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1 Inledning  

Vetenskaplig publicering är ett område som är angeläget för alla forskningsdisci-
pliner. Oavsett det format som ett forskningsarbete publiceras i (om det så är en 
artikel, en monografi eller något annat format som t.ex. ett konferensbidrag) så 
måste det resulterande verket nå de avsedda mottagarna på något sätt. 

Forskares vetenskapliga påverkan bedöms delvis utifrån kvaliteten på deras 
publicerade verk. Ju högre impact, beräknat genom bland annat hur många cite-
ringar en artikel fått, desto högre anses kvaliteten på ett arbete vara. Att få många 
citeringar för sin akademiska forskning korreleras generellt sett med akademisk 
framgång (Norris, Oppenheim & Rowland 2008, s.1963). Även om det inte går att 
likställa antalet citeringar med kvalitet så är detta idag vida accepterat som en fö-
reträdare för kvalitet inom den akademiska världen (Björk & Solomon 2012, s.3). 
Bibliometriska indikatorer används idag i en allt utökande grad som underlag för 
medelsfördelning på universitet (Jacsó 2012, s.605).  

På senare år, i samband med webbens spridning, så har publikationskanalerna 
för forskningsartiklar utökats markant. Förutom att bli publicerad i traditionella 
prenumerationstidskrifter (för vilka användarna eller till exempel ett bibliotek 
eller en institution betalar för tillgången till artiklarna antingen online eller off-
line) så kan man nu även publicera sig i open access-tidskrifter (som ofta finansie-
ras genom att författarna betalar för att bli publicerade) och/eller parallellpublicera 
sina elektroniska artiklar på ett stort antal andra sätt; allt från att lägga upp sina 
artiklar på den egna hemsidan, om man har en sådan, till att deponera dem i äm-
nesspecifika databaser eller institutionella arkiv finns som alternativ.  

Det är genom att välja något av dessa senare alternativ som man gör sina ar-
beten till vad som allmänt kommit att bli kallat för open access, det vill säga att 
göra dem fritt tillgängliga för alla som har en internetuppkoppling. Genom tek-
nologiska framsteg, en ökad forskningsproduktion och de ekonomiska begräns-
ningar som kostnaderna för traditionella tidskrifter medfört så har open access 
vunnit allt större mark på senare år (Caruso, Nicol & Archambault 2013, s.37).  

2008 införde Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) en open access-policy1 som 
uppmanar deras forskare till att dels hävda sin rätt att få parallellpublicera sina 
artiklar samt att publicera sina artiklar i open access-tidskrifter när lämpliga såd-
                                                
1 SLU:s webbsida > bibliotek > publicera > open access > SLU:s open access-policy. 



 6 

ana finns. Inspirerad av detta så ämnar denna uppsats att undersöka om denna 
policy har haft någon inverkan på hur forskarna vid SLU väljer att publicera sina 
artiklar samt om detta påverkat hur deras artiklar sprids och citeras på webben. 

1.1 Syfte 
Uppsatsen syfte är att utgå ifrån bibliometri och altmetrics som metoder och ge-
nomföra en kvantitativ undersökning huruvida införandet av SLU:s policy, som 
rekommenderar deras forskare till att publicera sig via open access i den mån de 
kan, har haft någon påverkan på hur dessas artiklar blir spridda och citerade via 
webben. Fokus kommer att ligga på artiklar författade vid SLU och inhämtade 
från Scopus som blivit publicerade inom treårsperioder innan och efter införandet 
av denna policy år 2008. För att undersöka detta kommer uppsatsen att utgå från 
ett antal frågeställningar: 
 

- Har införandet av SLU:s open access-policy påverkat hur deras forskare 
väljer att publicera sig? 

- Kan man med hjälp av citeringsanalys se någon skillnad i antalet citeringar 
som artiklarna har fått innan och efter införandet av denna policy utifrån 
deras open access-status? 

- Finns det någon skillnad på antalet citeringar som en artikel har fått i 
Google Scholar gentemot Scopus beroende på deras open access-status? 

- Kan man genom altmetrics se om valet att publicera sig via open access 
har haft någon inverkan på hur dessa artiklar sprids och citeras på webben? 

 
För att ytterligare avgränsa studien så kommer endast kvalitetsgranskade (peer 
reviewed) artiklar att användas, då övrigt publikationsmaterial är svårt att få signi-
fikant bibliometrisk data för.  

1.2 Disposition 
I kapitel 2 kommer de centrala begreppen open access, bibliometri och altmetrics 
att förklaras med en kort historisk sammanfattning av dessa. Kapitel 3 ger en 
överblick över tidigare forskning på området som är relevant för uppsatsen. Efter 
detta så kommer kapitel 4 att ge de teoretiska utgångspunkter som används, me-
dan kapitel 5 beskriver den metod och material som använts. Kapitel 6 behandlar 
resultatet av undersökningen och analysen av denna i kombination med de teorier 
och tidigare forskning som lyfts fram. Kapitel 7 innehåller slutdiskussionen kring 
resultatet i uppsatsen samt förslag på vidare forskning. I kapitel 8 återfinns en kort 
avslutande sammanfattning. 
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2. Centrala begrepp 

Eftersom ett stort fokus i denna uppsats kommer att ligga på open access, biblio-
metri, impact och altmetrics så är det viktigt att läsaren görs bekant med vad dessa 
koncept innebär. Syftet med detta kapitel är därför att ge en kort historisk över-
blick samt klargöra de definitioner av begreppen som kommer att användas. 

2.1 Open access 
Om man gör en direkt översättning av begreppet open access så innebär det ”fri 
tillgång”. Men fri tillgång till vad? Det finns flera definitioner av begreppet, men 
enligt Stevan Harnad är det som anses vara det primära målet med open access att 
tillhandahålla obegränsad tillgång till alla de kvalitetsgranskade forskningsartiklar 
som publiceras varje år utifrån syftet att maximera det utnyttjande, tillämpande 
och det genomslag, eller impact, som dessa forskningsresultat kan få (Harnad 
2008, s.52). 

Idén om att tillhandahålla fri tillgång till material online har dock en mycket 
längre historia än open access. Redan upphovsmännen till operativsystemet Unix 
(ett operativsystem som härstammar från 1960- och 1970-talet) och internet, i 
främsta hand datavetare, tillhandahöll tillgång till sina forskningsartiklar genom 
att parallellpublicera dem i anonyma FTP2-arkiv så tidigt som på 1970-talet.  

I samband med att webben konstruerades i början av 1990-talet så blev web-
sidor snabbt det föredragna sättet att parallellpublicera artiklar på. Högenergifysi-
ker som långt innan internet hade uppfunnits delat ut sina artiklar i pappersform 
började till exempel parallellpublicera sina artiklar i ArXiv3, ett centraliserat arkiv 
för primärt artiklar inom fysik, 1991 (Harnad 2010, s.86). 

Begreppet open access myntades dock i början av 2000-talet i samband med 
bland annat The Budapest Open Access Initiative (BOAI) 2002, ett initiativ vars 
målsättning var att underlätta för forskare att kunna parallellpublicera sina kvali-
tetsgranskade tidskriftsartiklar samt att fungera assisterande i etableringen av tid-

                                                
2 File Transfer Protocol, ett kommandobaserat protokoll för överföring av text och datafiler. 
3 ArXiv innehåller idag över 870,000 digitala kopior av olika forskningsdokument. 
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skrifter som hade som syfte att tillhandahålla en fri och obegränsad tillgång till 
sina publicerade artiklar. 

Enligt anstiftarna till BOAI är forskning endast värdefull om den används, 
och för att användas (vilket de definierade som; läsas, tillämpas och utökas) så 
måste den finnas tillgänglig (BOAI 2002).  

Historiskt sett var open access-rörelsen en motreaktion mot de hastigt steg-
rande priserna på akademiska tidskrifter. Det uttrycktes en oro, i första hand från 
bibliotekarier, över att dessa höga priser skulle kunna leda till en begränsad till-
gång till tidskrifterna via ekonomiska medel (Guédon 2004, s.1; Harnad m.fl. 
2004, s.310; Harnad m.fl. 2008, s.36; Suber 2003, s.1).   

Det påföljande året följdes BOAI upp med två konferenser, ”The Bethesda 
Statement on Open Access Publishing” och ”The Berlin Declaration on Open 
Access to Knowledge in the Sciences and Humanities” (Berlindeklarationen). Un-
der dessa två konferenser så antogs två formella krav som bidrag ansågs måste 
uppfylla för att kunna definieras som open access:  

1.   The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevo-
cable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and dis-
play the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for 
any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship (community standards, 
will continue to provide the mechanism for enforcement of proper attribution and responsible 
use of the published work, as they do now), as well as the right to make small numbers of 
printed copies for their personal use. 

 
2. A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the 

permission as stated above, in an appropriate standard electronic format is deposited (and thus 
published) in at least one online repository using suitable technical standards (such as the 
Open Archive definitions) that is supported and maintained by an academic institution, schol-
arly society, government agency, or other well-established organization that seeks to enable 
open access, unrestricted distribution, inter operability, and long-term archiving. 
(Berlindeklarationen 2003, s.2) 

Den allmänt rådande åsikten hos open access-entusiaster under denna tidpunkt var 
att det var problematiskt att akademiska institutioner tvingades att ”köpa tillbaka” 
upphovsrättsskyddat material (i formen av dyra tidskrifter) som medlemmarna av 
deras egna akademiska gemenskap redan ”givit” bort till utgivarna gratis (Gadd, 
Oppenheim & Probets 2003a, s.1). Uppfattningen var att dessa tidskrifter istället 
borde göras fritt tillgängliga över internet via två huvudsakliga strategier: 

(1) Parallellpublicering av författarna själva genom institutionella eller ämnesba-
serade arkiv.  

(2) Fritt tillgängliga elektroniska tidskrifter. 

De institutionella arkiven har ofta framhållits som den snabbaste vägen att göra 
open access till en realitet (Gadd, Oppenheim & Probets 2003a, s.244). 
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Open access kan beskrivas som att gått igenom tre olika faser sedan 1990-
talet; i den första fasen så sågs inte open access som ett seriöst alternativ till den 
traditionella prenumerationsbaserade publiceringen och det fanns stora tvivel på 
open access som ett hållbart medium i både dess utformning och kvalitetsgransk-
ning. I den andra fasen så bestod open access-tidskrifter av etablerade prenumerat-
ionstidskrifter, i huvudsak ägda av samfund, vars förläggare valde att göra de 
elektroniska upplagorna av sina tidskrifter fritt tillgängliga. I den tredje fasen så 
öppnades vägen för användandet av handläggningsavgifter för att finansiera pub-
liceringen av artiklar, något som snabbt växte fram att bli den huvudsakliga mo-
dellen för att finansiera open access-tidskrifter (Björk & Solomon 2012, s.2). 

Antalet open access-publicerade artiklar har ökat markant med tiden, 2000 
publicerades det cirka 19 500 artiklar via open access, något som 2009 hade växt 
till 191 850 artiklar (Tomaszewski, Poulin & MacDonald 2012, s.1).  

2.1.1 Olika vägar till open access 
Det finns två vägar som man kan använda sig av för att göra sina verk till open 
access; den gröna (green) och den gyllene (gold) vägen.4 

I den gyllene vägen använder man sig av det traditionella förläggarsystemet 
men skiftar på den finansiella modellen. Istället för att en prenumerant (t.ex. en 
forskare, en institution eller ett bibliotek) betalar för att kunna läsa den slutgiltiga 
versionen av en kvalitetsgranskad artikel så betalar författaren, eller en mecenat, 
för att få en artikeln publicerad. Artikeln är sedan gratis att läsa av alla som har ett 
intresse av att göra det. 

Steven Harnad argumenterar i sin artikel ”Waking OA’s ’Slumbering Giant’”: 
The University’s Mandate To Mandate Open Access” (2008) att den största delen 
av en institutions budget, som skulle behöva användas för att betala för handlägg-
ningsavgifterna som krävs för att publicera i en open access-tidskrift, redan är 
uppbunden i universitetens löpande prenumerationsavgifter för traditionella tid-
skrifter. Detta innebär att om en institution skulle anamma den gyllene vägen 
samtidigt som den bibehåller sina prenumerationer på de traditionella tidskrifterna 
så skulle deras redan ansträngda budget bli tvungen att betala för båda, något som 
de knappast skulle kunna ha råd med (Harnad 2008, s.56). 

Ett annat alternativ är den gröna vägen som bygger på att en författare depo-
nerar sitt manuskript av en artikel i en institutionell- eller ämnesspecifik databas i 
formen av en pre-print (så som den skickats in till en tidskrift för kvalitetsgransk-
ning och publicering) eller som en slutgiltig post-print (den kvalitetsgranskade, 
redigerade och fullständiga versionen av artikeln).  

                                                
4 Terminologin green och gold användes för första gången i den engelska studien Rights Metadata for Open 
Archiving (RoMEO) 2003, som beskrivs närmare i kapitel 3.1. 
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Dessa artiklar kan sedan publiceras i antingen open access-tidskrifter eller 
traditionella prenumerationstidskrifter, förutsatt att de senare tillåter parallellpub-
licering. 

En artikel som deponerats som en pre-print och som i ett senare skede blivit 
accepterad för publicering i en tidskrift kan parallellpubliceras igen i sin post-print 
version och ersätta den tidigare pre-printversionen om man så vill.  

En annan mindre rigorös form av parallellpublicering är att författaren lägger 
upp en artikel på sin egen hemsida, utanför ett strukturerat arkiv (Craig m.fl. 
2007, s.240). 

Harnad anser att forskare i första hand bör parallellpublicera sina artiklar först 
efter att de blivit kvalitetsgranskade och godkända för publicering (det vill säga i 
form av post-prints), då det enligt honom är först då som de kan ses som använd-
bara för andra forskare (Harnad 2008, s.53). 

När det kommer till den gröna vägen finns det exempel på utgivare som an-
vänder sig av olika nyanser av grönt, med en ljusgrön färg som innebär rätten att 
parallellpublicera endast pre-prints, en grön färg som innebär rätten att endast 
parallellpublicera post-prints och en mörkgrön färg innebär rätten att få parallell-
publicera både pre- och post-prints (Guédon 2004, s.316). Som vi kommer att se 
senare i uppsatsen så finns det variationer på denna färgkombination. 

Harnad påpekar att om universitet endast rekommenderar att deras forskare 
ska parallellpublicera sina artiklar så kommer detta att leda till ett misslyckande, 
även om detta görs med en stark uppmuntran. Det enda som kan fungera för att 
motivera forskare till att parallellpublicera anser han är att göra det till ett mandat. 

Han presenterar tre orsaker till varför forskare inte vill parallellpublicera; (1) 
de är oroliga för att det kanske är illegalt, (2) de är oroliga för att parallellpublice-
ring kan leda till att deras föredragna tidskrifter ratar dem, och (3) de är oroliga att 
det är allt för tidskrävande. Orsaken till varför ett mandat krävs anser han är för att 
förstärka forskarnas benägenhet till att parallellpublicera (Harnad 2008, s.65). 

En fördel med att använda sig av den gyllene vägen och publicera sig direkt i 
en open accesstidskrift är enligt Peter Suber att dessa tidskrifter utför sin egen 
kvalitetsgranskning till skillnad från den gröna vägen som förlitar sig på att artik-
larna blir kvalitetsgranskade någon annanstans (Suber 2012, s.1). 

En tredje väg, som visats sig vinna allt större mark på senare tid är vad som 
kan kallas för hybrid-open access. Vad detta innebär är att en upphovsman kan 
betala för att få göra sin artikel tillgänglig via open access från en tidskrift som i 
annat fall inte är open access (Archambault m.fl. 2013, s.2). Det finns även pre-
numerationsbaserade tidskrifter som tillåter parallellpublicering av artiklar som de 
publicerat efter en viss embargo-tid, som tidsperiod som kan sträcka sig från 
veckor eller månader till år efter att en artikel blivit publicerad (Archambault m.fl. 
2013, s.2; Björk & Solomon 2012, s.1). 
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2.1.2 Kritik mot open access 
En del av den kritik som riktats mot open access är bland annat att det har funnits 
farhågor om att open access-publicering skulle kunna leda till att prenumerationer 
på traditionella betaltidskrifter skulle upphöra, sättandes dess utgivare (så väl 
kommersiella som akademiska) i fara för konkurs. Detta är någonting som man 
har förmodat i längden skulle kunna leda till en försämring gällande den akade-
miska kvalitetsgranskningen. I detta händelseförlopp så utgår man från tanken att 
open access-utgivare med tiden skulle ta över en allt större del av utgivningsbran-
chen, samtidigt som de inte i samma utsträckning kan tillhandahålla en lika hög 
nivå av rigorös kvalitetsgranskning.  

