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Abstract  The Open Access (OA) movement came to be as a reaction 
  against the enclosure of information resources, facilitated by 
  new distribution technologies. The purpose of the OA 
  movement is to make research results freely available. The 
  aim of this master´s thesis is to increase the understanding of 
  how libraries outside of the academic sphere and within 
  research institutes relates to OA. As a theoretical framework 
  I created two different ideologies, the OA ideology and the 
  nonsharing ideology. I also conducted six interviews with 
  librarians. Through an idea and ideology analysis I relate the 
  materials to the two different ideologies. The theories used 
  concern information commons and gifting economies. My 
  study shows that the informants have different views of the 
  OA ideas depending on what aspects that is in question. 
  Especially when it comes to economics and copyright issues 
  the informants express a great degree of criticism against the 
  traditional publishing models. In some other aspects the 
  informants relied on the traditional publishing and thereby 
  on the nonsharing ideology. The idea to make research 
  results freely available was positively viewed upon by many 
  of the informants. They sometimes plan and have ideas 
  connected to the OA ideology. In a few cases they also work 
  with OA materials, but the context that the libraries functions 
  within makes it complicated and sometimes less urgent than 
  it is in the universities to adopt to OA to a larger extent. 
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1 Inledning 
På senare år har de stigande priserna inom den traditionella vetenskapliga publiceringen 
hindrat kunskapsflödet mellan forskare och samhälle. Forskningsbiblioteken har, på 
grund av växande prenumerationskostnader för tidskrifter, haft svårt att erbjuda tillgång 
till forskningsmaterial i samma utsträckning som tidigare. Offentliga medel används för 
att finansiera mycket av forskningen och offentliga medel används återigen av 
biblioteken för att köpa tillbaka resultaten av forskningen från förlagen. En rundgång i 
systemet har skapats där de stora vinnarna är förlagen, menar Ingegerd Rabow 1 (2001, 
s.2f). Open Access (OA) har uppkommit som ett svar på och ett alternativ till det 
traditionella publiceringssystemet. OA 2 kan, enligt Charles W. Bailey3, ses som den 
största förändringen som vetenskaplig publicering har genomgått i modern tid (2006). 
OA kan också ses som en ideologisk rörelse med tydligt politiska idéer. 4 
 
Bland de som förespråkar OA, oftast bibliotekarier och forskare, finns en ideologisk syn 
på kunskap som en resurs som ska gynna hela samhället och inte enbart, skriver Richard 
K Johnson, 5 några få grupper och individer som har makten att köpslå med det samlade 
vetandet (2005, 109). OA- rörelsen har fått stort genomslag för dess budskap om att 
skattebetalare bör ha tillgång till den forskning som de är med om att finansiera. Det 
argumenteras även för att forskning som är finansierad på andra sätt än statligt bör göras 
fritt tillgänglig, eftersom det gynnar forskningsutvecklingen och kan göra stor nytta 
inom olika samhällssektorer (Uppsala universitetsbibliotek 2008b). 
 
Motståndet mot OA har ofta formulerats av traditionellt publicerande förlag, samt 
forskare som har varit tveksamma till de nya publiceringsformernas tillförlitlighet. Nu 
börjar motståndet delvis luckras upp och vissa traditionella förlag gör försök med att 
använda öppnare modeller för publicering (Bailey 2006). Debatten och motsättningarna 
mellan de två antagonisterna fortsätter dock.  
 
Inom högskole- och universitetsbibliotek drivs en mängd OA- projekt med rekommen-
dationer och direktiv som uppmanar forskare att publicera sig i OA-tidskrifter eller i 
OA-arkiv. En mängd bibliotekssammanslutningar har skrivit under olika deklarationer 
eller utformat egna manifest. Men så är det också biblioteken som bäst känner till 
problemen med vetenskaplig publicering, skriver Peter Suber (2003a), amerikansk 
professor i filosofi och en av de främsta förespråkarna för OA.  
 
Jag var nyfiken på om det såg likadant utanför akademin. I uppsatsarbetets inledande 
fas upptäckte jag att få forskningsinstitut hade policys eller rekommendationer gällande 
vetenskapliga publikationer. Jag undrade därför om det över huvud taget finns en 
diskussion om OA inom forskningsinstitutens bibliotek och hur de förhåller sig till de 
olika OA- idéerna.  
 

                                                 
1 Ingegerd Rabow arbetar vid biblioteksdirektionen vid Lunds universitet.  
2 En lista över kontinuerligt använda förkortningar finns i bilaga 2. 
3 Bailey är vicerektor för digital planering och utveckling vid universitetet Houston Libraries och 

redaktör för OA-webbplatsen Digital scholarship. 
4 Se till exempel professor Peter Johan Lor (2007, s. 97) eller Jutta Haider (2006 s. 450ff).   
5 Richard K. Johnson var delaktig i grundandet av SPARC och är nu konsult i vetenskaplig 

kommunikation för SPARC. 
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I centrum av mitt intresse för OA finns ideologiska aspekter och frågor om tillgäng-
lighet. Mitt fokus på tillgänglighet är färgat av utbildningen i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap. Jag anser också, liksom flera av de forskare jag hänvisar till i uppsatsen, 
6 att bibliotekarieyrket i grunden handlar om tillgängliggörande av information. OA- 
ideologin handlar också om tillgänglighet. Jag vill därför fördjupa mig i förhållnings-
sätten till OA- publicerat material hos bibliotekarier inom forskningsinstitut.   

