion kring dessa resultat blir det intressant 

att ställa detta uttalande om forskares relation till sitt material gentemot Mertons 

tes om att strävan efter erkännande och att få ta del av vetenskapens belöningssy-
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stem är den stora drivkraften för forskare i arbete (1957, s. 647f). Resultaten i 

denna studie ligger i linje den teorin då de visar att någon form av belöning för sitt 

arbete är viktigt för många av respondenterna, vare sig den kommer som statistis-

ka siffror eller i annan form. En parallellpublicerad artikel sprids utan kommersi-

ella mellanhänder, och den sprids till så många som önskar ta del av den. Det är 

således inte den högstbjudande som får egenrätt till dokumentet, tvärtom höjs 

värdet ju mer det används (Tschider 2006). Genom att parallellpublicera höjer 

forskaren sin artikel från utbytbar vara till unik gåva, och knyter därmed också 

materialet starkare till sin egen person, vilket Tschider menar höjer värdet även 

för författaren personligen (2006). Respondenternas svar ligger överlag tydligt i 

linje med detta; att man inte behöver begränsa tillgången på materialet för att för-

säkra att upphovsmannen belönas. Enligt Tschider och gåvoeteorin består kom-

pensationen till den forskare som publicerar OA vanligtvis av erhållande av rykte, 

erkännande, feedback, en ökad självkänsla och/eller bara vetskapen om att en god 

gärning förtjänar en annan (2006), något vi sett exempel på i resultaten. Vidare 

följer teorin om gåvan reciprocitetsprincipen, som går ut på förväntan om ett utby-

te22. Här har Kylie J. Veale pekat på att om reciprociteten utgörs av relativt icke-

konkreta belöningar – som de som nyss nämnts ovan – riskerar den att bli svår-

tydd och inte nå fram till givaren (2003). Veale menar att internet idag förvisso är 

en mycket betydelsefull marknadsarena för kommersiella intressen, men också 

kan ses som en typ av gåvoekonomi – som en cirkulation av produkter, mjukvara 

och information som tas emot och utnyttjas av användare i utbyte av mer eller 

mindre abstrakta belöningar. För att en gåvoekonomi ska förbli hållbar måste sy-

stemet rendera tydliga belöningar för givarna så att de fortsätter bidra, annars ris-

kerar utbytescirkeln att stanna av (Veale 2003). I relation till detta och till tanken 

om reciprocitetsprincipen är det dock intressant att notera att några tydliga för-

väntningar på att den egna parallellpubliceringen bör kompenseras inte fram-

kommer bland svaren. En respondent ger likväl uttryck för reciprocitetstanken när 

han menar att förekomsten av fri publicering medför en känsla av att man bör bi-

dra själv: ”Especially with FOSS23 and other open something related research it is 

somehow polite to publish using OA-channels” (847). Jag menar att trots denna 

möjliga icke-förväntan kan effekter av parallellpublicering i detta material ses 

som just sådana belöningar i ett reciprokt system, som motiverar forskaren att 

fortsätta bidra. Många respondenter upplever en tydligare kompensation än vid 

icke-OA-publicering, vilket vi sett i exemplen på effekter ovan, och resultaten 

visar också att belöningar som Veale (2003) betecknar som ’luddiga’ kan medelst 

parallellpublicering bli mer konkreta: En potentiell läsarskara synliggörs i ned-

                                                 
22 Med reciprocitetsprincipen menas något förenklat att om någon gör något för dig, finns en förväntan om att 

du gör detsamma tillbaka, och vice versa (Wikipedia, svenska versionen. Sökord: reciprocitetsprincipen). 
23 FOSS (Free and open-source software) står i korthet för mjukvara vars programkod finns fritt tillgänglig 

för alla att studera, kopiera, förbättra etc. (Wikipedia, engelska versionen. Sökord: FOSS). 
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laddningsstatistik, ett rykte manifesteras i och med kommentarer i bloggar, syn-

ligheten bekräftas i hög rankning i sökmotorer, till exempel. Som redan påpekats 

kan belöningar som dessa även ha positiv inverkan på självförtroendet. Veale me-

nar också att självförtroendet och en tro om att kunna påverka kan öka bara ge-

nom insikten att man potentiellt sett kan läsas av miljontals internetanvändare 

(2003). 

6.5 Parallellpubliceringens kapacitet att gagna forskning 

Gagnar parallellpublicering av vetenskapliga artiklar den egna forskningen? Detta 

var den fråga som sett till antal utförliga svar engagerade forskarna mest, ett fak-

tum som i sig gör svaren intressanta. Resonemangen blir betydelsefulla också då 

det är forskare med faktisk erfarenhet av parallellpublicering som svarar. 

31 respondenter svarar ja på frågan. En övrig reserverar sig med att det åtmin-

stone är till nytta för forskningen i stort, och av de andra är tre tveksamma medan 

fyra, från fyra olika discipliner tillika nationer, svarar nej. Två respondenter väljer 

att inte besvara frågan. Något som kommer att framgå nedan är att flera väljer att 

inkludera OA-fenomenet som helhet i sina svar, och att vissa inte bara resonerar 

ur egen synvinkel utan även kring nyttan för forskning i stort. Dock är det faktum 

att hela 31 respondenter tror att parallellpublicering gagnar den egna forskningen 

intressant att ställa i relation till att endast tretton stycken upplevt särskilda effek-

ter av publiceringsformen. 