Som svar på denna kritik så har open access-förespråkare visat på att det fak-
tiskt existerar open access-tidskrifter som har en hög impact factor5, och har god 
kvalitetsgranskning. Ett exempel på detta som lyfts fram är PLoS Pathogens, en 
tidskrift som anses vara ledande inom parasitologi och som 2011 hade en impact 
factor över nio (Gaulé & Maystre 2011, s.1332). Peter Suber möter på samma sätt 
kritiken med att peka på att open access-tidskrifter kan ha minst lika rigorös kvali-
tetsgranskning som traditionella tidskrifter, användandes sig av samma standarder, 
procedurer och i vissa fall till och med samma personer som utför kvalitets-
granskningen (Suber 2010, s.124). 

Även inom själva open access-rörelsen har det funnits kritiska röster mot hur 
den rådande diskursen sett ut. Ett exempel på detta är Jean-Claude Guédon, som 
invänder mot att den gröna och gyllene vägen behandlas som två distinkta och 
åtskilda linjer för att nå open access. Den ståndpunkt som han istället väljer att 
inta är att dessa två vägar måste kombineras för att skapa ett hållbart open access-
landskap (Guédon 2004, s.316). Genom att behandla den gröna och den gyllene 
vägen som skilda och konkurrerande, oavsett om det görs explicit eller implicit, 
anser han kan leda till en splittring som i längden kan komma att försvaga open 
access-rörelsen (Guédon 2004, s.316). 

2.1.3 Predatory open access publishing 
Ett växande problem inom open access-publicering under de senare åren är det 
som har kommit att bli kallat för predatory open access publishing. Detta är ett 
fenomen som består av oärliga utgivare som använder sig av finansieringsmo-
dellen där författare betalar för att få sina artiklar publicerade.  

En anledning till att dessa tidskrifter ofta kan ses som ett lockande alternativ 
är att de vanligtvis presenterar sig som att de har en snabb handläggningstid på 
endast några få veckor, till skillnad från de månader som det i vanliga fall kan ta 
hos en etablerad tidskrift (Stratford 2012).  

                                                
5 Impact factor kan kort sammanfattas som ett mått för att återspegla det genomsnittliga antalet citeringar en 
tidskrift får på sina artiklar. 
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Utifrån det stora antal tidskrifter som finns idag så kan det vara svårt att veta 
om de tidskrifter man överväger att publicera sig i är ärliga eller inte., men ett sätt 
att undvika dessa tidskrifter är att använda sig av Directory of Open Access Jour-
nals (DOAJ) som innehåller ett index över open access-tidskrifter som har blivit 
kvalitetsgranskade (Butler 2013). 

Det finns idag få skydd mot predatory open access publishing, mer än att in-
dividuella upphovsmän bör vara medvetna om riskerna. Att främja digital kompe-
tens och internetkunskaper kan vara ett steg i rätt riktning för att öka medveten-
heten om vilka tecken man bör vara uppmärksam på för att undvika bedrägeri 
(Caruso, Nicol & Archambault 2013, s.33). 

2.2 Bibliometri 
Bibliometri som forskningsområde växte fram under 1900-talet och historiskt sett 
lades grunden till att göra kvantitativa analyser av publikationer redan på 1920-
talet. Senare under 1950-talet så började dessa metoder utvecklas för att kunna 
beskriva vetenskapens tillväxt utifrån dess publiceringsverksamhet (Kärki & 
Kortelainen 1998, s.ii).  

1926 publicerade Alfred J. Lotka en banbrytande studie över frekvensfördel-
ningen av akademisk produktion i vilken han drog slutsatsen:  

the number (of authors) making n contributions is about l/n2 of those making one; and the 
proportion of all contributors, that makes a single contribution, is about 60 percent 

Detta är en slutsats som kommit att bli känt som Lotkas lag och som än idag kan 
ses som något av en tumregel för bibliometri (Glänzel 2003, s.6). Vad lagen be-
skriver är frekvensen av hur mycket en författare inom en disciplin publicerar 
(Egghe & Rousseau 2012, s.296).  

Själva termen bibliometri myntades dock 1969 av Alan Pritchard som definie-
rade den som ”tillämpningen av matematiska och statistiska verktyg på böcker 
och andra medier för kommunikation” (Glänzel 2003, s.6).  

Bibliometri har i främsta hand utvecklats inom informationsforskningen men 
kan definitivt ses som tvärvetenskaplig då den förutom informationsforskning 
även består av element från bland annat sociologi, vetenskapspolitisk forskning, 
statistik och matematik (Kärki & Kortelainen 1998, s.2).  

Inom bibliometrisk forskning utgår man från olika variabler, bland vilka de 
mest centrala anses vara publikationer, författare, källmaterial och citeringar. 
Någon, eller några, av dessa variabler används inom nästan all bibliometrisk 
forskning idag (Kärki & Kortelainen 1998, s.6). Bibliometri är ett specialiserat 
och ofta komplext fält som överstiger det simpla räknandet av citeringar. 
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Målsättningen med bibliometri är att beskriva vetenskapens och teknologins 
utveckling genom att göra kvantitativa analyser av den vetenskapliga litteraturen. 
De bibliometriska metoderna används i första hand för att undersöka den veten-
skapliga publikationsverksamheten, men används även för att granska den kom-
munikation som förs inom och mellan vetenskapssamfund samt för att analysera 
det vetenskapliga forskningsområdets struktur, utvärdera forskningsverksamhet 
och administrering av vetenskaplig information. Ett grundantagande är att littera-
turen avspeglar forskningsaktiveten, eftersom den formella vetenskapliga kom-
munikationen är en väldigt viktig del av forskningen (Kärki	  &	  Kortelainen	  1998,	  
s.1).  

Det finns tre mätningsproblem inom bibliometrin som är särskilt relevanta för 
relationen mellan open access och citeringar; (1) det kan vara svårt att matcha 
utvecklingen av citeringar med ett publikationsdatum eller det datum då en artikel 
har deponerats i ett arkiv. Citeringar ökar med tiden, vilket leder till att äldre artik-
lar ofta har fler citeringar än nya artiklar. För att kompensera för denna ”åldersef-
fekt” så måste citeringar räknas över en fastställd tidsperiod efter att en artikel har 
publicerats eller deponerats i ett arkiv för att kunna leda till en användbar jämfö-
relse mellan artiklar som har publicerats eller deponerats vid olika tillfällen; (2) 
Jämförelser av medelegenskaper för två uppsättningar av artiklar (grupperade uti-
från till exempel tidskrift, ämnesområde, nationalitet eller open access-status) 
måste tolkas väldigt försiktigt eftersom sådana samlingar ofta representerar en 
homogen population med en förvrängd distribuering av sina citeringar; (3) Äm-
nesvariationer måste uppmärksammas, eftersom spridning av tidskriftsartiklar 
kanske inte alltid är den primära kanalen för vetenskaplig kommunikation inom 
alla discipliner och samtidigt så kan citeringspraxis skilja sig markant mellan 
olika ämnesområden. Detta medför att det kan vara svår att överföra en observat-
ion inom ett ämnesområde till ett annat (Craig m.fl. 2007, s.241). 

Trots att citeringar uppenbart är signifikanta för mätandet av forskning så har 
dess bruk blivit kritiserat för att ha många potentiella begränsningar, bland annat 
ämnestäckning (till exempel så är det många ämnen som inte finns med i databa-
ser som Web of Science) och språkpreferenser (Web of Science innehåller nästan 
uteslutande dokument på engelska). Detta innebär att traditionell citeringsanalys 
som använder sig av Web of Science inte är lämplig för att mäta majoriteten av 
icke-engelska tidskrifter (Yuan & Hua 2011, s.692). 

2.3 Citeringsanalys 
Ett av standardsättet för att mäta värdet hos ett publicerat material är via dess cite-
ringar. Högt citerade artiklar (och tidskrifter) har en mätbar impact. För att kunna 
göra en citeringsanalys måste man ha tillgång till en citeringsdatabas, prenumerat-
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ionsbaserade som till exempel Web of Science och Scopus eller gratis så som 
Google Scholar.  

Ett sätt att mäta en tidskrifts impact factor är Journal Citation Report (JCR) 
som produceras av Thomson Reuters. JCR är ett kvantitativt verktyg som används 
för att utvärdera bland annat tidskrifters impact factor, genom att beräkna ut hur 
pass frekvent en genomsnittsartikel har blivit citerad under ett visst tidsspann, 
normalt en treårsperiod. Ett exempel på detta är: 

(A) antalet citeringar under tre år från artiklar publicerade år ett och två 

(B) Antal artiklar publicerade under år ett och två 

(C) Impact factor för år tre är då A/B6 

Enligt Web of Knowledge (vilken omfattar databasen Web of Science) står JCR för 
en systematisk och objektiv granskning av tidskrifter för att placera in en tidskrift 
i den akademiska kontexten.7 Impact factor utvecklades ursprungligen för att mäta 
just en tidskrifts impact factor, men har med tiden kommit att bli synonymt även 
med den akademiska kvaliteten av en tidskrift eller enskild artikel.8 

European Association of Science Editors (EASE) rekommenderar att instru-
mentet enbart ska användas med stor försiktighet som ett mätinstrument för jäm-
förelse av hela tidskrifter. Inte för enskilda artiklar, speciellt inte för utvärdering 
av forskare eller forskningsprogram varken direkt eller som ett surrogat. Scopus 
tillhandahåller ett alternativ till JCR som de kallar för SJR (SCImago Journal 
Rank). Detta är ett mätverktyg av det vetenskapliga inflytande en akademisk tid-
skrift har, beräknat utifrån de citeringar och den prestige som de tidskrifter som 
citeringarna kommer ifrån har (Butler 2008, s.8). Med andra ord överför en källa 
sin egen prestige eller status till en annan källa genom att den citerar den. En cite-
ring från en källa med ett högt SJR-värde är värt mer än en citering från en källa 
med lägre SJR-värde. 

Google Scholar och Scopus rangordnar till skillnad från Web of Knowledge 
inte tidskrifter efter impact factor, utan använder sig i stället av h-index som indi-
kator. h-index definieras som: 

A scientist has index h if h of his/her Np papers have at least h citations each, and the other 
(Np − h) papers have no more than h citations each. 

 

                                                
6 Science Gateways webbsida > rank > Journal impact factor. 
7 Web of knowledges webbsida > products and tools > analytical > journal citation reports. 
8 The European Association of Science Editors (EASE) webbsida > Publications > Impact Factor Statement. 
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Enklare förklarat innebär h-index att en forskares (eller grupp av forskare, ett uni-
versitets eller ett lands) publikationer med ett index av h har publicerat h antal 
artiklar som alla har blivit citerade minst h gånger. Om en forskare har h-index 
fem så innebär det att denne har fem publikationer med minst fem citeringar var-
dera.9 

Syftet med h-index är att mäta den sammanlagda effekten av en forskares 
produktion genom att analysera mängden citeringar som dennes arbete fått. 

En av fördelarna med h-index är att den kombinerar en bedömning av både 
kvantitet (antal artiklar) och kvalitet (impact, eller antal citeringar som artiklarna 
fått), för att få ett högt h-index så krävs det att en forskare publicerar ett stort antal 
artiklar, och att dessa artiklar blir citerade av andra forskare.10 

En vanlig kritik som lyfts fram mot h-index är att det kan vara lätt att manipu-
lera via självciteringar. Mindre produktiva (och mindre citerade) forskare kan då 
genom strategiskt självcitering driva upp sitt h-index (Bartneck & Kokkelmans 
2011, s.96). Som ett svar på detta så brukar citeringsanalys som använder sig av 
h-index ofta räkna bort självciteringar. 

2.3.2 Altmetrics 
Kritiken mot de traditionella sätten att mäta influens utgår bland annat utifrån den 
långsamhet och osäkerhet som finns i instrumenten. Detta kan sammanfattas i tre 
punkter:  

(1) citeringsmätande åtgärder är användbara men inte tillräckliga, metrics som h-
index är till och med långsammare än kvalitetsgranskning, det kan ta år innan 
en artikel blir citerad för första gången,  

(2) Citeringsmätningar är snäva; inflytelserika arbeten kan förbli ociterade.  

(3) Bibliometriska mått är snäva; de ignorerar impact utanför akademin och igno-
rerar även kontext och orsaker för citeringarna.11 

Altmetrics12 är en ny form av metrics som föreslagits som ett alternativ till tidskrif-
ters impact factor och h-index. Den största skillnaden kan sägas ligga i att alt-
metrics inte bara berör antalet citeringar en artikel fått utan även bland annat hur 
många gånger som den har lästs, laddats ner och blivit omnämnd i sociala media. 

Enligt förespråkarna för altmetrics flyttar akademiker allt mer av sitt vardags-
arbete till webben, och en allt större del befinner sig på sociala medier som till 
                                                
9 Mälardalens högskolas webbsida > högskolebiblioteket > för anställda > vad är bibliometri. 
10 Harzings webbsida > Reflections on the h-index. 
11 Altmetrics.orgs webbsida > manifesto. 
12 Termen altmetrics användes för första gången på den sociala nätverkstjänsten twitter 2010. Det finns ingen 
vedertagen svensk översättning på denna term, så i denna uppsats är det detta namn som kommer att använ-
das. 
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exempel Twitter, Facebook och akademiska bloggar (Wilson 2013, s.126). Som 
en följd av detta har diskussionen om och användandet av artiklar flyttat med till 
webben och kan därför mätas på nya varierande sätt med altmetrics som tidigare 
inte var möjligt. 

Att använda sociala medier som ett samarbetsverktyg för forskningspublikat-
ioner och spridningen av dessa kommer troligen att förändra det nuvarande land-
skapet inom den akademiska publiceringen med nya sätt att hitta lösningar, kon-
takter och innehåll som skapas av användarna själva (Yeong & Abdullah 2012, 
s.2). 

Altmetric.com är ett exempel på en av de tjänster som tillhandahåller verktyg 
för att mäta altmetrics-data via webben. Denna tjänst spårar och graderar den 
uppmärksamhet som forskningsartiklar erhåller online via sociala, traditionella, 
och vetenskapsspecifika medier (bland annat Twitter, Facebook, New York Times 
och Scientific American). Utifrån dessa, och andra, källor skapas en kvantitativ 
mätning av den kvalitet och det omfång av uppmärksamhet som en artikel har fått. 
Den kvalitet som mäts är hur hög profil ett omnämnande av en artikel har (till 
exempel så värderas en artikel i Washington Post högre än en blogg-post). Alt-
metrics mäter med andra ord den uppmärksamhet en artikel har fått, inte kvali-
teten på artikeln som omnämns i sig. Det finns många orsaker till att en artikel 
sprids på webben, varav alla inte är positiva.13 Altmetric.com är den tjänst som har 
använts i denna uppsats, och är något som vi återkommer till i kapitel 6.3. 

                                                
13 Altmetric.coms webbsida > knowledgebase > articles > about altmetric and the altmetric score. 
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3. Tidigare forskning  

I följande kapitel kommer en övergripande presentation av tidigare forskning att 
ges. Det finns en ständigt växande forskningslitteratur som berör den inverkan 
som open access har på den akademiska kommunikationen. 

Det har med andra ord gjorts betydande med forskning på området rörande 
open access och impact. Det kan dock vara relevant att notera att en stor del av 
den forskning som kommer att presenteras i detta kapitel har utförts av forskare 
som samtidigt är förespråkare för open access-rörelsen. Dessa förhållningssätt kan 
enligt Tove Faber Frandsen ses som fundamentalt skilda tillvägagångssätt för att 
närma sig en diskussion om open access och har därför en tendens att kollidera 
(Faber Frandsen 2009, s.4).  