1.1 Problemformulering 
Även om OA som rörelse främst har vuxit fram inom akademierna, bland forskare och 
bibliotekarier, så brukar det hävdas att dess ställningstaganden har effekter på hela 
samhället. I takt med att OA- publiceringen har utvecklats och allt fler bibliotek har 
blivit OA- anhängare, har det vetenskapliga materialet blivit mer lättillgängligt. Den 
snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken under det 
senaste decenniet har också påverkat den vetenskapliga kommunikationen. Nu kan 
resultat spridas, länkas, samsökas och tillgängliggöras snabbare och lättare än tidigare. 
Både privatpersoner och organisationer kan på enkla vägar få tillgång till vetenskaplig 
information, som de är fria att applicera i sina egna verksamheter. Internet möjliggör 
framväxandet av nya ekonomiska logiker.  
 
Samtidigt finns det en motsatt trend, en växande vilja att genom lagstiftning, policys 
och tekniska lösningar kontrollera tillgången till information (Lor, Peter Johan 2007, s. 
196). Jag vill i min undersökning föra ett fördjupat teoretiskt resonemang kring 
motsättningarna för att kunna studera var bibliotekarier inom forskningsinstitut står i 
den konflikten.  
 
Det har gjorts ett flertal undersökningar, både kvantitativa och kvalitativa, som söker ta 
reda på åsikter om och användande av OA- publicering inom akademin. Mycket av 
samhällets forskning sker dock utanför universitet och högskolor. Företag, myndigheter 
och forskningsinstitut står sammanlagt för 77 % av forskningsarbetet i Sverige 
(Forskning.se 2008). Trots det finns det fortfarande relativt lite forskning om deras 
förhållningssätt till OA. 
 
Bibliotekarier på offentliga och akademiska bibliotek har, tillsammans med forskare, en 
aktiv och central roll som förespråkare av OA. Debatten har startat och under många år 
varit levande bland bibliotekarier. Argumenten har varit starka för att byta till nya 
publiceringssystem, bland annat för att det, enligt Jean-Claude Guédon, 7 är 
bibliotekarierna som mest har känt av och drabbats av the serial pricing crisis (2004, s. 
315) eftersom de, som Miriam A. Drake 8 skriver, är de främsta konsumenterna av 
vetenskapliga tidskrifter (2007b). 
 
Över huvud taget kan OA-anhängarnas strävan efter alla människors lika tillgång till 
vetenskapligt material sägas stämma överens med bibliotekariers ofta demokratiska syn 
på information. Eller, som Lor skriver: ”Open access is nothing new in libraries. 
Libraries have been about open access for a long time” (2007, s. 193). Olika sätt att 
tillgängliggöra information är centrala arbetsuppgifter och frågor både för OA- 
förespråkare och för bibliotekarier i allmänhet. 
                                                 
6 Se till exempel kap 3.3. 
7 Jean-Claude Guédon är professor i komparativ litteratur i Canada. Han är också aktiv medlem i Open 

society Institute. 
8 Miriam Drake är Professor emeritus, Georgia Institute of Technology Library.  
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Det finns en hel del forskning som fokuserar på forskares syn på OA. Bibliotekarier är 
en av de övriga grupperna av viktiga aktörer inom vetenskaplig kommunikation. 
Bibliotekens betydelse för olika steg i OA- modeller uppmärksammas, enligt Helena 
Francke, 9 mer och mer (2008, s. 18f). Bibliotekariers syn på och förhållningssätt till 
OA är dock fortfarande ett relativt outforskat område. 
 
Det har heller inte hörts särskilt mycket från bibliotekarier utanför den akademiska 
forskningsvärlden och vilka erfarenheter och åsikter de har angående de idéer som 
presenteras från OA- anhängare.  
 
En informatör vid ett forskningsinstitut berättade för mig att om forskningsprojekt 
finansieras med statliga medel, ska resultaten alltid publiceras offentligt tillgängligt. 
Informatörens resonemang korresponderar väl med OA- argumentet att offentligt 
finansierad forskning ska vara allmänt tillgänglig. Frågan är om det bland bibliotekarier 
på forskningsinstitut anses vara på forskningsfinansieringen det kommer an hur 
materialet ska tillgängliggöras. Blir perspektivet annorlunda för att bibliotekarierna 
befinner sig i en annan och delvis privat finansierad miljö? 
 
Det finns andra OA- idéer som inte har med finansieringen av forskningen att göra och 
som därmed även går att applicera på de projekt inom forskningsinstituten som är privat 
finansierade. Ett exempel är argumentet att allmänt tillgänglig forskning bidrar till 
forsknings- och kunskapsutveckling och därmed på sikt samhällelig utveckling. Men 
kan synen på det argumentet också variera beroende på i vilken miljö forskningsresul-
taten hanteras? Hur ser bibliotekarierna inom instituten på dessa och andra OA- idéer? 
Vilka idéer - om några - tycker de går att applicera på den egna verksamheten?  
 
Förutom frågor om tillgänglighet och ekonomi skulle även juridiska, tekniska, 
kunskapsorganisatoriska och kvalitativa förutsättningar för institutens biblioteksverk-
samhet kunna förändras om de satsade på OA-material. Eller det kanske redan har 
förändrats för att de i nuläget arbetar med OA? Hur ser bibliotekarierna i så fall på dessa 
förändringar? 
 