Två nej-sägare specificerar sina svar. En menar att fördelarna med publice-

ringssättet och OA än så länge endast existerar i teorin och att forskningen skulle 

gagnas bara om alla eller nästan alla institutioner använde öppna arkiv – först då 

skulle forskningens effektivitet öka, och inte sjunka i värde eller försvinna ur våra 

medvetanden över tid (956). Den andra uttalar sig mycket skeptiskt om kvaliteten 

på arkivmaterial: ”The other material with which my contributions are kept are of 

questionable value. Why taint my efforts by the company they keep in the reposi-

tory?” (919). Han utvecklar: ”lacking any sort of quality control other than mass 

peer review, I’m reluctant to use much of self-archived material in my own re-

search. The crux of the matter may lie in the question of how often self-archived 

material cites other self-archived material” (919). En annan forskare (som dock 

anser sig gagnad av OA på grund av ökad synlighet) kommenterar arkivinnehållet 

mer sakligt när han påpekar risken för att felaktiga artikelversioner fortätter att 

cirkulera: ”The risk is that one makes a mistake that is discovered in the referee-

ing process, because then the OA preprint is downloadable with the mistake” 

(359). Vidare skulle samme forskare vilja kunna säga att parallellpublicering 

uppmuntrar till diskussion och feedback från forskarsamhället, men avstår då hans 

egen erfarenhet är att kollegor endast kommenterar hans preprints med att han glömde 

citera dem. 
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Ja-svaren var fler och ofta utförliga och har därför indelats i kategorier. Des-

sas innehåll är ofta olika aspekter på samma sak, men liksom i avsnitt 6.2 syftar 

indelningen till att ge en tydligare bild av resultaten och samtidigt illustrera hur 

svaren framlagts. 

 

Bredare publik och fler exponeringsytor. Vad gäller potentialen till en bredare 

läsarskara framhålls ’bred’ i svaren både som större och mer heterogen (ex. 480, 

686). Utifrån detta anser exempelvis en respondent att parallellpublicering gagnar 

honom av två skäl: ”1. My research reaches a wider audience which can increase 

chances that I get more funding, better job positions, get invited to join research 

projects, etc. 2. The wider the audience the greater the chances to be cited” (773). 

Något som av flera nämns vara till stor nytta är att lätt kunna nå en stor publik 

inom flera discipliner (särskilt 480, 935, 685). En forskare menar att arkivet som 

är huvudkällan till ny forskning inom hans fält också blir den enda möjliga kana-

len att nå alla de discipliner han måste nå: ”ArXiv is widely used in astrophysics, 

this is the main source for new papers ’Have you noticed this paper published on 

ArXiv?’). It obviously increases the number of readers. In addition, I must reach 

several disciplines (astrophysics, statistics, evolutionary biology, bioinformatics, 

...) which cannot have access to subscription-only papers” (480). Ett annat per-

spektiv som lyfts är att litteratur från smalare ämnen nu lättare kan hittas – en 

forskares erfarenhet är att det som tidigare endast publicerades i begränsade upp-

lagor eller speciella samlingar på små förlag blivit mycket mer synligt i och med 

parallellpubliceringen (593). 

Några påpekar vidare att den bredare distributionen ger mer exponering inter-

nationellt sett (ex. 686, 302, 740), och två lyfter OA som något positivt specifikt 

utifrån sin geografiska region: ”For me, working in Latin America and the Spa-

nish Caribbean, it is very important to publish in Spanish. And national or region-

al journals and books in printed format have very limited distribution because of 

high costs of postal services and lack of funds in libraries to purchase. So open 

access provides a unique opportunity to allow visibility and access to my research 

results in the region” (302); ”[with OA] people read your works that would oth-

erwise be locked up in expensive subscription journals. African research becomes 

more visible on the global stage” (740). 

 

Tillgänglighet och fri access för andra. Den fria tillgången till materialet fram-

hålls ofta, framförallt utifrån användarens perspektiv. Till exempel lyfter man 

fram att både den egna verksamheten och forskningen i stort främjas av att även 

de som inte har tillgång till avgiftsbelagda tidskrifter eller andra stängda källor nu 

kan läsa materialet, som studenter och allmänheten utanför den akademiska sfären 

(787, 395, 786, 740). Att parallellpublicering underlättar finnandet av ens material 

är enligt en forskare bra helt enkelt därför att ”people are often lazy” (756). I linje 



 46 

med det påpekar en annan att parallellpubliceringen innebär att kollegorna nu inte 

kan klaga över eller hitta ursäkter för att de inte hittar ens artiklar (480). 

 

Tillgängligthet och den egna arbetsgången. Några poängterar även tillgänglighe-

ten ur sitt eget perspektiv: Att snabbare och enklare hitta tidigare forskningsresul-

tat i fulltext underlättar den egna verksamheten, som en forskare framställer det 

(314). En annan ger exempel på hur: ”From my own perspective as a researcher, it 

is nearly impossible to keep track of all the new journals within the field of re-

newable energy. With OA, it is easy to find the papers using Google Scholar re-

gardless of in what journal they have been published (assuming the author is wise 

enough to use a repository suitable for Google Scholar)” (905). 

 

Lättare att sprida material. Några framhåller att parallellpublicering innebär att 

enkelt få ut sitt material på internet, till exempel: ”self-archiving just makes it 

more possible to get my publications out there on the Web” (740). Ur spridning-

saspekten lyfts även potential till smidigare marknadsföring: ”I believe it will 

benefit my area of research in the sense that there are many small companies that 

try to release commercial products. With open access they will probably find it 

easier to implement the latest research results” (905). 

 

Fördel för den egna forskningen. Några framhåller den ökade synligheten för 

forskaren personligen (inte bara verken). En bredare publik och ökad materialtill-

gång gör det lättare för andra att ta kontakt, påpekar vissa respondenter (ex. 681, 

302, 969). En forskare framhåller även exponeringen av den egna akademiska 

profilen, vars synlighet – liksom hennes arbeten – har ökat och blivit tydligare i 

och med parallellpubliceringen. Hon upplever att hennes parallellpublicerade ar-

tiklar fått funktionen av ”a virtual presentation card supporting cv’s data” (302). 