Vad Faber Frandsen anspelar på med detta är att det kan vara svårt att bibe-
hålla en objektiv inställning till ett ämne som man samtidigt brinner för. Det är 
därför viktigt att inta en kritisk hållning till forskningsresultat av denna natur. 

3.1 Open access och upphovsrättigheter 
En viktig fråga som aktualiserades i samband med att open access-initiativet togs 
var vilka upphovsrättigheter som gällde för de artiklar som forskare på olika sätt 
skulle börja arkivera. Under ett år mellan 2002-2003 finansierade en registrerad 
välgörenhetsorganisation vid namn ”Joint Informations Systems Committee (Jisc)” 
ett ambitiöst projekt indelat i sex delar under namnet ”The RoMEO Project 
(Rights Metadata for Open Archiving)” utfört av organisationen SHERPA (Secu-
ring a Hybrid Environment for Research Preservation and Access). Syftet med 
RoMEO var att undersöka den inverkan som upphovsrättigheter hade på forskares 
parallellpublicerande. Resultaten av de två första delarna av detta projekt är de 
som kan ses som relevanta för denna uppsats och kommer därför att sammanfattas 
i det här kapitlet. 

Den första delen av RoMEO studerade frågan om hur alla de intellektuella 
upphovsrättigheter som var relaterade till akademikers parallellpublicerande av 
forskningsartiklar i öppna arkiv i England under 2003. Studien uppmärksammade 
den debatt har senare kommit att bli känd som ”the serials crisis” som bestod av 
bland annat, som vi tidigare sett, bibliotekarier som protesterade mot att behöva 
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”köpa tillbaka” upphovsrättighetsskyddat material (Gadd, Oppenheim & Probets 
2003a, s.243; Caruso, Nicol & Archambault 2013, s.iv). 

Studien använde sig av tre huvudsakliga metoder igenom alla delarna vilka 
var tänkta att komplettera varandra; en litteraturgenomgång, en enkätstudie över 
akademikers åsikter samt en analys av ett stort antal tidskrifters upphovsrättig-
hetsavtal. 

I den andra delen av RoMEO-studien undersöktes akademikernas svar på hur 
de ville skydda sina parallellpublicerade artiklar. När de elektroniska leveransme-
toderna först introducerades så var förhoppningen att detta skulle leda till reduce-
rade kostnader för akademiska tidskrifter, något som visade sig inte stämma. I 
många fall upptäckte bibliotek att de istället fick betala mer än tidigare, dels som 
en följd av att de fick betala dubbelt för att få tillgång till både den tryckta och 
elektroniska versionen av en tidskrift, och dels som en följd av att utgivare bör-
jade paketera ihop sina elektroniska tidskrifter och sälja dem utifrån en ”take it or 
leave it”-basis (Gadd, Oppenheim & Probets 2003b, s.334). 

Enligt RoMEO-studien är restriktiv upphovsrätt kanske inte rätt väg att gå för 
open access-verk men någon form av skydd behövs fortfarande, då det är få upp-
hovsmän som är villiga att donera bort sina verk till public domain (allmän egen-
dom). Inspirerade av The Creative Commons Initiative (ett initiativ som utvecklat 
ett antal licenser innehållande ett visst mått av skydd för upphovsmän villiga att 
göra sina verk fritt tillgängliga) försökte RoMEO-projektet utröna exakt hur aka-
demiker ville skydda sina fritt tillgängliga forskningsartiklar. Förhoppningen var 
att agera formande för utvecklingen av en rättighets-metadata med specifik rele-
vans för denna undergrupp av ”ge-bort”-litteratur (Gadd, Oppenheim & Probets 
2003b, s.334). 

En av de slutsatser som RoMEO-studien kom fram till i relation till detta var 
att det skulle underlätta om forskarna fick behålla upphovsrätten till sina artiklar 
när de parallellpublicerade dem. Om de fick göra detta så skulle de vara i en posit-
ion där de kunde sätta sina egna villkor över hur deras arbeten skulle få användas. 

Alla respondenter på enkäten tillfrågades vad deras huvudsakliga farhågor 
kring att göra sina forskningsartiklar fritt tillgängliga var. Den största delen (194 
stycken) svarade att de inte hade några betänkligheter kring detta, utan istället 
rörde sig de två största bekymren författarnas relation till sina utgivare. Främst av 
det som det som presenterades som angeläget var en tro om att i fall de parallell-
publicerade sina pre-prints så skulle de sedan inte kunna hitta någon utgivare som 
skulle vara villig att publicera deras artiklar. Det uttrycktes även en oro för att 
parallellpublicering av tidigare utgivna artiklar skulle kunna leda till att de begick 
ett avtalsbrott med sina utgivare (Gadd, Oppenheim & Probets 2003b, s.342). 

Från enkätsvaren kunde slutsatsen dras att respondenterna ansåg att de huvud-
sakliga behörigheter som deras fritt tillgängliga artiklar borde ha var att få läsas, 
skrivas ut och delas. De huvudsakliga begränsningarna var att deras verk inte 
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skulle få ändras på något vis och att de förväntade sig att bli attribuerade som för-
fattare. Andra restriktioner som nämndes var att majoriteten (51 procent) inte ville 
att deras arbeten skulle få säljas med vinst, men att de inte hade några invänd-
ningar mot att de såldes till självkostnadspris. 

I studien hävdas det att majoriteten av akademiker tycktes vara primärt intres-
serade av den intellektuella aspekten av immaterialrätt snarare än själva ägandet. 
Med andra ord så verkar det vara de moraliska rättigheterna till ett verk som är det 
viktiga snarare än den monetära. Förklaringen till detta kan ligga i att det är sällan 
som akademiker får betalt för sina forskningsartiklar, om man bortser från att det 
kan vara gynnsamt för karriären och indirekt kan leda till ökad inkomst att ha fått 
många artiklar publicerade (Gadd, Oppenheim & Probets 2003a, s.261). 

Frågan rörande möjligheterna för akademiker när det gäller parallellpublice-
ring och vem som skall få upphovsrätten är komplex och beror till stor grad på om 
författarna vill parallellpublicera pre-prints, post-prints eller både-och.   

Idag existerar SHERPA/RoMEO-projektet bland annat som en sökbar databas 
innehållandes ett stort antal tidskrifters och utgivares policys angående parallell-
publicering av artiklar.14 

Det finns en del påfallande trender när det gäller upphovsrätt idag. Allt fler 
forskare väljer att lägga upp artiklar på webben, även om de inte har utgivarnas 
tillåtelse samtidigt som fler utgivare dessutom har börjat bli mer villiga att för-
handla om villkoren i sina upphovsrättsliga avtal. Tidskrifter som i vanligt fall 
inte tillhandahåller rätten att parallellpublicera post-prints har i allt större grad 
börjat gå med på undantag till denna regel (Caruso, Nicol & Archambault 2013, 
s.33).  

3.2 Open access och impact 
Forskningen som har gjorts inom fältet för vilken inverkan open access har på 
impact är omfattande och en majoritet har visat på att det finns en citeringsfördel 
för artiklar som publicerats via open access gentemot artiklar som publicerats i 
traditionella prenumerationstidskrifter (Gargouri m.fl. 2010, s.1; Harnad & Brody 
2004, s.3; Björk & Solomon 2012, ss.3–4). Men samtidigt finns det även forsk-
ning som har visat på att det kan finnas andra faktorer som spelar in än bara en 
artikels open access-status (Norris, Oppenheim & Rowland 2008, s.1963; Gaulé 
& Maystre 2011, s.1333). 
 

                                                
14 SHERPAs webbsida > RoMEO. 
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3.2.1 Selection bias och kvalitetsbias 
Den första undersökningen som visade på en korrelation mellan artiklar som 
gjorts tillgängliga online och ett högre antal citeringar gjordes av Lawrence 
(2001). Urvalet i denna undersökning var begränsat till att endast omfatta konfe-
rensartiklar inom datavetenskap samt relaterade områden som fanns indexerade i 
DNLP Computer Science bibliography15 en databas som idag, 2013, innehåller 
över 2.3 miljoner publikationer.  

Ingen distinktion gjordes mellan de metoder som upphovsmännen till dessa 
konferensartiklar hade använt sig av för att göra sitt fulltextmaterial tillgängligt 
online (Craig m.fl. 2007, s.241). Det är värt att notera att det fanns en viss tvety-
dighet i hur undersökningen definierade ”online” och ”offline” då det inte är helt 
uppenbart om det senare även inkluderar artiklar som är tillgängliga online men 
endast bakom för dem som betalat för tillgång. 

I sin artikel demonstrerade Lawrence att det fanns en korrelation mellan till-
gängligheten av fulltextartiklar online och det antal de citeringar de fått. Det rela-
tiva antalet citeringar som dessa artiklar fick var i medel 336 procent högre än de 
artiklar som inte gjorts tillgängliga online men som presenterades under samma 
konferenser. 

I undersökningens analys förmodades det att artiklar som publicerats på 
samma konferens med sannolikhet höll samma kvalitet, oberoende på om de var 
tillgängliga online eller offline. Det antogs även att man genom slutledningsför-
måga kunde anta att artiklar av samma kvalitet även får ett likvärdigt antal cite-
ringar.  

Lawrence uppmärksammade dock att det kan finnas element av selection-bias 
(att artiklar av högre kvalitet är troligare att göras tillgängliga online) och han be-
tonade även att den observerade korrelationen inte nödvändigtvis var ett bevis för 
kausalitet, då korrelation i sig självt inte kan bevisa en kausal länk (Craig m.fl. 
2007, s.242). 

Det kan vara intressant att notera att en annan undersökning som gjordes un-
der ungefär samma period av Anderson m.fl. (2001) nådde ett exakt motsatt resul-
tat, som istället visade på att open access-artiklar hade ofördelaktiga citeringsni-
våer. En tänkbar orsak till detta kan ha varit att artiklarna som undersöktes i stu-
dien hade valts ut av tidskriftsredaktörer istället för upphovsmännen till dem (och 
således hade en annan form av selection-bias, dock inte av samma fördelaktiga 
karaktär som den Lawrence uppmärksammade) (Craig m.fl. 2007, s.242). 

Även om resultaten som dessa två studier nådde är direkt motsatta så kan de 
tillsammans illustrera några av de metodologiska problem som existerar för fors-
kare då de försöker fastställa huruvida open access har någon inverkan på antalet 
citeringar en artikel får. Bland annat hade båda undersökningarna en bristande 
                                                
15 dblp computer science bibliographys webbsida > The DBLP Computer Science Bibliography. 
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beskrivningar av vilka metoder som använts för deras citeringsanalyser samt att 
de båda led av en selection-bias av någon form. 

Gargouri m.fl. gjorde en studie 2010 med målet att jämföra citeringsgraden på 
open access-artiklar och artiklar som inte var open access som var publicerade i 
samma tidskrift under samma år. Motiveringen till att jämföra artiklar från samma 
tidskrifter var för att de ansåg att det inte går att jämföra vilken effekt som open 
access har på antalet citeringar mellan tidskrifter som är open access och de som 
inte är det, då det inte finns två tidskrifter som täcker ett identiskt ämnesområde, 
har samma historik och exakt samma kvalitetsstandard. Det fanns vid tidpunkten 
för studien inte heller tillräckligt många etablerade open access-tidskrifter inom 
tillräckligt många ämnesområden för att göra en vidare studie (Gargouri m.fl. 
2010, s.2). 

Resultatet som Gargouri m.fl. nådde fram till var att open access-artiklar cite-
rades signifikant mer än artiklar som inte var open access. Dock kunde de inte 
hitta några bevis på att det skulle finnas någon skillnad i antalet citeringar en arti-
kel fick beroende på om den gjorts till open access utifrån ett eget val eller utifrån 
ett tvingande mandat (Gargouri m.fl. 2010, s.3). 

Antalet citeringar en artikel får kan korreleras med, och influeras av, en 
mängd olika variabler. Dessa variabler kan i sin tur skapa olika sorters bias. Till 
exempel tenderar äldre artiklar att ha fler citeringar än yngre artiklar helt enkelt 
för att det funnits mer tid för forskare att citera dem. 

Om open access-artiklar skulle tendera att vara äldre än artiklar som inte är 
open access, så är det åldern snarare än open access som orsakar de citeringsför-
delar som man observerade. Ett sätt att testa huruvida korrelationer andra än open 
access är orsaken till att artiklar får fler citeringar är att utföra en så kallad multi-
pel logistisk regressions analys16 för att se huruvida open access i sig självt fortfa-
rande är signifikant korrelerad med det högre antalet citeringar, efter att korrelat-
ionen med de andra variablerna har blivit borträknade (Gargouri m.fl. 2010, s.4). 

I sin studie så nådde Gargouri m.fl. fram till slutsatsen att open access har en 
statistiskt sett signifikant fördel även när man kontrollerade för andra framträ-
dande variabler så som artikelålder, tidskriftens impact factor, antalet upphovs-
män, sidor och referenser. Vad de ansåg att detta pekade på var att det existerar en 
kvalitetsfördel hos artiklar snarare än en kvalitetsbias. Denna kvalitetsfördel defi-
nierade de som en tendens hos forskare att selektivt använda sig av, och citera, 
den bästa forskningen, förutsatt att de kan få tillgång till den (Gargouri m.fl. 2010, 
s.11). 

                                                
16 Logistisk regression är en statistisk metod för att analysera mätdata.  
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3.2.2 Problematiken med självciteringar 
Upphovsmäns självciteringar har också uppmärksammats som en källa för för-
vrängning när det gäller analyser av forskningskommunikation, och artiklar med 
flera upphovsmän är mer benägna att bli självciterade. Det är också resonabelt att 
anta att artiklar med flera upphovsmän har en större chans att bli parallellpublice-
rade, eller på annat sätt tillgängliggöras online av en eller flera av upphovsmännen 
(Craig m.fl. 2007, s.242). 

3.2.3 Tillgänglighet 
Standardsättet, som vi sett, för att mäta värdet hos ett publicerat material är via 
citeringar. Högt citerade artiklar (och tidskrifter) har en mätbar impact. Per defi-
nition har open access-artiklar en ökad synlighet, då de är tillgängliga för alla gra-
tis, och enligt Alma Swan så börjar det bli allt mer tydligt att forskare faktiskt tar 
tillfälligheterna i akt för att läsa och använda ett material som de annars aldrig 
skulle ha sett (Swan 2007, s.199). 

2005 noterade även Kurtz m.fl. i sin artikel ”The effect of use and access on 
citations” att den forskning som utförts tidigare inom området hade visat på att 
artiklar som gjorts fritt tillgängliga via internet tenderar att citeras markant oftare 
än de artiklar som inte är det (Kurtz m.fl. 2005, s.1396). Det finns enligt denna 
artikel tre stycken möjliga förklaringar till denna effekt: 

(1) Eftersom tillgången till artiklarna är obegränsad kan forskare läsa dem lättare, 
och därför också citera dem oftare (the open access (OA) postulate).  

(2) Eftersom artiklarna dyker upp tidigare så får de både företräde och mer tid i 
pressen, vilket leder till att de blir citerade oftare (kallat för the Early Access 
(EA) postulate). 

(3) Upphovsmän tenderar att dela ut sina viktigaste, och mest citerbara, artiklar på 
internet i första hand (the Self-selection bias (SB) postulate). 

Genom att använda sig av data från NASA Astrophysics Data System och ArXiv 
undersöktes dessa postulat. Slutsatsen som de kom fram till var att det inom astro-
nomi finns en stark EA-effekt och en stark SB-effekt, men ingen indikering på 
någon OA-effekt. Den grundläggande orsaken till detta antogs vara att om en per-
son befinner sig i en position där de kan skriva en artikel för de som anses vara de 
viktigaste tidskrifterna inom astronomi så måste den personen även redan befinna 
sig i en position där de har tillgång till att läsa dessa tidskrifter. De måste även 
befinna sig i en position där de har möjlighet att utföra forskning inom området 
för astronomi. Det är därför rimligt att förutsätta att så gott som alla astronomer 
redan har tillgång till sin nyckellitteratur genom tidigare existerande kanaler och 
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därför inte har något behov av open access för att kunna läsa och citera relevanta 
artiklar (Kurtz m.fl. 2005, s.1401).  