Detta är än så länge ett någorlunda outforskat område. Ett projekt, som har drivits av 
Håkan Carlsson 10 och Helena Stjernberg, biblioteksdirektionen vid Lunds Universitet, 
har studerat hur OA påverkar forskning inom privata företag (KB 2008b). Förutom detta 
projekt har, mig veterligen, få undersökningar utförts som handlar om OA- frågor 
utanför den akademiska och inom den mer kommersiella sfären. Sammantaget gör detta 
att jag anser det vara av stort intresse att undersöka ideologiska aspekter av OA, samt 
åsikter om och erfarenheter av OA hos bibliotekarier på forskningsinstitut. Jag önskar 
med min uppsats öka förståelsen för hur bibliotekarier utanför akademiska sammanhang 
förhåller sig till OA. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är en fördjupad förståelse för hur bibliotekarier inom 
forskningsinstitut förhåller sig till Open Access- idéer, i relation till idéer inom 

                                                 
9 Helena Francke är lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Borås högskola och Göteborgs 

universitet. 
10 Håkan Carlsson är nu bibliometriker vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
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traditionell publicering och till deras yrkespraktik. Detta har jag undersökt genom 
intervjuer med sex bibliotekarier som arbetar vid olika forskningsinstituts bibliotek.  
 
För att möjliggöra en sådan förståelse ämnar jag även att fördjupa mig i ett teoretiskt 
resonemang kring ideologiska aspekter av Open Access. Det gör jag genom att skapa en 
bild av två ideologier, som jag benämner OA- ideologin respektive nonsharing- 
ideologin. Dessa skapas med grund i ett antal olika aspekter av och teorier om dels OA- 
ideologin, dels idéer som har formulerats som svar på OA- ideologin av anhängare av 
traditionell publicering. Aspekterna är: finansiering av vetenskaplig publicering, 
målgrupper, styrning av publicering, tekniska skyddsåtgärder, kvalitet och upphovsrätt. 
Ideologierna motsvarar  analysmodellen i uppsatsen, där de används som idealtyper 11 
för att undersöka om och var bibliotekariernas utsagor ideologiskt sett hör hemma.  
 
För att konkretisera och uppnå syftet har jag formulerat ett antal frågeställningar. 
 

• Hur kan Open Access och nonsharing beskrivas som ideologier? 
• Hur har bibliotekarierna inom forskningsinstitut uppmärksammat OA- ideologin 

och vilka förhållningssätt har de till dess idéer?  
• Vilka - om några - aspekter av OA anser de är, eller skulle kunna vara, relevanta 

i arbetet som bibliotekarie på forskningsinstitut? 

1.3 Avgränsningar 
Jag har valt helt eller delvis statligt finansierade forskningsinstitut för att OA-rörelsens 
argument att offentligt finansierad forskning ska komma allmänheten till godo, ska 
kunna vara applicerbart. Detta för att ha en minsta gemensamma nämnare med 
diskussionerna inom akademierna. Jag har valt institut som inte är lärosäten, 
eftersom en stor poäng med studien är att titta på organisationer utanför den akademiska 
miljön. De ska dock ha egen forskning och egen biblioteksverksamhet, då möjligheten 
att de arbetar med eller känner till OA är större.  
 
Mitt fokus ligger på bibliotekarierna och deras syn på och erfarenheter av OA. Jag har 
valt att inte intervjua chefer och personer med högre eller andra positioner inom 
organisationerna än bibliotekarierna, även om de varit insatta i OA- frågor, eftersom jag 
är ute efter ett biblioteksperspektiv.  
 
Intervjuerna kommer att fokusera mer på informanternas egna perspektiv på Open 
Access-relaterade frågor, och mindre institutets officiella ståndpunkter. Detta för att 
undvika svårigheterna med att en individ ska behöva representera en hel organisations 
ståndpunkter. 
 
Jag kommer inte heller, av tids- och utrymmesskäl, ha möjlighet att ta upp alla aspekter 
av OA. Jag har valt ut några, som jag anser vara centrala, teman inom OA- debatten, 
vilket ofrånkomligen innebär att vissa helt faller bort.  

1.4 Relevans 
I det här avsnittet tar jag upp vilken relevans min uppsats, med dess fokus på bibliotek 
och OA, har dels för biblioteksarbetet och för samhället i stort, dels för biblioteks- och 
informationsvetenskapen (BoI). 

                                                 
11 Idealtyper återkommer jag till i kapitel 6. 



5 
 

För bibliotekspraktiken och samhället 
Frågor om vem som har tillgång till vilken information, när och på vilket sätt, är 
ständigt aktuella, särskilt inom biblioteksverksamhet. Den snabba teknikutvecklingen 
förändrar biblioteksarbetet och skapar nya frågor om tillgänglighet som kontinuerligt 
behöver debatteras, både inom och utanför biblioteken. Bibliotekens roll inom 
publiceringsprocessen och användningen av vetenskapligt material förändras nu i snabb 
takt och behöver belysas från många olika håll. Jag hoppas att min uppsats kan bidra till 
att vidga kunskapen om hur olika kommunikationsvägar rymmer ideologiska aspekter 
samt att ideologiska ställningstaganden får konkreta samhälleliga effekter. 
 