En annan går ett steg längre och tror att parallellpublicerandet kommer öka hans 

inflytande på andras forskning: ”I expect to have expanded influence on others. 

Even if I don’t, I expect to” (999). 

 

Snabbare framsteg för forskningen. När en respondent svarar att parallellpublice-

ring gagnar hennes forskning specificerar hon med: ”Speeds up research, increa-

ses collaboration” (593). Dessa två aspekter tas upp av flera andra. Bland annat 

menar en att ”Anything that increases the availability of papers obviously increa-

ses the rate of development in a discipline” (891) och jämför med tryckta tidskrif-

ter som har mycket begränsad cirkulation inom hans område. Samme forskare 

lyfter också möjligheten att tid mellan inlämnande av en artikel och publicering 

kan minskas genom OA-publicering. En annan upplever att OA generellt ökat 

publiceringstakten och menar att parallellpublicering gagnar henne då andra fors-

kare snabbare kommer i kontakt med hennes forskning via preprintsarkiv jämfört 
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med via tidskrifter (968). Ytterligare en exemplifierar detta då han anger som ett 

av de främsta skälen till att han parallellpublicerar vara ”[to] show your progress 

to the community many months before the actual publication” (359). Enligt ho-

nom, som publicerar i arXiv, finns ett tävlingsmoment i detta inom hans fält – där 

mållinjen är deponering av preprint i arkivet. 

Vidare ser en respondent en tendens till högre kvalitet på artiklarna, då han 

anser att det publiceras fler ”good papers” (634) – ett påstående den forskare vi 

sett uttrycka tro på att parallellpublicering ökar chanserna till inflytande på andra 

verkar införliva: ”That potential makes me prepare and conduct research with 

concern, purpose, and carefulness” (999). 

 

Samarbeten. Flera följer som sagt även linjen om att den ökade exponeringen le-

der till samarbeten som inte skulle initierats annars, och man menar bland annat 

att publiceringssättet skapar nätverk och initierar diskussioner på nya sätt (ex. 

891, 615). Samarbetena i sig underlättas också eftersom det i och med parallell-

publiceringen är enklare att utbyta material sinsemellan (302). 

 

Andra aspekter. Några lyfter fram andra konkreta fördelar för forskaren. Bland 

annat den större friheten: Att med mer flexibla distributionsmöjligheter kunna 

presentera sina artiklar och forskningsresultat mer fritt: ”allows me to represent 

my work how I please” (685). Svaren anspelar även på en rationell, vardaglig han-

tering av material. Parallellpublicering kan till exempel bidra till mer ordning och 

reda, uttryckt av en forskare som att det är suveränt att kunna ha allt material på 

samma ställe; ”Like filling cabinet in the cloud” (969). En annan framhåller det 

positiva i att han nu blivit bättre på att organisera sitt material (078). Vidare me-

nar någon att hennes forskning gagnas eftersom det nu är lättare att sammanställa 

bibliografier att bifoga till projektplaneringar och andra ansökningar om finansie-

ring (686). Angående finansieringsaspekten anser en respondent att parallellpubli-

cering gagnar honom och hans institution då fakulteten uppskattar institutionens 

vetenskapliga framgångar utifrån vad som publiceras i dess arkiv, vilket i sin tur 

utgör en grund för fakultetens anslag till institutionen (698). 

6.5.1 Personliga drivkrafter och allmän tillgång 

I dessa resultat blandas erfarenheter och åsikter. En forskare uttrycker sig mycket 

slagfärdigt apropå fördelarna med OA: ”Information wants to be free. Open 

access is a way for the world to improve quicker” (314). Även andra förhåller sig 

positiva på denna abstrakta nivå, vilket är intressant då det uttrycker en stark tro 

på OA som fenomen. Givande i sammanhanget är också att uppmärksamma de 

mer vardagliga, konkreta skäl som angetts till varför parallellpublicering kan gag-

na en forskare. Här återkommer mycket av det som redovisats ovan angående 

upplevda effekter – till exempel flexibiliteten i användning av eget material, 
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aspekter ur marknadsförings- och finaniseringssynpunkt eller att lättare hitta ma-

terial och själv hittas – med fler samarbeten, tydligare profil eller helt enkelt en 

förenklad arbetssituation som följd. 

Intressant är även att se ur vilka perspektiv respondenterna framlagt sina svar: 

Synlighet, spridning och snabbhet – faktorer som även kan ses som ledord för de 

som förespråkar OA, vilket belysts i kapitel 2. Snabbheten består delvis i en effek-

tivitet – då fri tillgång förenklar den egna arbetsvardagen. Den kan också syfta till 

ett snabbare avancerande forskningsfält. OA och parallellpublicering har sagts 

kunna bidra till snabbare utveckling för forskningen i stort, bland annat genom 

kortare publiceringscykler och arkivens potential till att effektivisera informa-

tionssökning (Swan 2007, s. 198ff), fördelar flera respondenter ger uttryck för. I 

frågan om effektivisering märks också något annat: En ökad drivkraft i det egna 

arbetet. Om denna drivkraft, eller det faktum att man erfarigt alternativt tror på 

fördelar med publiceringssättet i fråga, innebär att man själv som forskare utför ett 

bättre och/eller mer effektivt arbete kan inte besvaras utifrån dessa resultat. Dock 

har en forskare som vi sett gett konkret uttryck för detta (999). En annan poängte-

rar att han upplever att det är fler bra artiklar publicerade nu (639), en tendens 

som vi ovan såg diskuteras i frågan om selection bias – att potentialen till större 

publik leder till att man väljer ut sina bästa verk till parallellpublicering (se avsnitt 

3.2.1). 