3.2.4 Ett område i ständig förändring 
Enligt Alma Swan skulle vi, om vi kunde börja om idag, med internet, datorer och 
den globala syn som vi nu förtiden har på forskning, med största sannolikhet inte 
besluta oss för att använda det etablerade system som vi idag har för att kommu-
nicera kunskap, med betalväggar som begränsar tillgången till forskningsresultat. 
Vi skulle snarare, anser hon, komma på ett nytt sätt som garanterade en snabb 
spridning av resultat och som gjorde att alla forskare lätt och gratis kunde ta del 
av forskningen (Swan 2007, s.197). 

Open access kan, enligt Swan, främja forskningen mer effektivt allt eftersom 
fler forskare göra sina arbeten fritt tillgängliga. Utöver detta så kan forskning inte 
tjäna något på att existera i ett vakuum och en förbättrad tillgång till forskningsre-
sultat bidrar till en förbättrad avkastning av investeringar och utveckling, något 
som är gynnsamt för ekonomin världen över (Swan 2007, s.199). 

År 2010 existerade det omkring 25 000 kvalitetsgranskade tidskrifter som 
sammanlagt publicerade drygt 2.5 miljoner artiklar per år, sett över alla discipli-
ner, språk och nationer. 2010 parallellpublicerades endast cirka 15-20 procent av 
alla dessa artiklar. Det finns inget universitet, inte ens de rikaste, som kan ha råd 
att prenumerera på alla, eller ens de flesta, av dessa tidskrifter. Konsekvenserna av 
detta är att alla artiklar förlorar en del av sin potentiella forskningspåverkan (im-
pact, i form av användande och citerande) eftersom de därför inte finns tillgäng-
liga för alla sina potentiella användare (Gargouri m.fl. 2010, s.1).  

I en undersökning utförd av Shunbo Yuan och Weina Hua (2011) hävdas det 
att man kan se en tydlig trend i tidigare forskningsresultat som visar på att open 
access-tidskrifter inom bibliotek och informationsvetenskap hastigt har etablerat 
sig som den mest gångbara publikationsformen för akademisk kommunikation 
(Yuan & Hua 2011, s.684). Ett stort problem inom den aktuella forskningen av 
den inverkan som open access har, noterar de, är att de flesta studier som är relate-
rade till information på webben är begränsade av den ständigt föränderliga natu-
ren hos information som finns online, och om en studie skulle upprepas vid ett 
senare tillfälle så kan resultaten därför bli annorlunda (Yuan & Hua 2011, s.692). 

Det finns en problematik i att beräkna statistik för gyllene open access-
tidskrifter då många av dem är yngre och mindre än traditionella tidskrifter. Dessa 
faktorer kan ha en negativ inverkan deras citeringsnivå. Forskare väljer också ofta 
att läsa och citera etablerade tidskrifter, vilket kan leda till att det kan vara svårt 
att starta en ny tidskrift som lockar till sig artiklar av hög kvalitet. Det tar tid att 
bygga upp en gott rykte som kan attrahera etablerade forskare att publicera sig i 
en tidskrift (Archambault m.fl. 2013, s.iii). 
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Archambault m.fl. (2013) hävdar att förutom en årlig tillväxt så finns det en 
uppåtgående rörelse av tillgänglighet till artiklar via open access över tid. Detta, 
tror de, kan bero på att ett ökande antal forskare gör sina artiklar tillgängliga inte 
bara för innevarande år utan även för tidigare år. Detta kan även vara sant när det 
kommer till tidskrifter som övergått från att varit prenumerationsbaserade till att 
bli open access och som därför gör fler artiklar tillgängliga allt eftersom 
(Archambault m.fl. 2013, s.20).  

Enligt Archambault så har vi har nått en brytpunkt för open access som kom-
mer att tvinga hela publiceringsindustrin att genomgå en revolutionerande föränd-
ring mycket snabbare än förväntat, i stort som en följd av att tidigare mätningar 
över open access-tillgång varit missvisande(Archambault m.fl. 2013, s.21). 

De siffror som beräknas på hur många artiklar som publicerats via open ac-
cess i den tidigare forskningen har enligt dem varit avsevärt underskattade och 
open access representerar snarare upp till 50 procent av alla de vetenskapliga ar-
tiklar som publicerats mellan 2008-2011 i ett flertal europeiska länder (Caruso, 
Nicol & Archambault 2013, s.37; Archambault m.fl. 2013, s.20).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Då den huvudsakliga tyngdpunkten i denna uppsats ligger på open access och 
vetenskaplig kommunikation är det viktigt att belysa några av de grundläggande 
normer och funktioner som finns inom den vetenskapliga publikationen och 
kommunikationen. Som stöd för en sådan analys så kommer uppsatsen att dra 
nytta av Robert K. Mertons teorier om hur etiska normer och belöningssystem 
bidrar till varför forskare publicerar. 

Hur forskarna vid SLU väljer att publicera, och ifall SLU:s open access-
policy haft någon inverkan på detta är även det ett centralt tema i uppsatsen och 
ofta talar man om att olika discipliner har olika forskningspraktiker (hur man sö-
ker information, skriver och publicerar sig). Praktiker är något som lärs ut inom 
avgränsade grupper och som kan verka formande (på till exempel en forskartradit-
ion) vilket gör att det kan belysas ur ett practice theory-perspektiv. 

4.1 Normer och belöningssystem 
I sin artikel ”The Normative Structure of Science” identifierade den amerikanska 
sociologen Robert K. Merton fyra grundläggande etiska normer som han ansåg 
borde styra en forskares arbete: 

Universialism; Vetenskapen ska vara objektiv, opersonlig och oberoende från de 
som skapat den.  Den ska även vara tillgänglig för alla som är tillräckligt 
kompetenta, oberoende sociala eller personliga egenskaper. 

Communism; Vetenskapen är allmängods och upphovsmannen till den äger inte 
den kunskap som skapats, men har rätten att få erkännande för sina upptäck-
ter. 

Disinterestedness; Vetenskapen ska vara fri från egenintressen. 

Organized scepticism; Forskningsresultat skall granskas och analyseras objektivt 
av andra kvalificerade forskare (Merton 1973, ss.270–277). 

Merton byggde vidare på dessa normer i sitt fortsatta arbete och i sin artikel ”Pri-
orities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science” (1957) re-
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dogör han ett belöningssystem inom vetenskapen som han anser förklarar varför 
forskare agerar som de gör inom det akademiska området. En förklaring som han 
ger är att det är institutionella normer hos forskningen, snarare än egotism och 
mänsklig natur, som sätter press på forskare att söka erkännanden (Merton 1957, 
s.639). 

Från alla håll påminns ständigt forskaren om sin roll att på ett originellt sätt 
bidra till forskningen, och det att är genom dessa bidrag som forskaren anses ha 
levt upp till vetenskapens krav på hur man skall agera. Forskarens självbild är 
alltså i hög utsträckning påverkad av den bedömning som man får av sina veten-
skapliga kollegor (Merton 1957, s.640). 

Erkännande blir en symbol och belöning för att man har gjort sitt jobb på ett 
bra sätt. Som många andra institutioner har forskningsvärlden utvecklat ett kom-
plicerat system för att fördela belöningar till de som lever upp till dess normer.  
Högst på denna lista av erkännande är eponymer, att få sina upptäckter uppkallade 
efter sig. På detta sätt lämnar forskaren en outplånlig signatur i världshistorien 
(Merton 1957, s.643). Andra exempel som Merton ger är vetenskapliga priser 
(som till exempel nobelpriset) och hedersprofessurer. 

Inom de vetenskapliga institutionerna finns det potentiellt oförenliga värden, 
som till exempel värdet av originalitet (att vara först med en upptäckt och att få 
erkännande för detta) och värdet av ödmjukhet (att vara anspråkslös och inte 
hävda sig själv för mycket) som leder till en ambivalens mot vad som bör priorite-
ras (Merton 1957, s.647). Enligt Merton har den stora majoriteten av vetenskaps-
män små utsikter att bli stora, och att bli publicerad är därför en symbolisk mot-
svarighet till att göra en signifikant upptäckt. Viljan att bli publicerad påverkas av 
trycket från den moraliska uppmaningen inom forskningen att bli erkänd av sina 
kollegor (Merton 1957, s.655).  Forskningsvärlden har med andra ord, precis som 
alla andra institutioner, sina egna karaktäristiska normer och värderingar. Och likt 
dessa andra institutioner så har forskningsvärlden olika system för att fördela be-
löningar till dem som agerar efter dessa normer och värderingar (Merton 1957, 
s.659). 

Att denna ambivalens och detta belöningssystem som Merton utformade fort-
farande existerar kan man se ett exempel på i artikeln ”Researchers’ perception of 
citations”, där en ambivalens till den status som citeringar har idag uttrycks av 
forskare. Å ena sidan är citeringar eftersträvade eftersom de är en del av belö-
ningssystemet hos forskningsvärlden, då citeringar visar på en impact (genom 
erkännande) som bygger upp ett rykte. Men å andra sidan så kritiseras citeringar 
för att de inte kan reflektera det egentliga vetenskapliga bidraget. Användandet av 
citeringar som indikatorer för utvärdering av forskning sätter dessutom en ytterli-
gare press på denna ambivalens (Aksnes & Rip 2009, s.895). 
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4.2 Practice theory 
En praktik (practice) är ett organiserat samband av mänskliga aktiviteter och det 
är genom praktiker som förståelse och begriplighet uppstår. Alla praktiker sker 
inom ett socialt område och genom att agera speglas de anspråk på kunskap som 
finns inom detta område (Lloyd 2010, s.247). En praktiks mening definieras inom 
en social kontext, vilket innebär att samma praktik kan få en annan betydelse 
inom en annan kontext (Cox 2012, s.177). 

Det finns ingen enskild metod eller definition som förklarar vad praktik är, 
vilket innebär att begreppsförklaringen kan variera utifrån de ontologiska och 
epistemologiska förhållningssätt som en forskare intar (Palmer & Cragin 2008, 
s.171). 

Tillämpningen av praktiker kan sträcka sig från det vardagliga till högt struk-
turerade aktiviteter i institutionella miljöer. Dessa praktiker kan vara allt från flyk-
tiga handlingar till stabila och långsiktiga mönster av beteenden (Rouse, s.499). 

För informationsvetenskapliga studier kan practice theory medföra en ut-
gångspunkt ifrån vilken man kan bedöma vad akademiker gör och vad de värderar 
i sitt dagliga arbete.  

Enligt Joseph Rouse främjar practice theory i första hand en uppmärksamhet 
på det offentliga och åtkomliga praktiker snarare än privata tillstånd. Syftet är 
oftast dock inte att undvika de avsiktliga eller normativa handlingarna utan sna-
rare att göra dem tillgängliga och begripliga. På ett plan kan man se praktik som 
individuella handlingar, men dessa utförs och förstås ändå utifrån en bakgrund 
som består av andra handlingar (Rouse, ss.504–505). 

Schatzki (2002) ser praktik som egenskaper hos den sociala miljön snarare än 
egenskaper hos individen. Den sociala miljön, enligt Schatzki, består av samband 
mellan praktik och materiella arrangemang som överlappar varandra och skapar 
ett nät av praktiker (Lloyd 2010, s.249). 

Praktik, anser han vidare, är någonting som kan ses som något som är relativt 
stabilt över tiden samtidigt som det är socialt erkänt och sammanhängande 
(Cavanagh 2013, s.218). 

Om man tar ett konstruktivistiskt perspektiv på practice theory läggs beto-
ningen på den sociala praktiken, det vill säga de konkreta aktiviteterna hos intera-
gerande människor som återskapas genom rutinmässiga sociala kontexter över tid 
och rum (Lloyd 2010, s.251). Sett som en helhet ligger en av styrkorna i practice 
theory att den kan förstå den kontext inom vilken det sociala livet utspelas samti-
digt som den inte gör kontexten till en allt för dominerande del. Med andra ord så 
tillåter practice theory att den individuella praktiken har en betydelse samtidigt 
som den också tillåter utrymme för förändring (Cox 2012, s.182).  

Trots att practice theory är en teori som täcker ett brett intellektuellt landskap 
med många definitioner så finns det enligt Feldman och Orlikowski (2011) ett par 
återkommande egenskaper som går att återfinna hos de flesta formerna av practice 
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theory, till exempel att handlingar är betydelsefulla för skapandet av det sociala 
livet och att relationer är ömsesidigt grundläggande (Feldman & Orlikowski 2011, 
s.1241). För practice theory är vardagliga handlingar betydelsefulla genom att de 
skapar de strukturella konturer som finns hos det sociala livet. Något som hos 
många förespråkare av practice theory är associerat med en stark humanistisk ori-
entering och som ses som förgrunden för mänsklig handling.  

Vad som menas med att relationer är ömsesidiga och grundläggande är att re-
lationer som något som stipulerar att inget fenomen kan ses som oberoende från 
andra fenomen. Med andra ord så existerar fenomen alltid i relation till varandra, 
skapade genom en process av gemensam konstitution. Dessa grundläggande öm-
sesidiga relationer implicerar dock inte att relationerna är jämlika, utan de innefat-
tar maktrelationer fyllda med asymmetriska egenskaper (Feldman & Orlikowski 
2011, ss.1241–1242).  
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5. Metod och material 

Med kvalitativa metoder som till exempel intervjuer och enkätundersökningar kan 
man bilda en ganska bra uppfattning om hur forskares attityder till open access 
och vetenskaplig kommunikation ser ut17, men för att kunna se hur de faktiskt pub-
licerar (en forskare kan till exempel vara väldigt positivt inställd till open access i 
teorin, men ändå välja att inte publicera sig via open access i praktiken utifrån 
bland annat karriärmässiga skäl) så kan en kvantitativ bibliometrisk metod ge en 
infallsvinkel som annars kan vara svår att nå. 

I detta kapitel kommer metod, urval och bearbetning av det insamlade materi-
alet att presenteras. 

5.1 Diskussion kring metodval 
När det kom till valet för att hämta in det empiriska materialet (det vill säga, de 
artiklar som forskarna vid SLU publicerat) stod det mellan två av de ledande da-
tabaser som tillhandahåller citeringsdata, Web of Science och Scopus. Båda dessa 
citeringsdatabaser har en god täckning av de artiklar som SLU har publicerat men 
för detta arbete valdes Scopus utifrån följande 4 skäl; (1) Scopus innehåller ett 
större antal artiklar och tidskrifter än Web of Science18; (2) Scopus indexerar en 
större andel open access-tidskrifter och ”articles-in-press” (artiklar som väntar på 
att bli publicerade); (3) I Scopus är det enkelt att söka fram publikationer från en 
viss institution (i detta fall SLU) och (4) Det går enkelt att avgränsa deras cite-
ringsdata till att endast gälla en viss tidsperiod efter publicering av en artikel.  

5.1.1 SLU som avgränsning 
När man använder sig av en bibliometrisk metod är det viktigt att det urval man 
har gjort är tillräckligt homogent så att man inte mäter skillnaden i citeringspraxis 
hos olika discipliner. Urvalet måste även vara gammalt nog så att det har hunnit 
byggas upp en statiskt signifikant skillnad mellan de mer och de mindre citerade 
                                                
17 Exempel på tidigare ABM-uppsatser som gjort kvalitativa analyser på forskare och deras attityder kring 
open access är bland annat ”Forskare och parallellpublicering” (Karin Meyer Lundén, 2008), ”Open Access 
och forskarna” (Sara Ottosson, 2006) och ”Impact can come in many guises” (Moa Hedbrant, 2011). 
18 Elseviers webbsida > online-tools > Scopus > content overview. 
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artiklarna. Samtidigt måste materialet vara tillräckligt nytt för att man ska kunna 
mäta den praxis som är rådande hos forskarna (Kurtz m.fl. 2005, s.1397).  

I den här uppsatsen har avgränsningen gjorts att se på SLU ur ett helhetsper-
spektiv utan att göra någon särskiljning mellan olika forskningsdiscipliner. Orsa-
ken till detta val är att all forskning vid SLU befinner sig inom livs- och miljö-
vetenskaper.19  Det borde därför vara rimligt att anta att de olika forskningsdisci-
plinerna vid detta universitet har en snarlik citeringspraxis, i diagram 1 illustreras 
de vanligaste förekommande ämnesområden sett till det totala antalet artiklar som 
publicerats under den tidsperiod som uppsatsen berör. 