Jag vill öka förståelsen för de resonemang och åsikter som ligger bakom den praxis som 
finns hos forskningsbiblioteken, också för att jag tror att bibliotekariernas personliga 
uppfattningar och idéer kan ha betydelse i deras yrkespraktik, bland annat i deras möten 
med användare.  

För biblioteks- och informationsvetenskapen 
Vetenskaplig kommunikation som forskningsområde har länge varit viktigt inom BoI 
och har den senaste tiden fått förnyad betydelse i och med de förändringar som elektro-
niska medier skapar inom vetenskaplig kommunikation (Francke 2008, s. 95). OA-
ideologins argument sätter betydelsen av elektroniska medier för vetenskaplig kommu-
nikation i strålkastarljuset. Eva Hemmungs Wirtén 12 menar att inhägnandet och privat-
iseringen av forskningen har fått mindre uppmärksamhet än inhägnandet av andra 
kreativa områden, såsom olika konstformer och media (2007b, s. 2). I min uppsats 
fokuserar jag på inhägnandet respektive öppnandet av vetenskapliga elektroniska 
resurser.  
 
Forskningen kring OA har tidigare fokuserat på den akademiska världen. Min studie 
kan vara ett steg på vägen till att vidga debatten och forskningen om OA till att även 
innefatta forskning utanför den akademien. Med hjälp av gåvoekonomiska perspektiv 13 
hoppas jag att min undersökning på sikt kan komma att utgöra en del av en förståelse av 
hur OA-publicering fungerar i mer eller mindre kommersiellt grundade sammanhang. 
 
Det finns inte heller särskilt mycket forskning om bibliotekariers syn på OA- idéer, trots 
att de har haft en viktig roll som OA- förespråkare. En stor del av de texter som ändå 
finns, handlar om hur bibliotek och bibliotekarier hypotetiskt sett skulle kunna påverkas 
av OA, inte om hur det i dagsläget rent faktiskt ser ut. Min uppsats kan komplettera den 
bilden. 
 
Därutöver är bibliotekarier inom forskningsinstitut en inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen relativt outforskad grupp. Journalisten Åsa Ekström har, 
skriver att Anna Kåring- Wagman, Biblioteksföreningen, undersökt forskning inom BoI 
och grundutbildning i Sverige. Hon har bland annat kommit fram till att mycket få BoI- 
uppsatser handlar om specialbibliotek (Ekström 2008b, s. 20). 

1.5 Centrala begrepp 
Här redogör jag för ett antal begrepp som förekommer kontinuerligt i uppsatsen och 
som kräver grundliga presentationer. 

                                                 
12 Hemmungs Wirtén är professor i biblioteks- och informationsvetenskap och forskarassistent i 

komparativ litteratur, Uppsala universitet. 
13 Jag återkommer till begreppet gåvoekonomi senare i uppsatsen. 
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Open Access 
Det finns många olika kriterier för och definitioner av vad som betecknas Open Access, 
OA, och jag kommer att redogöra för några av dem här. Jag avslutar med ett 
tydliggörande av vad jag menar när jag talar om Open Access i uppsatsen.   
   
Enligt Marydee Ojala14 är inte allt som är fritt tillgängligt på webben OA. OA är fritt 
tillgängligt, kvalitetsgranskat vetenskapligt material. Syftet med fritt tillgängliga forsk-
ningsresultat är, enligt henne, att underlätta den vetenskapliga kommunika-
tionen (2005).    
 
En liknande definition av OA är den från Budapest Open Access Initiative (BOAI). Här 
hänsyftas en form av publicering av vetenskapliga artiklar som genomgått granskning, 
peer review, men också andra forskningsresultat såsom preprints och konferensmaterial, 
som finns fritt tillgängligt via Internet. Vem som helst ska kunna läsa, söka, ladda ner, 
kopiera, skriva ut, länka till, sprida och använda materialet, utan andra tekniska, 
juridiska eller kostnadsmässiga hinder än de som krävs för att få tillgång till internet. 
Förutsättningen är att läsaren använder materialet på ett ansvarsfullt sätt, uppger 
ursprungskälla och inte förvanskar materialet. OA- materialet publiceras i OA- 
tidskrifter eller deponeras i öppna arkiv (OA-arkiv) på internet (BOAI 2002).    
    
Enligt Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 
Humanities kan OA- material, förutom forskningsresultat, utgöras av vetenskapliga 
rådata, metadata, källmaterial, digitala representationer av bilder och grafiskt material, 
samt vetenskapligt multimediamaterial. Deklarationen går därmed något längre än 
BOAI i sina definitioner av vad som kan räknas som OA- material. Användares 
rättigheter och skyldigheter är desamma i Berlin Declaration som i BOAI. De 
institutioner som skriver under deklarationen ska stödja och kräva av sina forskare att de 
deponerar en kopia av sina artiklar i öppna arkiv. De öppna arkiven ska förvaltas av 
väletablerade organisationer eller institutioner, som använder standardiserade 
elektroniska format. Dessa ska uppmuntra forskarna att publicera sig i OA- tidskrifter 
då lämpliga sådana finns (Berlin Declaration 2003/2006).    
  