Frågan om ökad drivkraft och effektivitet är relevant att relatera till Mertons 

teori om sporren i värdet av originalitet – då det att vara först med en upptäckt 

leder till erkännande (1957, s. 647). Denna drivkraft märks tydligt i resultaten, 

främst genom betonandet av en tidig spridning. Till exempel: ”[Self-archiving] 

does benefit me because other people become aware of my research faster via 

preprint servers than via printed journals” (968). En forskare nämner explicit ett 

inbyggt tävlingsmoment i det hela: ”I think one of the most important factors is 

the competition element. The time between acceptance of a paper and publication 

can vary from journal to journal, so often the submission of an accepted preprint 

to a preprint server will count as the ’goal line’” (359). 

I svaren på den aktuella frågeställningen är det tre forskare som explicit tar 

upp citering, och företeelsen nämns i relativt generella ordalag. En menar att pa-

rallellpubliceringen gagnar honom eftersom ”it gives higher visibility and higher 

citation” (359). De två andra menar att en bredare publik troligen höjer citerings-

graden (778), eller åtminstone chanserna att citeras (773). Endast tre av de 35 

forskare positiva till parallellpublicering lyfter alltså frågan om citering, vilket i 

relation till OA-förespråkarna ofta använt citeringsfördel som argument för sin 

sak kan uppfattas som en låg andel. Den på OA-fältet något infekterade frågan om 

eventuell citeringsfördel dominerar således inte, sett utifrån dessa resultat, re-

spondenternas uppfattning om fördelarna med OA och parallellpublicering. Vad 

som dock är framträdande är den starka betoningen på betydelsen av fri tillgång 
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och det positiva att forskningen är öppen för alla, faktorer Merton samlat i normen 

om communism (1973, s. 273). Att forskning är allmän egendom är som belystes i 

uppsatsens bakgrundskapitel också en av hörnstenarna i grundtanken med OA. I 

linje med detta orienterar sig respondenternas svar i mångt och mycket mot grun-

derna i teorin om gåvan, såsom Tschider (2006) har belyst den utifrån ett OA-

perspektiv. Vi har redan sett många exempel på att man generellt framhåller möj-

ligheten att publicera något som alla har gratis tillgång till som mycket positiv. 

Några respondenter uttrycker också explicit att OA-material kan ses som förde-

laktigt då vinstdrivande mellanhänder sätts ur spel: ”I have become more positive 

to open access publishing in general because I have become more aware of the 

profits the large publishing companies are making on the cost of the scientists” 

(698); ”I like knowing that people are actively finding my work outside of toll-

access article indexes” (685). 

6.6 Andra aspekter: Återfinnande och tidsåtgång 

Google och Google Scholar lyfts fram i flera sammanhang i resultatmaterialet, 

framförallt av forskare som uppskattar att de i och med parallellpubliceringen 

rankas högre i sökmotorernas träfflistor. Att de på detta sätt också blir mer synliga 

och lästa av andra forskare går att förmoda, då tidigare studier visat att man rela-

tivt ofta använder sökmotorer för att hitta material till egen forskning: 

55,5 procent av enkätrespondenterna i PEER-studien angav att de använde Google 

eller Google Scholar i detta syfte ’ofta’ eller ’ibland’. Även fokusgrupperna an-

vände sökmotorerna, men då snarare som ett sätt att få tillgång till verk än som ett 

återanvändningsverktyg. Några angav dock Google som den första källan man 

vände sig till med sökningar inom områden man inte kände till väl (Fry m.fl. 

2009, s. 61ff, 90). Bland de respondenter i Meyer Lundéns studie som använde sig 

av parallellpublicerad litteratur i sin forskning använde hela 76 procent Google 

för att få tag i materialet, och 57 procent använde också mer specialiserade sök-

motorer, däribland Google Scholar (2009, s. 57). 

Genom vanliga sökmotorer kan även användare som inte söker aktivt efter 

just forskningsmaterial ändå komma över parallellpublicerat fulltextmaterial, och 

att synas där höjer därmed potentialen att nå ut till nya användargrupper. Detta är 

en bra illustration av hur parallellpublicerad forskning blir del av ett större informa-

tionsflöde. 

Att parallellpublicering underlättat återfinnande av material är bland det mest 

märkbara som framkommer i dessa resultat, och vi har sett att det framhålls som 

fördelaktigt både ur eget och andras perspektiv. Utifrån detta kan man ställa sig 

frågande till varför en smidigare återanvändning inte används oftare som argu-

ment när man vill förespråka OA inför forskare. Argumentet kan ge en mer kon-

kret, arbetsnära dimension till förespråkandet, vid sidan av större spridning och 
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ökad synlighet. Det konkreta kan till exempel handla om tid. I resultaten lyfts pa-

rallellpublicering och OA fram som frigörande tid, speciellt just eftersom återfin-

nande av material går snabbare. Detta poängteras även i en av slutsatserna i 

PEER-studien: ”Readers across many disciplines often need to go through a varie-

ty of processes to access all the articles that they require and that widespread open 

access may reduce the need for this time consuming practice” (Fry m.fl. 2009, 

73). Angående tidsaspekten är det även intressant att observera att det som i tidi-

gare studier ofta varit en tydlig påverkansfaktor i fråga om forskares inställning 

till parallellpublicering i stort sett är frånvarande i detta resultat, nämligen oron 

för stor tidsåtgång för de praktiska momenten kring själva publiceringen. Endast 

en forskare tar upp tidsfaktorn explicit, men utan att se den som problematiskt: 

”Even if these effects should be small (…) I still find it worth the effort to self-

archive. It takes a few minutes per self-archived paper” (773). Sammantaget kan 

detta tolkas som att tidsåtgången inte upplevts som alltför stor, och att frågan åt-

minstone inte dominerar forskarnas tankar när parallellpublicering tas upp. 