 

Diagram 1: Vanligast förekommande ämnesområden för perioderna 2005-2007 och 2009-2011. 

 

                                                
19 SLU:s webbsida > Om SLU. 
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5.1.2 Urval 
Det primära material som använts för de olika undersökningarna som gjorts i 
denna uppsats är totalt 5618 artiklar som blivit publicerade vid SLU mellan tids-
perioderna 2005-2007 (2485 stycken) och 2009-2011 (3133) och som finns index-
erade i Scopus. 

År 2008 har valts att inte representeras i denna uppsats utifrån skälet att det 
var i februari detta år som SLU införde sin open access-policy.20 Motiveringen till 
detta är att forskarna med största sannolikhet inte hunnit skifta sina publicerings-
strategier för att bättre överensstämma med denna policy under denna period. Tre 
år med artiklar före och efter 2008 valdes ut som tidsspann för att försäkra att in-
samlingen av data blev tillräckligt stort för att kunna anses relevant. Som även 
nämndes i syfteskapitlet så undersöktes endast kvalitetsgranskade artiklar för att 
underlätta insamlandet av uppsatsen bibliometrisk data. 

5.2 Tillvägagångssätt för insamlande 
Inledningsvis utfördes fyra sökningar i Scopus. Dessa sökningar avgränsades till 
att gälla de utvalda tidsperioderna, publicerad dokumenttyp artikel samt affiliation 
SLU. För resultaten i dessa sökningar samlades information rörande författare, 
titel, publiceringsår, tidskrift, ISSN21, DOI22, SJR-värde, och antal citeringar (i 
Scopus) in. Anledningen till att fyra sökningar gjordes var för att samla in två 
uppsättningar av (olika) citeringsdata för de båda tidsperioderna (2005-2007 och 
2009-2011).  

Detta motiverar en närmare förklaring; För att kunna svara på uppsatsens frå-
geställningar behövdes två olika uppsättningar citeringsdata, låt oss kalla dem 
”Scopus avgränsad” och ”Scopus fullständig”.  

För ”Scopus avgränsad” utgick motiveringen från att när man skall göra en 
jämförelse över de antal citeringar som en uppsättning artiklar har fått över två, 
eller fler, tidsperioder så är det viktigt att avgränsa tidsperioden som de haft på sig 
att bli citerade. Denna avgränsning, eller citeringsfönster, sätts vanligtvis till två år 
(Wang 2013, s.852). Orsaken till detta är för att kompensera för det faktum att 
äldre artiklar har haft en längre tid på sig att samla på sig citeringar än yngre artik-
lar.  

En annan aspekt som uppmärksammades för denna datauppsättning var att 
utesluta självciteringar. Detta gjordes eftersom de ofta ses som problematiska 
(Kärki & Kortelainen 1998, s.31). Självciteringar kan användas som ett sätt att 
artificiell öka antalet citeringar en artikel får och därigenom även öka den rank-
                                                
20 SLU:s webbsida > bibliotek > publicera > open access. 
21 International standard serial number, ett unikt nummer för att identifiera en tryckt eller elektronisk tidskrift. 
22 Digital object identifier, en teckensträng för att identifiera objekt, i detta fall elektroniska dokument. 
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ning som en artikel eller en författare har (Borgman & Furner 2002, s.27). Även 
om självciteringar i många fall är både nödvändiga och väl motiverade så har möj-
ligheterna för missbruk gjort det till att det blivit en omdiskuterad fråga inom 
bibliometrin.23 För att undvika denna fallgrop så valdes alltså självciteringar bort i 
datauppsättningen ”Scopus avgränsad”. 

För den andra uppsättningen citeringsdata, ”Scopus fullständig” gjordes inga 
avgränsningar för vare sig självciteringar eller citeringsfönster. Orsaken till detta 
är för att denna datauppsättning är menad att användas för jämförelse med Google 
Scholar och Altmetrics, vilka inte tillhandahåller möjligheterna att göra sådana 
avgränsningar. Båda datauppsättningarna innehåller samma mängd artiklar, och 
den enda skillnaden ligger alltså om citeringstiden avgränsats och om självcite-
ringar har tagits med eller inte. 

Efter att datauppsättningarna från Scopus samlats in utfördes en kontroll av 
alla tidskrifters open access-status mot SHERPA/RoMEO-databasen. Denna data-
bas klassificerar tidskrifter i fyra olika kategorier: 

 (1) Grön; tillåter parallellpublicering av pre-prints och post-prints av utgivarens 
version/PDF. 

(2) Blå; tillåter parallellpublicering av post-prints (d.v.s. det slutgiltiga utkastet 
efter kvalitetsgranskning) eller utgivarens version/PDF. 

(3) Gul; tillåter parallellpublicering av pre-prints (d.v.s. innan kvalitetsgransk-
ning). 

(4) Vit; tillåter formellt sett inte parallellpublicering.  

Utöver dessa så kategoriseras tidskrifter vars policys inte kontrollerats av 
SHERPA/RoMEO som ograderade. Observera att dessa kategorier inte bör förväx-
las med den gröna och gyllene vägen till open access. Alla open access-tidskrifter 
(det vill säga, den gyllene vägen) klassificeras enligt dessa kategorier som grön.24 

Alla artiklar som återvanns från Scopus kontrollerades sedan mot Google 
Scholar för att samla in antalet citeringar de fått i denna söktjänst. Denna kontroll 
utfördes manuellt, då Google Scholar inte tillhandahåller någon enkel metod att 
söka på institutioner. En stor noggrannhet iakttogs för att garantera en så korrekt 
citeringsnivå som möjligt på artiklarna, men eftersom detta arbete utfördes för 
hand så kan det finnas en risk för misstag. Alla data dubbelkontrollerades dock, så 
denna risk får anses som mycket liten.   

                                                
23 Research Trends webbsida > Issue 10 – March 2009 > The politics of bibliometrics. 
24 SHERPAs webbsida > RoMEO > Definitions and Terms > RoMEO colours 
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5.2.1 Bearbetning av det insamlade materialet 
De återvunna artiklarna från Scopus delades in i fem kategorier utifrån vilka av de 
SHERPA/RoMEO–kategorier som de tidskrifter de publicerats i föll inom (det vill 
säga grön, blå, gul, vit eller ograderad).  Därefter så räknades h2-index25 ut för var 
och en av dessa kategorier i både ”Scopus avgränsad” och ”Scopus fullständig”. 
Användandet av h-index kompenserar även för att antalet artiklar från de två tids-
perioderna i Scopus inte var lika stort (2485 stycken mot 3133 stycken).  

Vid bearbetningen av det insamlade materialet så upptäcktes det att flera av 
artiklarna som återvunnits i Scopus-sökningen saknade DOI-nummer. Detta ut-
gjorde inget problem i citeringsanalysen som utfördes inom Scopus-materialet, 
men förhindrade att dessa artiklar kunde undersökas via Altmetric.com. För tids-
perioden 2005-2007 saknade 290 artiklar DOI-nummer, och för tidsperioden 
2009-2013 saknade 299 artiklar DOI-nummer (sammanlagt 589 artiklar). Detta 
lämnade ett totalt antal på 5029 artiklar som kontrollerades mot Altmetric.com  

Orsaken till att artiklar utan DOI-nummer är problematiskt för en Alt-
metric.com-undersökning är för att det idag inte går att söka på specifika titlar i 
denna tjänst. Detta är en begränsning som i samband med att det den här uppsat-
sen skrevs inte gick att åtgärda. Med hjälp av de värden som altmetric.com tillde-
lar artiklar utifrån deras spridning på webben räknades ett medelvärde för artik-
larna inom de olika kategorierna ut.  

5.2.2 Statistisk analys 
För att kontrollera om det fanns några samband samt korrelationer mellan open 
access-status och citeringsgrad, SJR och spridning genom sociala medier så an-
vändes bland annat en regressionsanalys och det icke parametriska testet Kruskal-
Wallis. Dessa kommer kort att beskrivas här, en utförligare förklaring av dessa 
statistiska metoder faller utanför ramarna för denna uppsats. 

En regressionsanalys är en statistisk metod som används för att studera sam-
band mellan en responsvariabel och en eller flera förklaringsvariabler, samt en 
slumpterm. En stegvis variabelselektion (AIC, tvåsidig hypotesprövning) använ-
des för att välja ut den delmängds av förklaringsvariabler som har den störta ef-
fekten på responsvariabeln. Genom att variera en variabel i taget i regressionsmo-
dellen medan övriga hålls konstanta kan variablernas respektive effekt på respon-
svariabeln studeras (Brorsson 2012, s.3). Därefter utfördes en analys av den mo-
dell som kom ut ur steget ovan. 

Kruskal-Wallis är en icke-parametisk metod för att undersöka om fler än två 
uppsättningar av data följer samma distribution. Eftersom man inte kan utgå ifrån 
att datauppsättningarna är normalfördelade samt på grund av att de är olika stora 

                                                
25 h2-index är h-index för artiklar publicerade under två år. Hade tidsperioden för de insamlade artiklarna 
varit satt till fem år så hade h-index återgetts som h5-index. 
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så användes därför detta icke-parametriska test. Detta bygger på en jämförelse av 
median istället för medelvärde för att se om SJR-värdet inom en 
SHERPA/RoMEO–kategori är högre än inom någon annan. Resultaten av dessa 
tester återkommer vi till i nästa kapitel. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat att redovisas samt analyseras utifrån de 
teorier för etiska normer, belöningssystem och praktiker som presenterats i tidi-
gare kapitel. Som ytterligare ett verktyg för att stärka analysen så kommer även 
delar av den forskning som tidigare presenterats att refereras till. För att göra 
denna del mer överskådlig så har den delats in efter de tre huvudsakliga under-
sökningar som har utförts för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

6.1 Open access-status i Scopus 
För att ge en övergripande bild över hur distributionen av de artiklarna som förfat-
tats vid SLU för de två tidsperioderna som undersökningen berör ser ut så presen-
teras dessa i diagram 2 nedan.  

Diagram 2. Open access-status på artiklar indexerade i Scopus. 
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De olika kategorierna har här alltså valts att representeras så som de är definierade 
i SHERPA/RoMEO istället för att dela in dem i open access – inte open access. 
Orsakerna till detta är denna del av undersökningen berör den open access-status 
som tidskrifterna som forskarna vid SLU valt att publicera sig i och dels för att 
pre-print kan definieras på olika sätt. De två vanligaste definitionerna är:  

(1) Ett första utkast av en artikel, skapad innan författaren haft någon kontakt med 
en utgivare om att publicera den.  

(2) En färdig artikel som blivit kvalitetsgranskad, korrigerad och som är redo för 
att bli accepterad för publikation, där den enda skillnaden från den sedan pub-
licerade artikeln ligger i att denna fått förlagets formatering.  

I SHERPA/RoMEO är det den första av dessa två definitioner som används.26 
Inom denna definition av pre-prints behöver upphovsmän inte något tillstånd för 
att få arkivera en kopia, då de fortfarande är de som har äganderätten till artikeln. 
Om en tidskrift skulle neka till att publicera en artikel som en följd av att den re-
dan arkiverats som en pre-print så är detta en fråga om utgivarens policy och inte 
en fråga om upphovsrätt.27 

Den gula kategorin är av särskilt intresse då även om alla tidskrifter inom 
denna kategori tillåter parallellpublicering av pre-prints så tillåter även en majori-
teten parallellpublicering av post-prints antingen efter en embargotid (som sträck-
er sig mellan 6-24 månader efter publicering) eller omedelbart vid publicering 
genom att författaren betalar en särskild open access-avgift. Denna avgift kan va-
riera för olika tidskrifter men ligger ofta mellan 10 000 – 25 000 kronor per arti-
kel.28 Detta är med andra ord tidskrifter som faller inom det som kallas för hybrid-
open access (Archambault m.fl. 2013, s.2; Björk & Solomon 2012, s.1). 

Om man intar ställningen att open access primärt bör gälla artiklar som blivit 
kvalitetsgranskade (Harnad 2008, s.53) så kan man säga att den gula kategorin 
uppfyller open access-kravet, om än fördröjt (eller direkt beroende på betalning). 
Av de tidskrifter som klassificerats som gula i denna studie (346 stycken) så är det 
bara fyra som inte tillåter någon parallellpublicering av post-prints efter en em-
bargoperiod eller via en avgift. Det är dock värt att notera att även om dessa tid-
skrifter tillhandahåller ett open access-alternativ via betalning så är det inte säkert 
att artikelförfattarna eller deras institutioner har betalat för detta. Precis som Har-
nad (2008) säger så är med största sannolikhet den största delen av en institutions 
budget för detta redan uppbunden i universitetets löpande prenumerationsavgifter 
som redan tillhandahåller tillgång till dessa tidskrifter för deras personal. Det 

                                                
26 SHERPAs webbsida > RoMEO > definitions > Pre-print and Post-print. 
27 Earlham Colleges webbsida > Open Access Overview. 
28 Oxford Journals webbsida > Oxford Journals > Oxford Open > Oxford Open Pricing. 
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skulle därför bli en dubbel kostnad att betala både för prenumerationsavgiften och 
för open access-alternativet, något som det inte är troligt att de har råd med.  

Ett alternativ som man kanske kan tänka sig vore att omfördela denna budget 
till att betala för dessa open access-alternativ samtidigt som man säger upp pre-
numerationen på tidskriften. Detta är dock knappast hållbart då dessa tidskrifter 
innehåller fler artiklar än endast SLU:s vilka de då inte skulle få tillgång till, ef-
tersom det inte finns någon garanti att alla andra har betalat open access-
alternativet. Att kapa av en institutions medlemmar från relevant forskning på 
detta sätt skulle med största sannolikhet vara förödande för deras möjligheter att 
hålla sig uppdaterade med den aktuella forskningen. Det enda scenariot där en 
sådan situation skulle kunna ses som hållbar är om alla tidskrifter bytte till open 
access-modellen och helt övergav prenumerationer. Detta kan förvisso vara den 
idealvärld som många open access-förespråkare hoppas på, men så som verklig-
heten ser ut idag så är vi inte där ännu. 

Det är inte heller säkert att upphovsmännen faktiskt parallellpublicerar sina 
artiklar efter den nämnda embargotiden gått ut, vilket i så fall innebär att artiklar-
na förblir otillgängliga via open access, även om möjligheterna för parallellpubli-
cering finns. En orsak till detta, som tidigare har nämnts, kan bero på att parallell-
publicering ses som allt för tidskrävande av många forskare som knappt har tid 
över som det är. Att inte prioritera att parallellpublicera är något är speciellt sant 
om inte ett tvingande mandat för att göra detta finns på institutionen, även om 
forskaren har en i övrigt positiv inställning till parallellpublicering (Harnad 2008, 
s.65).  

Access är inte ett tillräckligt krav för att något ska citeras, men det är ett nöd-
vändigt krav. Vad detta innebär är att för att en artikel skall citeras så måste den 
som vill citera ha tillgång till den, men bara för att någon har tillgång till en artikel 
så betyder inte det att den kommer att citeras. Men som vi sett i den tidigare 
forskningen så ökar open access dramatiskt antalet potentiella användare av en 
artikel genom att tillhandahålla tillgång för användare som annars inte skulle kun-
nat läsa artikeln (Harnad & Brody 2004, s.3).  Enligt den andra delen av Robert K. 
Mertons definition av universialism, att vetenskap skall vara tillgänglig för alla 
som är tillräckligt kompetenta för att förstå den, oberoende sociala eller personliga 
egenskaper så kan man se uppenbara fördelar med att forskning tillhandahålls för 
dessa potentiella användare via open access. Om vi med hjälp av denna definition 
beaktar den fördelning som finns av kategorierna inom Scopus i diagram 2 ovan, 
så verkar detta vara en norm som forskarna vid SLU närmar sig i valet av de tid-
skrifter som de publicerar sig i.  