Suber menar att OA inte åsyftar en viss typ av innehåll. Han skriver: 
 

Every kind of digital content can be OA, from texts and data to software, audio, video, and 
multi-media. The OA movement focuses on peer-reviewed research articles and their 
preprints. While most of these are just text, a growing number integrate text with images, 
data, and executable code. OA can also apply to non-scholarly content, like music, movies, 
and novels, even if these are not the focus of most OA activists (Suber 2007). 

 
Vanligast förekommande, skriver Jutta Haider,15 är dock definitioner som, i likhet med 
BAOI, omfattar texter i tidskrifter och arkiv men exkluderar andra typer av material 
(2007, s. 450). 
 
Det råder en viss oklarhet om vilka åtkomstbarriärer som ska vara undanröjda för att 
materialet ska räknas som OA. Vissa distributörer vill tillåta kommersiell användning, 
andra inte. Somliga tycker att OA är detsamma som gratis vetenskapligt material. 
Många andra menar dock att det inte är tillräckligt och att även andra åtkomstbarriärer 

                                                 
14 Marydee Ojala är redaktör för den informationsvetenskapliga tidskriften Online. 
15 Jutta Haider är Fil. Dr. och lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, 
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måste tas bort för att materialet ska räknas som OA, det vill säga att det till exempel ska 
vara tillåtet att sprida och kopiera materialet (Suber 2007).  
 
En rad forskare menar att OA främst är att betrakta som en ideologisk rörelse. Några av 
dem riktar samtidigt kritik mot just dess ideologiska ambitioner. Haider menar att OA 
inte bara handlar om att effektivisera den vetenskapliga kommunikationsprocessen. 
Framför allt, skriver hon, förespråkas OA i syfte att vidga tillgängligheten till 
vetenskapligt material för grupper som annars exkluderas. I sådana ambitioner 
frammanas ofta en bild av de underutvecklade Andra, samtidigt som västvärldens 
forskning beskrivs som varande i ständig, linjär utveckling. 16 OA har därmed tydliga 
politiska och moraliska dimensioner (Haider 2007, s. 450ff).  
 
Även Hemmnungs Wirtén berör OA och informationsallmänningar som ideologi. Hon 
skriver att en utopisk aura vilar över informationsallmänningar (2007a). I likhet med 
henne och Haider, skriver Lor om OA-rörelsen och dess höga ambitioner, däribland om 
dess vilja att öka informationsflödet mellan nord och syd. Han har dock inte med 
samma kritiska perspektiv på OA- rörelsen som de båda tidigare (2007, s. 197). 
 
Jag instämmer i att tongångarna hos de som företräder OA ibland, med Lor´s ord, når 
närapå evangeliska höjder (2007, s. 197). Huruvida OA står för reellt ökad tillgång eller 
öppenhet är en komplex fråga värd att diskutera. I uppsatsen utgår jag ändå från OA 
som en ambition att öka tillgängligheten till vetenskaplig information.  
 
Jag vill också uppmärksamma att ett återkommande tema i de texter jag har läst är 
bilden av ett pågående krig mellan å ena sidan OA-rörelsen och å andra sidan de som 
stöttar traditionellt publicerande förlag. 17 Jag kommer inte att närmre analysera 
språkbruket i dessa utsagor, men jag återkommer till vad de båda ”stridande” 
motparterna står för senare i uppsatsen. 
 
När jag talar om Open Access, OA, i den här uppsatsen menar jag granskat 
vetenskapligt material, som är fritt tillgängligt med avseende på att inga juridiska, 
tekniska eller ekonomiska hinder ska finnas annat än de som krävs för tillgång till 
internet. Jag har valt att främst behandla texter publicerade i OA- tidskrifter eller öppna 
arkiv. Min definition liknar sålunda i stort BOAI:s definition. Annat digitalt innehåll, 
såsom ljud, bild och programvara, som Suber menar också kan vara OA, benämner jag 
öppna e- resurser.  
 
Då jag skriver om hela OA- rörelsen och ideologin beskriver jag det som OA- 
ideologin. OA som ideologi har stor betydelse i min studie och jag kommer att utveckla 
vad jag menar med densamma.   
 
Med traditionellt publicerat vetenskapligt material, menar jag artiklar och tidskrifter 
som, till skillnad från öppet material, är belagda med någon typ av avgift och har andra 

                                                 
16 Se Haider (2007) för en vidare diskussion av OA ur ett postkolonialt perspektiv. 
17 En hel del författare ger denna bild. Se t ex den amerikanske juristen och skribenten Michael Godwin 

(2006, s. 3); Nancy Kranich (2005, s. 8), som bland annat  är  bilbioteks- och informationsvetare och 
har varit chef för ALA, American Library Association; Lee Van Orsdel, som är är bibliotekschef vid 
Eastern Kentucky University, Richmond, och Kathleen  Born (2007), chef  vid Academic Division, 
EBSCO Information Services, Birmingham eller Hemmungs Wirtén (2007b, s. 14).  
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åtkomstbarriärer. Ibland benämner jag det också nonsharing- material för att betona att 
det står i motsats till OA- material.  

Forskningsinstitut 
Forskningsinstitut är organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga 
verksamhet. Två tydliga skillnader mellan ett forskningsinstitut och ett universitet är att 
ett universitet, till skillnad från institut, har både undervisning och forskning som 
huvudsakliga verksamheter, samt att ett forskningsinstitut oftast forskar inom ett mer 
avgränsat område än den samlade forskningen vid ett universitet. Forskningsinstitut är 
ofta kopplade till industrin och inriktade på grundforskning, tillämpad forskning eller 
bådadera (Wikipedia 2008).  
 