Dock har andra aspekter kring det praktiska utförandet förts på tal av några 

respondenter, som alla menar att deponeringen bör vara enkel och att man som 

forskare bör få support i förfarandet. En menar att det tar tid att vänja sig vid pro-

ceduren, som inte är så användarvänlig som den borde vara. Hon efterlyser även 

en internationell standard (302). Två andra lyfter fram att de fått bra stöd från sina 

respektive universitetsbibliotek, då till exempel bra instruktioner funnits att tillgå 

(773, 224), och en av dem anser att: ”this support is instrumental for promoting 

self-archiving” (773). 
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7 Slutdiskussion 

OA är på väg att bli norm när det gäller spridning av forskningsresultat på nätet. 

Vissa menar att det kommer att bli den dominerande publiceringsformen inom 

bara några få år (Swan 2008), och med den takt nya obligatorier införs förefaller 

detta inte orimligt. Att i detta läge undersöka och utvärdera publiceringssättet och 

vad det har inneburit och kan medföra för olika aktörer är därför högst relevant. 

Den här uppsatsen bidrar till en sådan utvärdering då dess syfte har varit att un-

dersöka vilka erfarenheter forskare har av parallellpublicering, som är en av stra-

tegierna för att uppnå OA och ett publiceringssätt som sagts ge större synlighet, 

spridning och genomslag. Vad har den enskilde forskaren tjänat på att publicera 

sina artiklar i öppna arkiv och är förfarandet till nytta forskningen i stort? 

Vad resultaten visar är att en övervägande majoritet av respondenterna förhål-

ler sig positiva till OA genom öppna arkiv som publiceringsstrategi. Tidigare 

forskning om forskares attityder till parallellpublicering har visat på samma åsik-

ter, men då ofta fokuserat respondenter med ingen eller liten erfarenhet av publi-

ceringssättet. Denna uppsats låter se att den positiva inställningen kvarstår och i 

många fall förstärks vid övergång till parallellpublicering, vilket kan sägas även 

om endast tretton av 41 forskare uppger att de sett direkta effekter efter övergång-

en. Studien kan inte visa att den som parallellpublicerar garanteras större genom-

slag – men exemplifierar tydligt att så kan bli fallet. ”Impact can come in many 

guises” är ett citat hämtat från en respondent (787) och valdes som titel till den 

här uppsatsen då jag anser uttrycket sammanfattar en stor del av de erfarenheter 

som studien klarlagt. 

Många respondenter upplever en ökad spridning och synlighet för sitt materi-

al, två vanliga argument för OA som alltså infrias här. Intressant är att ett annat 

lika frekvent argument, frågan om citeringsfördel, inte får alls samma belägg. Den 

på OA-fältet livliga debatten om denna eventuella fördel har heller inte färgat av 

sig på åsikterna som framkommer, då frågan är relativt frånvarande i svarsmateri-

alet som helhet. Studien ger vidare bra belägg för ett argument som varit egen-

domligt frånvarande i förespråkandet av OA – att parallellpublicering underlättar 

återfinnande av material. Att detta i förlängningen även verkar tidssparande gör 

att argumentet eventuellt skulle kunna blidka de många forskare som i tidigare 

studier oroat sig för tidsåtgången för parallellpublicering. Varje forskare som pa-
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rallellpublicerar bidrar också till att stärka argumentet, då mer material på så sätt 

finns tillgängligt och enkelt att googla fram. 

Parallellpublicering är en del av den vetenskapliga kommunikationen, en 

inom de flesta ämnesområden relativt ny pusselbit som dock passar väl in i detta 

komplexa interaktionssystem och som delar det övergripande syftet: Att sprida 

och återanvända information. Utifrån den teoretiska bakgrund som framlagts om 

vetenskaplig kommunikation ser vi också att studiens resultat uppvisat goda ex-

empel på faktorer som sagts förändra detta fält i våra dagar. OA och parallellpub-

licering kan medföra en intensifierad och mer flexibel interaktion, både forskare 

emellan och mellan forskare och andra aktörer. Vissa respondenter vittnar om att 

detta uppstått automatiskt, då de själva sökts upp av andra i högre grad än tidiga-

re. Dock antar många även en aktiv roll i kommunicerandet av sina resultat – och 

utnyttjar därmed att publiceringssättet öppnat för en ny slags användning av 

forskningsmaterial, en friare användning än vid publicering enbart i traditionella 

icke OA-tidskrifter. En dryg fjärdedel av respondenterna drar nytta av detta, och 

vi har till exempel sett att man länkar mer frekvent, att mer fulltextmaterial flore-

rar och att detta kommuniceras genom nya kanaler, ofta mer informella Resultaten 

slår alltså fast att parallellpublicering har potential att öppna nya arenor för fors-

kare, kommunikationskanaler genom vilka de kan nå ut med sin forskning. Ut-

ifrån att de informella kanalerna blivit allt viktigare för många i sådan utåtriktad 

aktivitet och i interaktion vetenskapsmän emellan är det inte orimligt att anta att 

dessa håller på att formaliseras i någon mening. 