Detta är något som även verkar finnas generellt inom den akademiska världen 
om man ser till den forskning som visar på att trenden för open access är att den 
haft en stadig tillväxt på senare år. 
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6.1.1 Effekterna av SLU:s open access-policy 
För att analysera huruvida införandet av SLU:s open access-policy har lett till att 
forskarna vid SLU har börjat publicera sig mer i open access kan vi återigen 
vända oss till diagram 2. I denna kan vi se att de kategorier som är främst repre-
senterade för båda tidsperioderna är den gula och den gröna. Den exakta föränd-
ring som skett inom kategorierna är att alla kategorier har växt som en följd av att 
det totala antalet artiklar som publicerats under tidsperioden ökat. Men om man 
ser till den procentuella andel som de olika kategorierna utgör av helheten har kan 
man se att grön och blå har ökat medan vit och gul har minskat.  

Sett i procentenheter har publicering inom den gröna kategorin (tidskrifter 
som tillåter parallellpublicering av både pre-print och post-print) ökat med 1,9 
procent, inom den blå (tillåter post-prints) med 0,5 procent samtidigt som andelen 
artiklar publicerade inom den gula (tillåter pre-prints) sjunkit med 2,9 procent och 
inom den vita (tillåter inte parallellpublicering av varken pre- eller post-print) med 
0,6 procent. För artiklar i tidskrifter som faller inom den ograderade kategorin så 
kan man se en ökning på 1,2 procentenheter. Ett försök att undersöka vilken open 
access-status som dessa tidskrifter borde falla inom ifall de blivit graderade gjor-
des manuellt, men visade sig vara problematiskt då många av dessa tidskrifter inte 
tillhandahåller sin policy på ett enkelt sätt eller att språket i dem var svårtillgäng-
ligt utan goda kunskaper om upphovsrättsliga aspekter. 

Utifrån dessa procentenheter kan vi se att införandet av SLU:s open access-
policy verkar ha haft en marginell, men open access-positiv påverkan på hur fors-
karna vid SLU väljer att publicera sig. Det krävs dock att vi uppmärksammar 
vilka skäl som kan ligga bakom detta resultat. 

En orsak kan vara att de ämnesdiscipliner som finns vid SLU sedan tidigare 
har en stark anknytning till kunskapsområden inom vilket det sedan länge funnits 
en stark tradition att publicera sig via open access (Björk m.fl. 2010, s.8; Tomas-
zewski, Poulin & MacDonald 2012, s.1). Om detta är orsaken så kan det tolkas 
som att de tillhör en forskartradition som premierar en öppenhet och tillgång till 
forskningsresultat, inom vilken denna praktik ses som en norm.  

En annan orsak till att man kan observera en tillväxt inom de mer open ac-
cess-vänliga kategorierna är att de tidskrifter som forskarna vid SLU väljer att 
publicera sig i med tiden har bytt ut sin policy och börjat tillåta en större andel av 
parallellpublicering. Eftersom tidigare forskning har visat på att allt fler tidskrifter 
som tidigare inte tillåtit parallellpublicering med tiden börjat tillhandahålla undan-
tag till denna policy (Caruso, Nicol & Archambault 2013, s.33) är detta mycket 
möjligt.  

Precis som med att kontrollera open access-statusen för de ograderade tid-
skrifterna så är det mycket svårt att på ett enkelt sätt fastställa om en tidskrift har 
bytt policy med tiden utan att kontakta varje tidskrift enskilt. Då antalet tidskrifter 
som SLU:s forskare publicerat sig i under dessa två tidsperioder är runt 1300 
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stycken skulle detta vara ett väldigt omfattande och tidskrävande arbete vilket 
därför tyvärr faller utanför ramen för denna uppsats. 

Ett tredje skäl kan vara att forskarna vid SLU helt enkelt inte intresserar sig 
för vilken open access policy en tidskrift har utan att de istället helt utgår ifrån den 
impact och status som en tidskrift har. Detta kan vara speciellt sant utifrån det 
faktum att bibliometriska indikatorer används i allt utökande grad som underlag 
för medelsfördelning på universitet (Jacsó 2012, s.605) och pressen på forskare att 
publiceras i tidskrifter med hög status blir allt större. En annan aspekt som kan ge 
detta alternativ lite mer tyngd är att om forskarens självbild i hög utsträckning är 
påverkad av de bedömningar man får av sina kollegor (Merton 1973, s.640) och 
att erkännande ses som en symbol och belöning för att man gjort sitt jobb på ett 
bra sätt, så finns det ännu en press på forskarna att välja tidskrift utifrån prestige 
och inte open access-status. En sådan tolkning skulle dock gå mot den tolkningen 
av att det totala antalet open access-tidskrifter sett till helheten i Scopus skulle 
visa på en form av Robert K. Mertons universialism. Det verkar som det enda 
sättet för att kunna komma till grund om vilka motiveringar det är som ligger 
bakom detta är att utföra en kvalitativ studie som frågar forskarna om just detta 
och som skulle kunna fungera som ett utmärkt komplement till denna uppsats. 

Eftersom en stor del av rätten att få parallellpublicera handlar om att forskare 
skall kunna deponera sina artiklar i sina egna institutionella arkiv så kan det vara 
intressant här att göra en observation om antalet parallellpublicerade artiklar i 
SLU:s egna öppna arkiv, Epsilon.29 

Sett till de båda perioderna i sin helhet finns det endast 192 artiklar som är pa-
rallellpublicerade i detta arkiv. Detta innebär att endast 3,4 procent av de 5618 
artiklar som återvanns ur Scopus har blivit parallellpublicerade där. Detta skulle 
kunna vara en bieffekt av att SLU:s open access-policy endast rekommenderar 
deras forskare att parallellpublicera istället för att ha ett tvingande mandat. Som 
tidigare noterats så säger sig majoriteten av forskare vara villiga att parallellpubli-
cera, ifall deras institution har ett mandat som kräver detta (Harnad 2010, s.88). 

Att en institution har infört en open access-policy är med andra ord ingen ga-
ranti för att det kommer att efterföljas, även om forskning visat på att fler forskare 
efterföljer en sådan policy ifall den innehåller ett mandat (Caruso, Nicol & 
Archambault 2013, s.19; Gargouri m.fl. 2010, s.8). 

Att uppmana till deponering i institutionella arkiv har sina fördelar då det till-
låter institutioner att visa på, dela, mäta och analysera sin forskningsoutput. Det 
kan även tänkas bidra till att sprida open access-kulturen till andra forskare inom 
institutionen som annars inte skulle visat intresse för denna (Caruso, Nicol & 
Archambault 2013, s.10).  

                                                
29 SLU:s webbsida > biblioteket > Epsilon. 



 40 

Det bör dock noteras att bara för att artiklarna inte finns parallellpublicerade i 
Epsilon betyder inte detta att de inte finns parallellpublicerade någon annanstans, 
som till exempel på upphovsmännens hemsida, i ett annat ämnesspecifikt arkiv 
eller i någon annan institutions öppna arkiv. Många av artiklarna har fler än en 
författare, vilka alla inte är kopplade till SLU. Det kan även mycket väl vara så att 
artiklarna finns tillgängliga via open access från tidskrifternas hemsidor vilka se-
dan kan återvinnas genom SLU-bibliotekets söktjänster. Detta skulle kunna vara 
en bidragande faktor till att forskarna funnit det onödigt att avsätta en del av sin 
redan pressade arbetstid till att även parallellpublicera artiklarna i det egna arki-
vet. Även om det kan finnas en praktisk sida av att ha ett mandat om att forskarna 
vid institutionen skall parallellpublicera sig i det egna arkivet så finns det ingen 
nödvändighet att göra ett exklusivt mandat för detta. Med konsekvent metadata är 
flera arkiveringsplatser inte ett problem med nutidens olika söktjänster. I slutän-
dan så är den viktigaste egenskapen hos ett (open access) arkiv att det är kompati-
bel med andra arkiv och med för ändamålet relevanta söktjänster. Att försumma 
en sådan interoperabilitet kan leda till att arkivets innehåll isoleras från potentiella 
användare och läsare (Caruso, Nicol & Archambault 2013, s.10-11). 

SLU har slutit avtal med tre av de största open access-förlagen, BioMed Cen-
tral (BMC), Hindawi och Public library of science (PLoS). Genom dessa avtal så 
får anställda vid SLU rabatter på publiceringsavgifterna när de publicerar sig i 
tidskrifter som är kopplade till dessa förläggare.30 Detta är en strategi som många 
forskningsinstitutioner använder sig av idag för att fungera som ett incitament för 
deras forskare att publicera sig i open access.  

Utveckling och implementation av institutionella arkiv stöter ofta på många 
utmaningar som är relaterade till bland annat upphovsrätt, säkring och långtids-
förvaring av forskningsresultat (elektronisk förvaring av artiklar, monografier och 
så vidare). Universitet brukar även ha svårt att främja open access inom den aka-
demiska sfären, vilket innebär att incitament som dessa kan vara oundgängliga för 
att kunna nå ut till forskare som är eventuellt avigt inställda till open access eller 
som kanske är avskräckta av den kompromiss mellan kostnad och fördelar som 
det kan innebära att göra sitt arbete tillgängligt via open access (Caruso, Nicol & 
Archambault 2013, s.iii-iv).  

Genom dessa bidrag till att hjälpa de individuella handlingar hos forskarna när 
de skall välja publiceringskanal främjas den strukturerade aktiviteten i den in-
stitutionella miljön och igenom detta skapas förhoppningsvis en open access-
tradition som är stabil över tiden. 

                                                
30 SLU:s webbsida > bibliotek > publicera > open access > SLU-avtal. 
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6.1.2 Skillnad i citeringar inom Scopus 
Trots att den observerade ökningen av artiklar som publicerats i tidskrifter med 
någon form av open access-status i kapitlet ovan är marginell så kan det vara rele-
vant att undersöka närmare vilka förändringar som faktiskt skett mellan tidspe-
rioderna.  

I diagram 3 kan man se det h2-index som artiklarna inom de olika kategorier-
na har uppnått inom det första året efter deras publicering (YYYY) och det andra 
året efter deras publicering (YYYY+1). I kategorin subtotal anges det h2-index 
som artiklarna har för båda dessa år. 

Diagram 3: h2-index för avgränsat citeringsfönster i Scopus 

YYYY betecknar året som en artikel publicerades YYYY+1 året därefter. 

Subtotal är samtliga citeringar som uppnåtts under dessa två år. 

För denna del av analysen är det citeringsdata från ”Scopus avgränsad” som har 
använts, det vill säga den datauppsättning där citeringsfönstret avgränsats till 2 år 
och självciteringar räknats bort.  

Utifrån diagram 3 kan man observera att den gröna och den gula kategorin 
(för båda tidsperioderna) under det första året av citeringar fått ett högre h2-index. 
En citeringsfördel som håller i sig även efter det andra året av citeringar. Ett ex-
empel på detta är att det h2-index som den gröna kategorin har efter det första året 
av citeringar (YYYY) 2005-2007 är högre än det h2-index som den vita kategorin 
har fått som subtotal av citeringar 2005-2007. Med andra ord har artiklar som 
publicerats inom den gröna och den gula kategorin en mätbar citeringsfördel 
jämte mot artiklar som har publicerats inom den vita och den blå kategorin. Detta 
ger oss en överblicksbild över hur fördelningen av citeringar inom Scopus såg ut 
för dessa två tidsperioder vid tillfället som denna undersökning utfördes.  
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Det finns forskning som visat på att ju mer information blir tillgänglig online 
desto mindre blir de barriärer som användare är villiga att överkomma för att få 
tillgång till denna information. Detta kan peka på att användarna vänder sig bort 
från tryckt media och närmar sig open access, vilket kan vara en av orsakerna till 
att relationen mellan open access och citeringar verkar förstärkas (Antelman 2004, 
s.377). Detta var den korrelation som Lawrence (2001) visade på när han beskrev 
den högre citeringsgraden hos open access-artiklar som en indikator på att upp-
hovsmän lättare hittar, läser och citerar dessa artiklar (Craig m.fl. 2007, s.242; 
Antelman 2004, s.377).  

En aspekt som denna undersökning inte har tagit någon hänsyn till, är antalet 
författare per artikel. Det finns, som vi sett, tidigare forskning som har visat på att 
artiklar med endast en upphovsman tenderar att oftare vara publicerade i prenu-
merationstidskrifter medan artiklar med flera upphovsmän har en större tendens 
att bli publicerade via open access (Norris, Oppenheim & Rowland 2008, s.1969). 
Men eftersom denna uppsats i första hand berör den impact och spridning som 
artiklar har och inte upphovsmännens personliga impact så borde detta vara ett 
smärre problem, utan någon större inverkan på resultatet som helhet sett utifrån 
frågeställningen. Sett ur ett practice theory-perspektiv så skulle en sådan under-
sökning kunna vara intressant, speciellt gällande författare som kan ses som tillhö-
randes samma domän. Det kan därför ses som en utmärkt utgångspunkt för fram-
tida forskning berörande de tillvägagångssätt som forskarna vid SLU har för att 
välja om de skall publicera sig via open access eller inte. 

Till följd av att den andel av parallellpublicerade artiklar som finns i SLU:s 
egna öppna arkiv är så litet och inga andra databaser användes för den delen av 
undersökningen så går det inte att utröna huruvida parallellpublicering av pre- 
eller post-prints har haft någon inverkan på antalet citeringar som de olika grup-
perna som tillåter detta har fått. Men eftersom den grupp som tillåter parallellpub-
licering av både pre- och post-prints (grön) är främst representerad, tätt följd av 
den grupp där nästan alla tidskrifter tillåter parallellpublicering efter ett embargo, 
eller open access direkt som betalalternativ (gul), så borde det inte vara helt orim-
ligt att anta att detta kan vara en bidragande orsak till att de blivit mer citerade än 
de andra grupperna.  

Utifrån alla tidskrifters och artiklars SJR-värde gjordes en undersökning för 
att se vilken prestige som tidskrifterna inom de olika SHERPA/RoMEO–
kategorierna har och för att se vilka av dessa som artiklarna publicerats i. Detta 
värde, som tidigare förklarats, är det mätverktyg som Scopus använder sig av för 
att se mäta vilket inflytande en akademisk tidskrift har, utifrån antal citeringar och 
den prestige som tidskrifterna som citeringarna kommer ifrån har (Butler 2008, 
s.8). Dessa värden presenteras i tabellerna i bilaga 1 och 2. 
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Det som är speciellt intressant med dessa data är att man i tabell 3 och 4 (bilaga 1: 
SJR för tidskrifter) kan observera att medelvärdet för de högsta kategorierna för 
tidskrifter under tidsperioden 2005-2007, blå respektive gul, har förändrats till gul 
respektive blå för tidsperioden 2008-2011. Dessa har med andra ord skiftat plats 
mellan tidsperioderna. Genom en jämförelse för att observera skillnaden i hur stor 
andel av artiklar som har publicerats i tidskrifter som beräknats ha hög prestige så 
kan vi i tabell 5 och 6 (bilaga 2: SJR för artiklar) se att medelvärdet skiljer sig mot 
de tidigare tabellerna. I dessa finns i stället högst medelvärde för tidsperioden 
2005-2007 att återfinna i gul respektive vit kategori vilket återupprepar sig tidspe-
rioden 2009-2011. 

Den gröna och den gula SHERPA/RoMEO–kategorierna kan dock ses som 
något av ett specialfall då dessa kategorier är de enda som tillsammans innehåller 
tidskrifter med ett SJR-värde över 10. 

Dessa tidskrifter (med deras kategori och SJR-värde) är som följer: Science 
(grön, SJR 10.618), Genome Research (grön, SJR 11.385), Nature Cell Biology 
(gul, SJR 11.415), Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography 
(grön, SJR 12.003), Nature (gul, SJR 14.747) och Nature Genetics (gul, SJR 
20.421). 