Internationellt sett är Sveriges institutssektor förhållandevis liten. I Sverige finns ett 
trettiotal forskningsinstitut som står för cirka två procent av Sveriges arbete inom 
forskning och utveckling. Företag står för 72% av forskningen i Sverige, högskolor och 
universitet för 23% och myndigheter 3% (Forskning.se 2008).  
 
Forskningsinstituten kan juridiskt vara myndigheter, stiftelser eller aktiebolag, skriver 
Sverker Sörlin18  (2004, s. 4ff). Verksamheten är ofta samfinansierad och kan bestå av 
statsbidrag, EU-medel, fonder eller andra icke- statliga finansieringskällor (Forskning.se 
2008). Sörlin menar att finansieringen domineras av projekt- och uppdragsmedel. Staten 
är den största finansiären av forskning, främst av sådan som sker inom högskolor och 
universitet. Till institut gick 2004 10 % av de statliga forskningsmedlen (2004, s. 4f).  

Specialbibliotek 
Bibliotek på forskningsinstitut bör, enligt Albert N. Greco 19 ses som specialbibliotek 
(2007, s. 270). För enkelhetens skull benämner jag dem i uppsatsen enbart som 
bibliotek. De bibliotek som mina informanter arbetar på existerar som fysiska bibliotek, 
men det var inte ett kriterium i mitt val av informanter.  
 
Statistiska centralbyrån (SCB) och Kungliga biblioteket (KB) behandlar 
specialbibliotek som forskningsbibliotek. De delar in forskningsbibliotek i tre 
kategorier: nationalbibliotek, universitets- och högskolebibliotek samt specialbibliotek. 
I Sverige finns 34 specialbibliotek, ett nationalbibliotek och 38  universitets- och 
högskolebibliotek. (SCB & KB 2008, s. 7). Alla biblioteken i min undersökning är dock 
inte medräknade i listan av SCB & KB, eftersom alla inte är så kallade 
samverkansbibliotek. 20 
 
Enligt SCB & KB verkar specialbibliotek inom organisationer som ägnar sig åt 
forskning och utveckling. De skriver att specialbibliotekens främsta målgrupp består av 
den egna moderorganisationen, men också externa forskare och studenter (2008, s. 9). 
 
Greco et al. har en beskrivning av specialbibliotek som påminner om SCB:s. Han menar 
att specialbibliotek är bibliotek som finns inom företag, vetenskapliga organisationer 
eller museer (2007, s. 270). Beskrivningen liknar även definitionen som Joan M. Reitz21 

                                                 
18 Sverker Sörlin är författare och professor i miljöhistoria vid Kungliga tekniska högskolan i Stockhom. 
19 Albert N. Greco är professor i marknadsföring vid Fordham University, USA. 
20 Samverkansbibliotek är, enligt KB 2007, knutna till KB och har rättigheter och skyldigheter som 

beslutas av KB. Samverkansbiblioteken ska var öppna för allmänheten och främja forskning och 
utveckling. 

21 Joan M. Reitz är amerikansk författare och bibliotekarie.  



9 
 

ger i ODLIS, att specialbibliotek grundas och drivs av företag, privata, kommersiella 
eller icke-kommersiella organisationer och ibland av statliga initiativ. Uppgiften är att 
tillgodogöra organisationens medlemmars eller anställdas informationsbehov, och syftet 
är uppfylla organisationens mål. Specialbibliotekets samlingar begränsar sig oftast till 
det ämnesområde organisationen ägnar sig åt (Reitz 2007). 
 
Specialbiblioteks verksamheter har förändrats betydligt de senaste 20 åren. Från att 
förut ha fokuserat på samlingar och kataloger, har arbetsuppgifterna blivit mer inriktade 
på användare och deras informationsbehov. Jämfört med folkbibliotek innebär dock 
specialbibliotekens uppgifter fortfarande i mindre utsträckning direktkontakt med 
användare (Svensk Biblioteksförening 2008a, s. 27). Arbetsuppgifterna har också gått 
från att vara mer enahanda och mindre kompetenskrävande till att bli alltmer 
kvalificerade. Exempel på sådana nya uppgifter är undervisning, hantering av digital 
information och frågor om upphandling, avtal och upphovsrätt (Svensk Biblioteks-
förening 2008a, s. 10ff).  
 
Rafael Ball 22 menar att specialbibliotek skiljer sig på en rad punkter från andra 
bibliotek. De bidrar oftast på ett avgörande sätt till att nå moderorganisationens mål. 
Biblioteken är direkt beroende av denna då deras existens sällan regleras i lag. Därmed 
blir också nödvändigheten av att legitimera sin verksamhet mer avgörande än för andra 
bibliotek. På grund av ny informationsteknologi har specialbiblioteken fått större 
konkurrens från andra informationsförmedlare. Ball skriver också att special-
bibliotekarier ofta har fullt ansvar för en mängd olika uppgifter. Deras arbete är ofta mer 
synligt än vad andra bibliotekariers arbete är och det får mer direkta konsekvenser för 
användarna (2000). 