Sammanhörande med detta är ytterligare en förändring som resultaten belyser 

– att parallellpublicering, med potentiella följder som bredare exponering och 

spridning genom fler kanaler, är ett publiceringssätt som kan leda till fler möjliga 

typer av erkännande. Parallellpubliceringen verkar ha öppnat upp för ett vittför-

grenat belöningssystem, innehållande både konkreta och mer abstrakta belöning-

ar. Flera av de effekter vi sett kommit av parallellpubliceringen utgör former av 

vad som kan betraktas som officiellt erkännande, till exempel citering eller for-

mella erbjudanden om att delta i konferenser. Sett till resultatet som helhet blir det 

dock intressant att ställa frågan vad som kan anses som erkännande idag. För det 

första har parallellpubliceringen för vissa respondenter gett effekter de uppfattar 

som nya erkännanden, som att bli uppsökt av andra, länkad till eller bloggad om 

etc. Detta är relativt informella effekter som inte ger mätbart genomslag men som 

för flera inneburit en ökad självkänsla. Även nedladdningsstatistik har gett vissa 

en känsla av framsteg – och just det faktum att se att man läses ses hos dessa re-

spondenter som ett slags erkännande i sig. För det andra har vi sett erkännande tas 

upp som något som sker inom den vetenskapliga verksamhetskontexten (Merton 

1957), vilket oftast är fallet även i dessa resultat; uppmärksamheten har i huvud-

sak härrört från kollegor, andra forskare och fackmän. Dock finns även exempel 

på att parallellpublicering kan föra med sig uppmärksamhet från icke-forskare, 
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vilket uppfattats som något nytt: ”These people are not all academic researchers: 

this is new use and impact” (787). 

Förändringarna beskrivna ovan är ofta avhängig nya tekniska möjligheter och 

de nya kommunikationssätt som uppstått i och med internet – faktorer som påver-

kar forskares arbetssätt och högst troligen även de som svarat på min enkät, även 

om inte alla vittnar om det här i sitt förhållande till parallellpublicering. Därför 

kan det vara svårt att avgöra om det är parallellpubliceringen i sig som varit enda 

påverkansfaktor för enskilda effekter, användningssätt och andra aspekter som 

framkommit i resultatet. Jag menar att parallellpubliceringen har haft en avgöran-

de roll, men att det är troligt att nya möjligheter till nätverkande och att nya kom-

munikationskanaler som bloggar blir vanligare, etc. också spelat in i många fall. 

För att skapa en övergripande helhetsbild behöver därför studier som den här 

kompletteras, till exempel med undersökningar kring hur social media påverkar 

forskares arbetssätt.24 

I och med de förändringar inom vetenskaplig kommunikation som bland an-

nat OA och en ökande publicering i öppna arkiv fört med sig behövs nya standar-

der för att mäta forsknings inflytande, som i formella sammanhang kan användas i 

utvärderande syfte, motsvarande till exempel JIF. Behovet föds även av forsk-

ningsinstituts och lärosätens intresse av att utvärdera forskningen som bedrivs 

inom dess ramar på ett formellt, ekvivalent och rättvisande sätt. Den här studien 

bidrar med forskarnas perspektiv, och i resultaten finns flera incitament till att nya 

och rikhaltigare standarder bör utformas: Dels att parallellpublicering faktiskt för 

med sig nya faktorer att mäta, som nedladdning och länkning i olika sammanhang. 

Dels att dessa konkreta följder kan inspirera en forskare, stärka dennes självför-

troende och motivera till fortsatt arbete. Att då kunna mäta detta och skapa jäm-

förbara data skulle kunna bidra till motivationen. 

Utifrån detta menar jag att kvalitativa studier som min kan och bör bidra till 

utformandet av nya mätmetoder. Om man belyser vilken slags respons som får 

störst betydelse för forskarna och deras verksamhet och om detta lyfts fram när 

konventionella mätmetoder anpassade till publicering i öppna arkiv ska utformas 

kan forskares behov bli underlag för mätmetoderna, i stället för att mätmetoderna 

ska forma behoven. Jag menar att detta skulle ge antagna mätmetoder en djupare 

dimension och bland forskarna stärka förståelsen för dess betydelse. I detta syfte 

skulle ett starkare underlag från en mer omfattande kvalitativ studie än den här 

behövas; för att undersöka effekter av parallellpublicering mer ingående, vilka 

typer av effekter forskare värderar högst och om dessa kan utvecklas till konkreta 

indikatorer på inflytande. 

                                                 
24 En omfattande och nyligen publicerad studie kring hur social media används inom olika vetenskapliga 

discipliner är Social media and research workflow, utgiven av CIBER, University College London. Tillgäng-

lig som pdf: http://www.ucl.ac.uk/infostudies/research/ciber/social-media-report.pdf [2011-05-04]. 
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Ny slags statistik fyller ett syfte, men kan trots allt inte täcka in hela det 

spektra av ny respons parallellpublicering kan generera. Hur mäter man till exem-

pel effekter som att forskare blir uppsökta av kollegor i högre grad? Jag menar att 

kvalitativa studier som den här behövs för att de kan belysa mer omätbara effek-

ter, vilket kan bidra väsentligt till att motivera forskare att OA-publicera. Detta 

kan vara särskilt viktigt inom vissa discipliner, där till exempel statistiska genom-

slagsmått som JIF endast haft liten betydelse, och inte minst när det kommer till 

tvärvetenskaplig forskning som blir allt vanligare (Suber 2008, Swan 2007, s. 199). 

Inom många discipliner är fenomenet parallellpublicering ännu fortfarande re-

lativt nytt, och man kan fråga sig om effektstudier som den här hittills hade varit 

fruktbara att genomföra. Nu i och med fler obligatorier och en ökad medvetenhet 

kring OA både bland forskare och finansiärer ökar dock relevansen. Inom andra 

discipliner har öppna arkiv länge varit vedertagna som publiceringskanaler, vilket 

möjlighen inneburit att forskarna inte reflekterat aktivt över vad parallellpublice-

ring skulle kunna innebära för möjligheter. Det blir således även väsentligt med 

vidare forskning kring disciplinernas olika behov, där man ser till vilka kanaler 

som används och hur samarbeten sker etc. 