Utefter deras SHERPA/RoMEO–kategorisering kan vi fastställa att de alla till-
handahåller någon form av open access-alternativ, med de inom den gula katego-
rin varandes något striktare än de inom den gröna. Alla tre av de gula tidskrifterna 
(Nature, Nature Genetics och Nature Cell Biology) faller under hybrid-open ac-
cess-modellen och använder sig av ett 6-månaders embargo innan parallellpubli-
cering kan göras. Nature Genetics skiljer sig dock i att de tillhandahåller ett beta-
lalternativ för att få open access direkt vid publicering. Detta i sig är ganska in-
tressant då alla tre av dessa gula tidskrifter ges ut av samma förlag, Nature 
Publishing Group.31 

Detta är något som kan visa på hur snårigt det kan vara för en forskare att för-
söka orientera sig bland alla olika upphovsrättigheter som existerar idag när de 
försöker rätta sig efter den rekommendation, eller det mandat, som en open ac-
cess-policy innehåller. Det går förvisso att argumentera för att embargo-perioden 
är ett tillräckligt krav för att uppfylla en sådan policy, men detta beror givetvis på 
hur denna policy är utformad. 

Detta åsido sett så borde man genom denna observation återigen kunna visa 
på att SLU:s forskare tillhör en forskartradition som har en stark open access-
tradition, något som verkligen visar sig genom att de högst rankade tidskrifterna 
som de väljer att publicera sig i alla har någon form av alternativ som klassas som 
open access.  

                                                
31 Nature.coms webbsida > publications. 
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6.2 Google Scholar 
Google Scholar har till skillnad från Scopus inga verktyg för att filtrera bort själv-
citeringar eller begränsa citeringsfönster till en viss tidsperiod efter att en artikel 
har publicerats. Med dessa begränsningar i åtanke utfördes alltså den andra sök-
ningen i Scopus där dessa aspekter inte begränsades. Resultatet, ”Scopus fullstän-
dig” kan därför ses som jämbördigt med resultaten från Google Scholar. Precis 
som i citeringsanalysen som utfördes inom Scopus här ovan så beräknades h-
index ut för de olika SHERPA/RoMEO–kategorierna separat för resultaten från 
både Scopus och Google Scholar.  

Tabell 1: Citeringsskillnad Google Scholar och Scopus 

n = totala antalet artiklar för tidsperioden. 0 cit. = artiklar utan citeringar. max = högsta antal 
citeringar som en enskild artikel fått. 

En viktig distinktion är dock nödvändig att göra här. Till skillnad från den tidigare 
jämförelsen går det inte att jämföra dessa resultat över de två tidsperioderna, utan 
jämförelserna måste ses som åtskilda och analyseras var för sig, eftersom äldre 
artiklars citeringsfördelar mot yngre inte går att kompensera för. I tabell 1 nedan 
kan vi se den totala skillnaden i h-index och citeringar som finns mellan Google 
Scholar och Scopus. Man kan även observera är att det maxantal citeringar som en 
enskild artikel har fått är mycket högre i Google Scholar, och att citeringsantalet 
skiljer sig markant mellan tidsperioderna. Detta kan alltså vara ett exempel på den 
citeringsfördel som äldre artiklar kan ha.  

Utifrån dessa data så kan vi göra en analys som jämför Google Scholar och 
Scopus. Tyngdpunkten i denna del av analysen ligger på huruvida open access-
artiklar i Google Scholar kan ses ha några citeringsfördelar jämfört med Scopus, 
utifrån det faktum att det är en söktjänst som tillhandahålls gratis till skillnad från 
Scopus.  

 

 

 

 

  n   0 cit. h-index median medel std.av. Max 

2005-07 2485 GS 43 98 18 31.2 76.9 2519 
Scopus 71 77 12 21.5 53.4 1694 

2009-11 3133 GS 152 64 8 13.1 19.8 354 
Scopus 277 50 5 8.9 14.1 250 
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Diagram 4: h-index för Scopus och Google Scholar 2005-2007 

I diagram 4 och 5 kan vi se att Google Scholar har ett h-index som är högre än 
Scopus i båda tidsperioderna. Den största skillnaden kan vi dock hitta i den gröna 
kategorin (tidskrifter som tillåter parallellpublicering av både pre- och post-
prints). Från detta resultat verkar det som att artiklar som är fritt tillgängliga och 
som kan återvinnas via Google Scholar har en klar citeringsfördel mot artiklar 
med samma status i Scopus.  

Diagram 5: h-index för Google Scholar och Scopus 2009-2011 
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Vid sökningen i Google Scholar kunde alla artiklar som återvunnits från Scopus 
hittas. Det går även att enkelt se vilka artiklar som man har fulltext-tillgång till. 
Orsaken till att man kan se en högre citeringsgrad i Google Scholar än i Scopus 
ligger antagligen i att Google Scholar har en större täckning av olika källor än vad 
Scopus har.32 Utifrån detta kan man kanske framhålla att Google Scholar verkar ha 
en mer rättvis bild av hur många citeringar en artikel fått än vad Scopus har. 
Huruvida detta stämmer är dock svårt att säga exakt då de källor, utgivare, titlar 
och den tidsspann som Google Scholar använder sig av inte är tillgängliga för 
allmänheten (Meho & Yang 2007, s.10). Det kan dock vara värt att notera att 
Google Scholar kunde återvinna artiklar som blivit parallellpublicerade i SLU:s 
egna arkiv, något som på ett positivt sätt bidrar till den synlighet som artiklar för-
fattade vid SLU har på webben. 

I kontrast till Scopus som primärt indexerar citeringar från artiklar och konfe-
rensbidrag så indexerar Google Scholar citat från många olika typer av dokument, 
så som bland annat tidskriftsartiklar, konferensbidrag, doktorsavhandlingar, mas-
teruppsatser, kapitel och böcker. De citeringar som är indexerade i Scopus och 
Google Scholar överlappar varandra till en viss grad men många är unika för re-
spektive databas (Meho & Yang 2007, s.20). Detta visar på den risk som finns i 
att använda sig av bara en tjänst för citeringsanalys då detta inte på ett rättvist sätt 
kan reflektera det egentliga antal gånger som en artikel har blivit citerad. 

Eftersom open access-material lätt kan återvinnas med Google Scholar och 
sådant material i den tidigare forskningen har visats öka för varje år, så är det tro-
ligt att många forskare kan, eller kommer att kunna, uppfylla sina informationsbe-
hov genom att återvinna open access-material via detta verktyg (Burns 2013, 
s.111). Google Scholar är över lag är en mycket populär söktjänst som allt fler 
akademiker har som första handsval när de söker information (Burns 2013, s.64). 
Denna kombination av popularitet, citeringsantal och återvinningsgrad gör att 
Google Scholar är en viktig kanal för spridning av open access-artiklar idag och 
därför också säkert en bidragande faktor till en ökad användning, acceptans och 
uppskattning av att tillhandahålla forskningsartiklar via open access.  

En fördel hos Google Scholar är det enkla användargränssnitt som de använ-
der, vilket medför att man inte behöver några större kunskaper för att snabbt 
kunna återvinna den information som är relevant för en sökning, om man söker 
inom ett brett ämnesområde (Giustini & Boulos 2013, s.2). Det finns dock forsk-
ning som visar på att Google Scholar inte är ett tillräckligt verktyg för återvin-
nande av material när man är ute efter specifika artiklar om man inte kan deras 
exakta titlar. Det vill säga, om man söker på artiklarnas ämnesområde istället för 
titel så kan återvinningsgraden vara lägre än i andra databaser (Giustini & Boulos 

                                                
32 Harzings webbsida > Citation analysis across disciplines: the impact of different data sources and citation 
metrics. 
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2013, s.8). Denna brist kan ses som trivial, men kan ändå vara bra att vara med-
veten om ifall man i huvudsak använder sig av Google Scholar som sitt sökverk-
tyg.  

6.3 Altmetrics 
Precis som Google Scholar så innehåller inte Altmetric.com några verktyg för att 
kunna begränsa informationen om en artikel till att endast beröra en viss tidpunkt 
efter att de publicerats, eller som i detta fall, delats via webben. Eftersom alt-
metrics är ett verktyg för att kontrollera artiklars spridning via webben och inte 
det antal citeringar de får så har h-index ingen relevans i detta fall. I stället så har 
det medelvärde som varje SHERPA/RoMEO–kategori har räknats ut från den po-
ängsättning som artiklarna hos Altmetrics.com fått. I tabell 2 nedan kan vi se anta-
let artiklar som kunde återvinnas inom varje kategori samt medelvärdet av det 
tilldelade altmetrics-poäng som de har. Denna poäng beräknas som vi såg i kapitel 
2.3.2 utifrån det omfång och den kvalitet av uppmärksamhet en artikel har fått 
igenom spridning och delning i olika sociala medier på webben. 

Tabell 2: altmetricsvärde 

  
n  

(2005-07) 
poäng 

(2005-07) 
SJR 
2012 

SJR 
YYYY 

n  
(2009-11) 

poäng 
(2009-11) 

SJR 
2012 

SJR 
YYYY 

totalt 67 3.7 5.78 4.60 160 4.3 3.20 3.10 
grön 34 3.4 4.57 3.94 101 3.3 2.79 2.69 
blå 5 1.8 3.76 4.57 7 8.3 3.87 4.01 
gul 24 5.1 8.61 6.06 42 5.9 4.38 4.26 
vit 4 0.6 1.64 1.43 10 4.2 1.90 1.72 

n =antal artiklar, poäng = altmetrics poäng 

Under båda tidsperioderna utgör den gröna kategorin en majoritet av de represen-
terade artiklarna, men de ligger under medelvärdet i båda instanserna. Blå kate-
gori har som synes inte ökat särskilt mycket i antal, däremot så har de drastiskt 
ökat sin synlighet och spridning via webben. 

Det kan i det här läget vara av intresse att se huruvida en tidskrifts open ac-
cess-status har någon påverkan på vilka artiklar som spridits via sociala medier.  

För att se om open access-status i sig självt fortfarande är signifikant korrele-
rad med det högre antalet spridna artiklar (Gargouri m.fl. 2010, s.4) så utfördes en 
multipel regressions analys med poäng som responsvariabel.  

Under de två tidsperioderna sammanslaget så är det utgivningsår och tidskrif-
tens SJR-värde som har påverkat den poäng som artiklarna fått till största del 
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(p<0.05 och p<0.001). Inget samband mellan SHERPA/RoMEO–kategorin och 
poängen kunde utläsas. 

För tidsperioden 2005-07 så var sambandet som starkast mellan SJR för det år 
som artikeln publicerades (p<0.01) och SJR för 2012 (p<0.01). Det går dock att 
finna ett samband mellan tidskriftens RoMEO-status och SJR 2012 (p<0.01) och 
SJR för utgivningsåret (p<0.05). Artiklar inom den gula kategorin hade en högre 
signifikans på dessa. 

För tidsperioden 2009-11 så var det enbart med SJR för 2012 som det gick att 
utläsa ett samband med poängen de fått (p<0.001). Genom Pearsons korrelations-
koefficient gick det även att utläsa en negativ korrelation mellan poäng och år 
(p<0.01) för denna tidsperiod. Med andra ord så var poängen längre under de se-
nare åren. 

En tidskrifts SHERPA/RoMEO-status tycks inte stå i något samband med nå-
gon av faktorerna. Då denna sattes som responsvariabel så gick endast ett svagt 
samband med SJR 2012 att finna (p<0.1). 

En variabel som är viktig att ha i åtanke här är att Altmetric.com är en väldigt 
ung tjänst, om en artikel har publicerats innan 2012 så kan det hända att Alt-
metric.com inte hade något stöd för denna tidskrift tills nyligen.33 En sak som 
dock verkar vara möjlig att uttolka ur antalet artiklar som förekommer i altmetrics 
är att det verkar som det finns en sanning i att akademiker i allt större utsträckning 
befinner sig i sociala medier (Wilson 2013, s.126) och att det finns en relevans i 
att fortsätta mäta denna form av kommunikation via altmetrics. Ett problematiskt 
område som man dock måste förhålla sig till när man beräknar altmetrics är att det 
kan finnas artiklar som publicerats i populära tidskrifter som styrts av ett upplägg 
för att väcka sensation och ge intryck av stort nyhetsvärde (Gummeson 2013). 
Detta kan leda till att de får stor spridning på webben, samtidigt som de tillför lite 
i vilket vetenskapligt värde de egentligen tillför till andra forskare. En sådan arti-
kel skulle då stå i direkt motsats till Mertons norm berörande disinterestedness, att 
vetenskapen skall vara fri från egenintressen (Merton 1973, s.275). Men i en värld 
där bibliometriska indikatorer används i en allt ökande grad som underlag för me-
delsfördelning på universitet (Jacsó 2012, s.605) så kan man förstå varför forskare 
strävar efter att få sina resultat uppmärksammade i prestigetidskrifter (Gummeson 
2013) då de från alla håll ständigt påminns om sin roll att på ett originellt sätt bi-
dra till forskningen. 

Relevant forskning som ur denna synvinkel kan ses som ”tråkig” kanske inte 
alls får samma spridning på webben som de sensationella artiklarna vilket skulle 
innebära att den altmetrics-poäng de får blir låg. Även populariteten hos olika 
social media förändras med tiden, vilket innebär att det kan ses som orealistiskt att 
förvänta sig att en artikel som publicerats 2008 genererar lika många tweets som 

                                                
33 Altmetric.coms webbsida > Knowledgebase > I know this article was popular so why is the score so low? 
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en som blivit publicerad 2013. Vissa discipliner är dessutom mer aktiva än andra i 
sociala medier vilket gör att en jämförelse mellan discipliner kan bli orättvis 
(Kwok 2013, s.492). Det kan därför ligga ett värde i att se altmetric som ett kom-
plement till traditionell citeringsanalys och inte som en ersättning för denna.  

Att använda altmetric som ett sådant komplement stärks av aktuell forskning 
som visar på att relationen mellan impact factor och en artikels citeringar blivit 
svagare i samband med att artiklar nu förtiden ofta finns tillgängliga via elektro-
niska vägar individuellt och inte längre är lika tätt förknippade med de tidskrifter 
som de publicerats i som tidigare. Med andra ord så kan artiklar läsas och citeras 
på sina egna meriter oberoende av en tidskrifts fysiska tillgänglighet, rykte eller 
impact factor (Lozano, Larivière & Gingras 2012, s.2140). 

Omnämnanden i sociala medier sker ofta väldigt fort efter att en artikel publi-
cerats, eller i vissa fall till och med innan den blivit detta, ifall den cirkulerat som 
pre-print ger ofta en snabbare möjlighet till bedömning av vilken impact den har 
(Thelwall m.fl. 2013, s.1). 

Citeringsanalys ger dessutom bara en uppfattning av den impact som akade-
misk litteratur har för dem som citerar, vilket inte tar hänsyn till många andra an-
vändare som läser forskningsartiklar men inte nödvändigtvis citerar dem. Med 
andra ord så kan man se en brist i citeringsanalys i det att den inte fullt ut mäter 
den samhälleliga påverkan som forskning kan ha. Vad detta kan innebära är att 
man med altmetrics kan infånga en bred, eller åtminstone annorlunda, aspekt av 
synlighet och impact hos forskningen om man jämför med att bara använda sig av 
citeringsanalys. Publikationer kan influera utvecklingen av ny teknologi, det var-
dagliga arbetet hos fackmän, undervisning och ha andra samhälleliga effekter utan 
att för den delen ha blivit citerad av dessa läsare (Thelwall m.fl. 2013, s.2). 



 50 

7. Slutdiskussion 

Även om traditionen att tillhandahålla forskningsresultat fritt online har en längre 
tradition inom vissa discipliner, så var det först genom introduktionen av open 
access som koncept som diskussionen kan sägas ha tagit riktig fart och fått en 
större spridning inom akademin. Det är idag lite över 10 år sedan open access 
först presenterades och de formella krav som kommit att forma rörelsen instifta-
des. Från att ha startat som en motreaktion mot dyra prenumerationsavgifter i det 
som blivit döpt till the serials crisis har open access hunnit växa från att ses som 
ett oseriöst alternativ till att bli ett allt starkare komplement, eller alternativ, till 
den traditionella publiceringsvägen där det är läsaren som betalar för tidskriftsar-
tiklar. Antalet open access-artiklar har ökat markant med tiden och verkar fortfa-
rande växa. Tidigare kritik mot att open access-tidskrifters kvalitetsgranskning 
inte skulle vara av lika rigorös som traditionella prenumerationstidskrifters har 
belysts och det har visat exempel på att det finns motbevis mot denna farhåga i 
form av väl ansedda open access-tidskrifter. Dock finns det ett växande problem 
med oärliga open access-tidskrifter, det så kallade predatory open access 
publishing. Få garanterade skydd finns mot denna form av publicering mer än att 
man bör vara uppmärksam på varningstecken och medveten om att dessa finns. 