Bibliotekarier 
De intervjuer jag har gjort har varit med bibliotekarier eller personer med liknande 
yrkesroller inom forskningsinstitut. Informanternas yrkestitlar kan alltså vara andra än 
bibliotekarie. Jag benämner informanterna som bibliotekarier i uppsatsen.  
 
Det är inte helt enkelt att fastställa vad som utmärker bibliotekarier utöver 
informationskompetens och arbete med kunskapsorganisation, konstateras i en 
forskningsöversikt från Svensk Biblioteksförening. I uppsatsen definierar jag, i enlighet 
med Svensk Biblioteksförening, bibliotekarier (på forskningsbibliotek) som anställda 
som försörjer organisationen, dess forskare och/eller allmänheten med vetenskaplig 
information, som samlar in, strukturerar och tillgängliggör information (2008b, s. 6). 
Alla intervjuade i min studie har bekräftat denna definition som applicerbar på deras 
yrkesverksamhet.  

1.6 Litteratursökning 
Artiklarna som jag använder har jag i de flesta fall funnit via Samsök, BADA och Disa, 
samt genom referenser i de funna dokumenten. Därutöver har jag använt några artiklar 
från Biblioteksbladet och DIK forum, som jag prenumererar på. Monografierna har jag 
hittat via Libris. Jag har bevakat vissa webbplatser, såsom OpenAccess.se. Jag har 
också gjort upprepade sökningar under året i Libris, Disa och Samsök, för att hitta 
nypublicerade dokument om mitt ämne.  

                                                 
22 Rafael Ball är bibliotekschef vid Research Center i Jülich, Tyskland, och professor i informations-

vetenskap vid universitetet för tillämpad vetenskap, Switzerland.  
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1.7 Källkritik 
Flera av de dokument jag använder i bakgrundsbeskrivningen av ideologierna har 
tydligt normerande karaktär, särskilt de olika deklarationerna. I sammanhanget ser jag 
det inte som ett problem eftersom min avsikt är att ge en bild av ideologiernas 
ståndpunkter, inte att beskriva de faktiska förhållandena (Repstad 2007, s. 118). Jag vill 
dock kommentera dessa dokument ytterligare. För att avgöra om deklarationerna 
representerar någonting mer än bara sig själva och om de har haft någon betydelse för 
talet om OA-idéerna, har jag valt sådana som refererats till och citerats av andra källor 
med andra utgångspunkter. Det är dock viktigt att i läsningen av avsnittet ha i åtanke att 
dessa finns med för att de har en tydligt ideologisk karaktär och att det därmed finns 
politiska och ekonomiska intressen inbyggda i texterna (Bergström, Göran & Boréus, 
Kristina 2005, s. 36f). För att undersöka trovärdigheten och relevansen hos mina källor i 
övrigt har jag sökt efter författare som har behandlat samma ämne och jämfört texterna 
med varandra (Repstad 2007, s. 119). Jag har också sett material som mer trovärdigt om 
flera av varandra oberoende källor refererar till det.  
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2. Bakgrund 
För att ge mitt ämne en kontextuell inramning kommer jag här att redogöra för några 
centrala inslag i den vetenskapliga publiceringsprocessens utveckling och situation idag, 
med fokus på öppenhet och gåvoekonomiska tendenser och dess motsatser, samt 
forskningsinstitutens och bibliotekens roller däri. Jag tror att ett kontextuellt perspektiv 
kan nyansera många av de idéer som OA- ideologin innehåller. Först redogör jag för 
den vetenskapliga publiceringens utveckling ur ett givande- och öppenhetsperspektiv. 
Därefter behandlar jag några för sammanhanget relevanta nationella, europeiska och 
globala direktiv och rekommendationer. 

2.1 Den vetenskapliga publiceringens historia ur gåvo- och 
tillgänglighetsperspektiv 
Att vetenskap ska kunna förmedlas fritt mellan forskare, till det omgivande samhället 
och till kommande generationer ses ofta som en förutsättning för samhällets utveckling. 
Forskning och utbildning på universitet och högskolor ingår i ett universellt system, där 
ny kunskap skapas utifrån redan etablerad vetenskap. Kunskapen sprids till samhällets 
olika skikt, omsätts i praktiken och bidrar till utveckling inom en mängd skilda områden 
och verksamheter. Utifrån praktisk tillämpning kan ny kunskap födas, ledas tillbaka till 
forskningsvärlden och således också bidra till ytterligare kunskapsproduktion. Utan att 
vilja se vetenskapsproduktion som en kontinuerlig utveckling mot utökat vetande, går 
det ändå att, som idéhistorikern Sven-Eric Liedman, konstatera att i perioder då detta 
kunskapsutbyte inte har flödat tillräckligt fritt har innovationer varit mer sällsynta och 
samhällsutvecklingen gått trögare (1997, s.279ff).   
 
Sedan långt tillbaka har forskare haft som vana att skicka papers till varandra innan 
dessa publicerats, skriver IT-specialisten Charlotte Tschider. Syftet har varit att dela 
med sig av sina idéer och samtidigt markera idéerna som sin egendom (2006, s. 5). 
Universitet och lärda sällskap stod till att börja med för den huvudsakliga formella 
utgivningen av vetenskapligt material. Utgivningen gjordes, utan större vinstintresse, 
för att forskningsresultaten skulle spridas och för att forskare offentligt skulle kunna 
registrera sin upphovsrätt. Tidskrifterna finansierades då med medlemsavgifter och 
sidavgifter för de publicerande forskarna (Rabow 2001, s.2ff). 
 