Avslutningsvis vore det även intressant med framtida forskning som även be-

aktar världen utanför den vetenskapliga. I resultaten finns exempel på respons 

från individer utanför forskarsamhället, och tidigare studier har pekat på hur ned-

laddningsstatistik över OA-material synliggjort andra användargrupper än de som 

citerar. Vilka är dessa läsare, hur använder de OA-materialet och vad får det för 

konsekvenser? 

We should not restrict ’open access’ as virtual readership, but rather open access to a greater 
sense of scholarly impact, public contribution, and emerging of ideas. (Tschider 2006) 
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Sammanfattning 

Att göra forskningsresultat fritt tillgängliga genom open access är en publice-

ringsstrategi som blir allt vanligare, och världen över beslutar ett ökande antal 

forskningsinstitut och lärosäten att införa obligatorisk parallellpublicering – det 

vill säga deponering av vetenskapliga publikationer i digitala öppna arkiv – för 

det material deras forskare producerar. Den här uppsatsen syftar till att belysa 

forskares erfarenheter av parallellpublicering, något som hittills lämnats relativt 

outforskat då man utvärderat effekter av open access. Studien undersöker om 

forskarna efter att de börjat parallellpublicera upplever någon ny slags respons på 

sitt material och i vilken grad sådana effekter anses viktiga; om forskarna använ-

der sitt material på nya sätt och om de anser open access gagna den egna forsk-

ningen. 

Vetenskaplig kommunikation utgör utgångspunkten i uppsatsens teoretiska 

grund, som även byggs på Robert K. Mertons teorier om vetenskapens etiska 

normer och belöningssystem samt open access förhållande till teorin om gåvan. 

Materialet samlades in med hjälp av en webbenkät med kvalitativ karaktär 

och består av svar från 41 forskare verksamma i länder över hela världen. Majori-

teten respondenter förhåller sig positiva till parallellpublicering som princip, och 

man framhåller framför allt fri tillgänglighet för andra, bredare exponering av eget 

material och snabbare framsteg för forskningen i stort som stora fördelar. Svaren 

visar att parallellpublicering har potential att skapa fler samarbeten, generera 

kommentarer i social media och stärka en forskares professionella profil, med 

mera. Att se annat än statistiskt mätbara effekter visar sig kunna stärka forskares 

självförtroende då det ger en känsla av bekräftelse och framsteg, och en allmän 

upplevelse av ökad synlighet är tydlig bland många respondenter. Flera arbetar 

även aktivt med att föra ut sin forskning, både i formella och informella samman-

hang. 

Studien kan inte visa att den som parallellpublicerar garanteras större genom-

slag, men exemplifierar tydligt att så kan bli fallet, inte minst då publiceringssättet 

öppnar för nya slags erkännanden och feedback. Resultaten illustrerar en pågåen-

de förändring inom forskning och hur forskning kommuniceras – parallellpublice-

ring möjliggör en mer flexibel och informell kommunikation av forskningsmateri-

al och intensifierar interaktionen forskare emellan. Utifrån detta aktualiseras vik-

ten av att utveckla nya standarder för att mäta forsknings inflytande, och i studien 
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hävdas relevansen av att resultat från kvalitativa undersökningar liksom den före-

liggande tas i beaktande i utformandet av sådana genomslagsindikatorer. 
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Bilaga 1: Enkätformulär 

Impact of self-archiving: Author experiences of the 

green road to open access 

Welcome to this survey! 

This survey focuses author experiences of the effects of self-archiving. As a con-
tributing researcher you have experience of publishing research articles in both 
traditional non-open access channels and of self-archiving. There will be space 
for free comments at the bottom of the survey.  
 
The survey will be available until March 2nd 2011. 

Find definitions and information about open access and self-archiving HERE  

The study is a part of the Masterprogram in Library and Information Science, 
Uppsala University, Sweden.  

Part I - Author context 

 1. Age 

 

 
20-25   
 

  
26-30   
 

 

 
31-35   
 

  
36-40   
 

 

 
41-45   
 

  
46-50   
 

 

 
51-55   
 

  
56-60   
 

 

 
61-65   
 

  
66-70   
 

 

 
71-   
 

  
 

 

 2. Sex 

 
 

Male   
 

 

 
Female   
 

 

 

 

 3. In which country is your institution based? 

http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
http://www.abm.uu.se/
https://survey.mamut.com/www.uu.se
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 4. Which of the following best describes your institution?  
If "Other", please specify. 

 

 
University or college   
 

 

 
Hospital or medical school   
 

 

 
Research institute   
 

 

 
Government   
 

 

 
Industrial/commercial   
 

 

 Other    
  

 

 

 5. Which field best describes your research area?  
If "Other", please specify. 

 

 
Medical sciences   
 

 

 
Life sciences   
 

 

 
Physical sciences & Mathematics   
 

 

 
Social sciences   
 

 

 
Humanities & Art   
 

 

 
Interdisciplinary   
 

 

 Other    
  

 

 

 6. What is your main area of research? 

  
  

 

 7. How many years have you been employed in research? 

 

 
-5   
 

 

 
6-10   
 

 

 
11-15   
 

 

 
16-20   
 

 

 
21 years or longer   
 

 

 

 

 8. You are now titled... If "Other", please specify. 

 

 
Assistant professor / Lecturer   
 

 

 
Post graduate   
 

 