En stor del av den forskning som existerar kring open access har visat på att 
publicering i open access-tidskrifter eller parallellpublicering kan leda till en 
större synlighet, spridning och genomslag för forskare. En av orsakerna till detta 
är den ökande kostnad som stigande prenumerationskostnader innebär i en kom-
bination med det stora antal tidskrifter som existerar. Detta innebär att inte ens det 
rikaste av universitet kan ha råd att prenumerera på alla dessa tidskrifter, eller ens 
en bråkdel av dem. En konsekvens av detta innebär att alla artiklar förlorar åt-
minstone en del av sin potentiella forskningspåverkan då de inte finns tillgängliga 
för alla potentiella användare. 

I samband med open access framväxt så har allt fler institutioner och forsk-
ningssamfund börjat införa policys rörande strategier där de rekommenderar, eller 
kräver, att deras forskare publicerar sig i tidskrifter som är open access eller åt-
minstone tillåter parallellpublicering. Det vill säga via den gyllene eller gröna 
vägen till open access. Tidigare forskning som berört forskares attityder till att 
publicera sig via open access har visat på de över lag är positivt inställda till detta, 
även om många inte gör det om det inte finns ett mandat för det. Sveriges lant-
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bruksuniversitet är ett av de universitet där de har infört en open access-policy 
rörande deras forskares publiceringsstrategier som inte kräver men rekommende-
rar open access-publicering. Det kan därför vara av intresse att utifrån detta göra 
en undersökning vad en open access-policy har för egentliga effekter på de forsk-
ningsartiklar som författas vid SLU. Förhoppningen är att denna uppsats kan bidra 
till att ge en överblick över hur en sådan policy kan påverka den vetenskapliga 
publiceringen. Det är med hjälp av altmetrics, citeringsanalys och statistiska me-
toder detta har undersökts. Altmetrics är den yngre av dessa metoder och visar en 
stor potential för att kunna undersöka hur den vardagliga vetenskapliga kommuni-
kationen har flyttat ut till webben och sociala medier. Användandet av sociala 
medier som ett samarbetsverktyg för spridning av forskningspublikationer är tro-
ligen något som kommer att förändra det nuvarande landskapet för akademisk 
kommunikation i en allt större grad med tiden. Sett ur ett practice theory-
perspektiv kan man observera den kontext i vilken dessa vardagliga handlingar 
har kommit att bli betydelsefulla för den vetenskapliga kommunikationen. Det har 
skett en skiftning i att de sociala medierna har börjat ses som något som är en so-
cialt erkänd form för vetenskaplig kommunikation. 

Eftersom altmetrics och undersökningar över vetenskapliga artiklars spridning 
via webben fortfarande är en så ung metod så är det fortfarande citeringsanalys 
som är den främsta metoden för att undersöka vilken impact en artikel har. Att 
göra en sådan undersökning är speciellt relevant sett ur perspektivet att bibliomet-
riska indikatorer i allt större utsträckning används som underlag för medelsfördel-
ning på universitet. Altmetrics kan dock med andra ord vara ett bra komplement 
till den mer traditionella citeringsanalysen för att ge en bredare bild och uppfatt-
ning av den impact som forskningsartiklar kan få i ett vidare samhälleligt perspek-
tiv. Detta är kanske speciellt sant om man anser att citeringsanalys bara kan mäta 
den vetenskapliga åverkan som citeringar har inom sfären för dem som citeras och 
de som citerar forskningsartiklar och således bortser från dem som läser och på-
verkas utan att nödvändigtvis citera. Om inte annat så kan altmetrics ses som ett 
sätt att mäta den impact som en forskningsartikel har snabbare än tidigare metoder 
då artiklar kan spridas via sociala medier snabbare än de hinner samla på sig cite-
ringar, speciellt om de cirkulerat i form av pre-prints.   

Det finns ett par fallgropar man bör vara uppmärksam på och försöka undvika 
när man gör citeringsanalyser. Dels måste man avgöra om man skall ta med själv-
citeringar eller inte, då dessa kan strategiskt användas av mindre produktiva (och 
mindre citerade) forskare för att driva upp deras eget h-index. Men samtidigt kan 
självciteringar vara både nödvändiga och väl motiverade hos forskare som utför 
en vidare forskning på ett område. I denna uppsats användes både citeringsdata 
med och utan självciteringar för olika sorters analyser, där den analysen som in-
nehöll självciteringar (jämförelsen mellan Scopus och Google Scholar) inte borde 
kunna påverkas negativt av dessa självciteringar.  
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En annan fallgrop som existerar är att äldre artiklar har en citeringsfördel mot 
yngre, helt enkelt för att de haft en längre tid på sig att bli citerade. Om man inte 
kompenserar för detta genom att sätta citeringsfönstret för artiklarna att endast 
gälla en viss tidpunkt efter publicering så kan en analys mellan två tidsperioder bli 
väldigt problematisk. I jämförelsen mellan Google Scholar och Scopus i den här 
uppsatsen så kunde inte detta undvikas då Google Scholar idag inte tillhandahåller 
någon möjlighet för att sätta specifika citeringsfönster. Som en följd av detta 
kunde inte en jämförelse över tidsperioderna göras, vilket är en svaghet i analysen 
som tyvärr inte kunde undvikas. En annan aspekt som kan vara problematisk när 
man gör en citeringsanalys mellan artiklar som publicerats i traditionella tidskrif-
ter och open access-tidskrifter är att open access-tidskrifterna ofta är mycket 
yngre och mindre än de traditionella tidskrifterna och just därför kans få en lägre 
citeringsgrad även om kvaliteten i övrigt är jämförbar. Även när man använder sig 
av altmetrics kan det finnas risker som kan leda till snedfördelning av de poäng 
som artiklar tilldelats och som man bör undvika. Vissa ämnesområden är populä-
rare än andra på webben och kan därför spridas mer vilket kan ge den en orättvis 
fördel mot mindre populära områden, även om dessa vid en citeringsanalys visar 
på en större impact. Den föränderliga naturen i hur populärt ett socialt medium är 
kan även det inverka på den poäng som en artikel har, och äldre artiklar kan 
knappast förväntas ha genererat lika mycket tweets som senare publicerade artik-
lar. 

Vad resultaten av analyserna i denna uppsats verkar visa på är att artiklar som 
blivit författade vid SLU oftast publiceras i tidskrifter som tillåter parallellpublice-
ring av både pre- och post-prints. Det är med andra ord den gröna och den gula 
SHERPA/RoMEO–kategorierna som är främst representerade när man ser på hel-
heten av de publicerade artiklarna för båda tidsperioderna. Den gröna kategorin är 
den som är markant störst av dessa, och det är även inom denna som tidskrifter 
som har den generösaste open access-policyn existerar, det vill säga tidskrifter 
som tillåter parallellpublicering av både pre-prints och post-prints av utgivarens 
version/PDF av en artikel. Den andra av dessa kategorier, gul, består dock i majo-
ritet av tidskrifter som faller inom ramen för hybrid-open access, vilka följer en 
påfallande trend när det gäller upphovsrätt idag. Denna trend består i att allt fler 
akademiska tidskrifter i en större grad börjat gå med på att göra undantag från sina 
tidigare regler om att inte tillåta parallellpublicering. Sättet som detta oftast tar sig 
uttryck i är att dessa tidskrifter använder sig av en embargoperiod som oftast 
sträcker sig mellan sex månader till två år efter att en artikel publicerats. Efter att 
denna embargoperiod har passerat så tilldelas upphovsmannen rätten till att paral-
lellpublicera sin artikel. En annan trend hos dessa hybrid-tidskrifter är att de allt 
oftare tillhandahåller möjligheten att få köpa open access för en artikel direkt när 
man skickat in den för publicering mot en viss avgift. Denna avgift brukar variera 
mellan 10 till 25 000 per artikel, en kostnad som kan vara svår att bära för en in-
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stitution, i alla fall i någon större utsträckning då detta skulle kunna medföra en 
dubbel utgift i en redan ansträngd budget. 

Orsaken till detta är att de ofta redan prenumererar på tidskriften ifråga då den 
troligen innehåller relevant forskning för deras disciplin, där flertalet av artiklarna 
kanske inte har betalat för open access-rätten vid publicering, och som institution-
ens forskare därför inte skulle kunna få tillgång till utan denna prenumeration. 

Med hjälp av den teoretiska bakgrunden och den tidigare forskning som har 
använts i denna uppsats har vi sett att open access kan bedömas som någonting 
positivt för forskning i sin helhet genom att den får en större spridning och därför 
enklare kan bli ett allmängods som alla (forskare) kan ta del av. Eftersom forsk-
ningsvärlden precis som alla andra institutioner har sina egna karaktäristiska nor-
mer och värderingar så har denna uppsats använt sig av Robert K. Mertons teorier 
för att visa på att det är värdefullt för forskare att bli publicerade och citerade då 
detta är ett sätt att få ett erkännande för sitt arbete. Sett ur detta perspektiv är det 
en form av ett belöningssystem att bli citerad. Detta i kombination med practice 
theory gör att man kan undersöka vad akademiker faktiskt gör och vad de värderar 
i sitt vardagliga arbete. 

Om detta förhållningssätt appliceras på de artiklar som författats vid SLU och 
på de tidskrifter som de har publicerats i så verkar det finnas en stark open access-
trend, som existerade både innan och efter införandet av deras open access-policy. 
Att det är en positiv trend kan man se i det ständigt ökande antalet av artiklar som 
parallellpublicerats i SLU:s egna öppna arkiv Epsilon.  

Varje artikel som dessutom parallellpubliceras i detta arkiv har visats kunna 
återvinnas genom Google Scholar, vilket i kombination med det högre citerings-
antal som man kan se där jämfört med Scopus innebär en ökad fördel för forskar-
na vid SLU när det gäller spridningen av deras författade artiklar. Med dessa 
högre återvinningsmöjligheter och SLU:s avtal med de tre ledande open access-
förläggarna så borde incitament för att forma och bibehålla en open access-positiv 
praktik som förblir stabil över tiden.  

En viktig aspekt att hålla i åtanke är dock att denna undersökning, precis som 
all annan forskning som berör information på webben, är begränsad av den stän-
digt föränderliga naturen hos information online. De data och de trender som 
kunde ses vid skrivandet av denna uppsats kan drastiskt ha förändrats om samma 
undersökning skulle utföras igen vid ett senare tillfälle. Artiklarna som använts 
kan ha hunnit samla på sig fler citeringar, tidskrifternas SJR-värde kan ha sjunkit 
eller ökat och tidskrifters policys rörande open access kan ha förändrats. Dessa 
aspekter är oftast inget som går att undvika vid utförandet av sådana här under-
sökningar och man bör därför förhålla sig till de resultat som uppnåtts som en 
överblicksbild över hur det förhöll sig vid just denna tidpunkt då denna uppsats 
skrevs och inte som en allmängiltig sanning. 
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Avslutningsvis skulle framtida forskning över hur de SJR-värden hos de pub-
likationer som undersökts i denna uppsats står sig mot andra forskningsdiscipli-
ners SJR-värden vara intressant samt en större undersökning över hur olika disci-
pliners artiklar sprids över webben i sociala medier med hjälp av altmetrics. En 
annan aspekt som skulle kunna undersökas är hur universitet som inte har infört 
någon open access-policy står sig mot universitet som gjort detta och hur det tar 
sig uttryck i form av spridning och citering. 
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8. Sammanfattning 

Det syns tydliga trender att open access-tillgång till artiklar blir allt vanligare 
världen över, med ett ökande antal tidskrifter, som även om de inte själva är open 
access (via den gyllene vägen) i alla fall tillåter någon form av parallellpublicering 
i antingen institutionella- eller ämnesbaserade arkiv (via den gröna vägen). Det 
finns aktuell forskning som visar på att open access representerar en större andel 
av de artiklar som publiceras årligen än vad som tidigare har trotts. Att publicera 
sig via open access är att göra sina artiklar tillgängliga för läsarna gratis. 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa hur införandet av en open access-
policy på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har påverkat hur forskarnas vid 
detta universitet publicerar sig och hur deras artiklar sprids via webben. Studien 
undersöker om forskarna har börjat publicera sig mer i open access-tidskrifter 
efter införandet av denna policy med hjälp av citeringsdata från Scopus, samt om 
man kan se någon skillnad på antalet citeringar de har fått utifrån den open access-
status som tidskrifterna de valt att publicera sig i har. Med hjälp av 
SHERPA/RoMEO kontrollerades alla tidskrifternas open access-status och delades 
in i fyra olika kategorier utifrån huruvida de tillåter parallellpublicering av pre-
prints, post-prints, båda delarna eller inte alls. Artiklarnas citering och spridning 
på webben undersöktes sedan med hjälp av Scopus, Google Scholar och Alt-
metric.com.  

Uppsatsens teoretiska grund utgörs av practice theory samt Robert K. Mertons 
teorier om de normer och belöningssystem som är relaterade till den vetenskapliga 
kommunikationen för att försöka belysa de bakomliggande orsakerna till varför 
forskarna på SLU valt att publicera som de gör och vad det är som de värderar i 
sitt vardagliga arbete.  

Resultatet av studien visar på att man kan se en open access-positiv trend i 
SLU:s publiceringsmönster, och att artiklar som blivit författade där oftast publi-
ceras i tidskrifter som tillåter parallellpublicering av artiklar i både pre- och post-
printformat. Denna kategori är även den som är främst representerad bland de 
forskningsartiklar som sprids på webben i sociala medier. Metoden för att mäta 
detta, altmetrics, fortfarande väldigt ung och täckningen är ännu inte speciellt stor, 
i alla fall inte för äldre material.  Dock visar den på en ökande trend i denna form 
av spridning på webben och därför ett område som borde vara av stort intresse för 
framtida forskning. 
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Bilaga 1: SJR-värden för tidskrifter 

Tabell 3: tidskrifters SJR-värden för 2005 till 2007 

2005-‐07	   antal	   median	   medelvärde	   standardavvikelse	  
samtliga	   756	   0.89	   1.25	   1.53	  
Grön	   386	   0.96	   1.16	   1.04	  
Blå	   40	   1.18	   2.05	   2.39	  
Gul	   196	   0.83	   1.47	   2.22	  
Vit	   82	   1.02	   1.27	   0.99	  
ograderade	   52	   0.31	   0.39	   0.24	  

Tabell 4: tidskrifters SJR-värden för 2009 till 2011 

2009-‐11	   antal	   median	   medelvärde	   standardavvikelse	  
samtliga	   961	   0.87	   1.20	   1.43	  
Grön	   462	   0.94	   1.22	   1.16	  
Blå	   51	   0.78	   1.36	   1.71	  
Gul	   255	   0.87	   1.38	   1.95	  
Vit	   94	   0.99	   1.34	   1.29	  
ograderad	   99	   0.32	   0.40	   0.29	  
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Bilaga 2: SJR-värden för artiklar 

Tabell 5: artiklars SJR-värden för 2005 till 2007 

2005-‐07	   antal	   median	   medelvärde	   standardavvikelse	  
samtliga	   2410	   0.97	   1.34	   1.50	  
Grön	   1283	   1.00	   1.29	   1.16	  
Blå	   113	   0.63	   1.36	   1.66	  
Gul	   681	   0.88	   1.54	   2.14	  
Vit	   217	   1.25	   1.51	   0.86	  
ograderade	   116	   0.32	   0.40	   0.23	  

Tabell 6: artiklars SJR-värden för 2009 till 2011 

2009-‐11	   antal	   median	   medelvärde	   standardavvikelse	  
samtliga	   3067	   0.96	   1.31	   1.34	  
Grön	   1675	   1.02	   1.36	   1.15	  
Blå	   152	   0.44	   0.98	   1.26	  
Gul	   790	   0.97	   1.47	   1.76	  
Vit	   257	   1.23	   1.43	   1.18	  
ograderad	   193	   0.35	   0.42	   0.30	  

 
 