 
Professor   
 

 

 
Associate professor / Senior lecturer   
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Doctor of Philosophy, PhD   
 

 

 
Research assistant   
 

 

 Other    
  

 

 

Part II - Experience of publication 

 1. When did you publish a peer reviewed research article for the first time? 

 

 
0-2 years ago   
 

 

 
3-5   
 

 

 
6-10   
 

 

 
11-15   
 

 

 
16-20   
 

 

 
21 years or longer ago   
 

 

 

 

 2. When did you self-archive a research article (in any version) for the first 
time? (Se next question for article versions) 

 

 
0-2 years ago   
 

 

 
3-5   
 

 

 
6-10   
 

 

 
11-15   
 

 

 
16-20   
 

 

 
21 years or longer ago   
 

 

 

 

 3. Which version or versions of your research articles do you usually deposit? 
Multiple choice. If "Other", please specify. 

 

 
Draft: Early version circulated as work in progress   
 

 

 

Submitted Version:The version that has been submitted to a 
journal for peer review   
  

 

Accepted Version: The author-created version that incorporates 
referee comments and is the accepted for publication version   
  

 
Published Version:The publisher-created published version   
 

 

 
Updated Version: A version updated since publication   
 

 

 Other    
  

 

 

4. In which repository or repositories do you self-archive?  
Please write the full name of the repositories, separated by commas. 

 

 5. What was the reason to why you first started self-archiving?  
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Multiple choice. If "Other", please specify. 

 

 
Institutional mandate   
 

 

 
Tradition within the discipline   
 

 

 
A personal matter of principle   
 

 

 
Wanted to test something new   
 

 

 
Saw it as a chance to reach higher dissemination   
 

 

 Other    
  

 

 

 6. Approximately how many peer-reviewed articles have you published? 

 

 
1-5   
 

 

 
6-15   
 

 

 
16-25   
 

 

 
26-35   
 

 

 
36-45   
 

 

 
46-55   
 

 

 
56 or more   
 

 

 

 

Part III - Effects following self-archiving 

This is the main part of the survey. All experiences, comments, aspects and ap-
proaches will be highly valued. 

 1. Since you started self-archiving, have you noticed a different kind of 
response on your published articles compared to before? That is: 
have you noticed any effects of the shift from non-OA to this type of 
OA-publishing? If so: what kind of effects? How were they expressed 
and through which channels? 

  

 2. Regarding question 1 in Part III, have the possible effects influ-
enced your attitude towards self-archiving and/or open access pub-
lishing in general? If so: how? 
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 3. Does it matter to you to notice effects of your self-archiving, other 
than download  
counts and citations? If so: why? 

  

  

 4. Since you started self-archiving, do you use your own research 
outcomes differently compared to before? (For example, promote it in 
new ways or use it in lectures or presentations) 

  

  

 5. Do you believe that self-archiving research articles benefit you and 
your research? How and why? If not: why? 
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 6. Please add any other aspect of importance when it comes to your 
experiences of self-archiving 

  

  

 E-mail adress: 

  
  

All answers will be treated confidentially. Single answers might be quoted ano-
nymously. 
 

A few examples of responses...  
- Increase of comments through formal or informal channels: by word of mouth, 
by mail or e-mail, in online communities, in blogs, etcetera.  
- Response from students: More comments and/or an increased understanding 
for your research.  
- Been contacted by any branch of the business world or experienced it easier to 
get in contact with business world/industrial sector.  
- Noticed increased interest or different kind of response from policymakers or 
potentates (within university sector, the public sector, private business world …)  
 
 
If you have any questions regarding this survey or how to fill it in, please contact  
Moa Hedbrant  

Finish
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Bilaga 2: Respondenterna 

            ID Land Ämnestillhörighet 

078 USA Tvärvetenskap 

106 Kroatien Tvärvetenskap 

224 Sverige Livsvetenskap 

234 Slovenien Tvärvetenskap/informationsvetenskap 

297 Finland Samhällsvetenskap 

302 Argentina Tvärvetenskap/informationsvetenskap 

314 Sverige Annat 

325 Sverige Naturvetenskap och matematik 

359 Sverige Naturvetenskap och matematik 

470 USA Humaniora 

480 Frankrike Naturvetenskap och matematik 

508 Belgien Medicin 

583 USA Samhällsvetenskap 

593 Nederländerna Humaniora 

602 Sverige Naturvetenskap och matematik 

615 Australien Tvärvetenskap/informationsvetenskap 

634 Belgien Medicin 

681 USA Tvärvetenskap/informationsvetenskap 

685 USA Tvärvetenskap/informationsvetenskap 

686 Kanada Annat 

698 Sverige Livsvetenskap 

721 Storbritannien Tvärvetenskap/informationsvetenskap 

726 USA Tvärvetenskap/informationsvetenskap 

740 Sydafrika Annat 

754 Sverige Samhällsvetenskap 

756 Sverige Livsvetenskap 

773 Sverige Naturvetenskap och matematik 

778 Sverige Livsvetenskap 

786 Sverige Naturvetenskap och matematik 

787 Storbritannien Tvärvetenskap/informationsvetenskap 

847 Sverige Tvärvetenskap/informationsvetenskap 

891 Australien Annat 

905 Sverige Naturvetenskap och matematik 

919 USA Tvärvetenskap/informationsvetenskap 
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932 Sverige Naturvetenskap och matematik 

935 Sverige Livsvetenskap 

956 Ej angivet Livsvetenskap 

968 Sverige Naturvetenskap och matematik 

969 USA Tvärvetenskap/informationsvetenskap 

997 Ej angivet Samhällsvetenskap 

999 USA Tvärvetenskaplig 

 