Spridning och ömsesidigt delande av idéer som vetenskaplig praxis har beskrivits väl av 
den amerikanske sociologen Robert K. Merton. Han formulerade de vetenskapliga 
idealen i CUDOS-reglerna: kommunism (communism), universialism (universalism), 
oegennytta (disinterestedness) och organiserad skepticism (organized scepticism). 
Kommunism handlar om att vetenskapen är gemensamt skapad och ägd. Universalism 
innebär att forskningen inte får utesluta någon och att en forskares resultat inte får 
förkastas eller accepteras på grund av dennes etnicitet, klass, religion eller andra 
personliga egenskaper. Att forskningen ska drivas av oegennytta betyder att den ska 
gynna hela samhället och inte i första hand forskaren själv. Organiserad skepticism, 
slutligen, innebär att forskningens resultat, motiv och metoder bör granskas kritiskt och 
att forskningen bör vara fri i förhållande till omvärldens värderingar av den. Genom 
dessa normer ska vetenskapen kunna existera främst för den vetenskapliga 
utvecklingens skull, enligt Merton (1957, s 552ff). 
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Efter andra världskriget ökade forskningen i omfång och de traditionella utgivarna hade 
inte längre kapacitet att publicera allt material. Det skapade utrymme för kommersiella 
förlag att ge sig in på den vetenskapliga marknaden. De kommersiella förlagen 
förändrade förutsättningarna på marknaden. De lockade forskare med gratis publicering 
och finansierade publiceringen i stället genom prenumerationsavgifter (Rabow 2001, 
s.2ff). 
 
Referent- och citeringssystemet utvecklades också efter andra världskriget och 
tidskrifters status började mätas i impact factor (Rabow 2001, s.2ff). Impact factor är, 
enligt Riitta Kärki och Terttu Kortelainen, 23 ett mått på det antal citeringar i genomsnitt 
som en artikel har fått i en viss tidskrift under en viss period (1998, s.21.) Antalet 
publicerade artiklar kom att betyda mycket vid tillsättningen av akademiska tjänster och 
det blev viktigt att publicera sig i de mest statusfyllda tidskrifterna. Att bli referent eller 
på annat sätt medverka i tidskrifterna sågs som meriterande, vilket gjorde att forskare 
ställde upp gratis (Rabow 2001, s.2ff). Att medverka i rätt tidskrifter är fortfarande 
avgörande för forskare. En ytterligare faktor till att publicering har fått sådan stor 
betydelse är att forskningens värde i högre grad än förut mäts kvantitativt (Francke 08, 
s. 39). 
 
Internet utvecklades som ett instrument för att forskare och andra skulle kunna dela med 
sig av vetenskapligt material på ett mer effektivt sätt. Det går därför att betrakta det 
tidiga internet som en typ av informationsallmänning, enligt Tschider (2006, s. 5) eller 
som präglat av gåvoekonomiska principer, enligt Richard Barbrook 24 (2003). Internet 
har bland annat underlättat den vetenskapliga kommunikationen genom att det har blivit 
möjligt för forskare att publicera pre- och postprints (versioner av artiklar före och efter 
publicering) i öppna arkiv, i stället för att som förut skicka dem till varandra. Initiativ 
har startats för att möjliggöra samsökning i arkiv och standarder har skapats som stöd 
för de som vill publicera sig OA. Att det blivit så mycket enklare att själv publicera har 
skapat en ny konkurrenssituation för förlagen (Rabow 2001, s.2ff). På det sättet har den 
traditionella uppdelningen mellan vilka som skapar, publicerar, strukturerar och sprider 
material förändrats markant. Bibliotekens roll som värd för och förmedlare av 
information förändras och blir mer aktiv. Ett exempel på när bibliotek är mer aktiva i 
den vetenskapliga kommunikationsprocessen, menar den amerikanske universitets-
bibliotekarien Wendy Pradt Lougee, är då de skapar öppna digitala arkiv (2005, s. 
314f). Nancy Kranich kallar OA och andra typer av informationsallmänningar för ett 
nytt paradigm för vetenskaplig kommunikation och menar att dessa kan förändra 
bibliotekariers yrkesroll i grunden (2005, s. 94f).  
 
Många av de mindre icke- kommersiella förlagen har nu låtit sig köpas upp av större 
kommersiella förlag. Detta har lett till att ett fåtal stora kommersiella förlag som Reed 
Elsevier och Blackwell styr stora delar av marknaden (Rabow 2002, s.3612) 
Marknaden har blivit prisokänslig på grund av statusmarkörernas betydelse inom 
publiceringen. Forskare vill dels publicera sig i de mest prestigefyllda tidskrifterna, dels 
ha tillgång till dessa tidskrifter via sina universitetsbibliotek, skriver Jan Hagerlid 25 
(2002, s. 97f). Forskarna saknar samtidigt incitament att publicera sig i tidskrifter med 

                                                 
23 Riitta Kärki är bibliometriker och Terttu Kortelainen är professor i informationsvetenskap och 

vetenskaplig kommunikation i Finland.  
24 Richard Barbrook är universitetslektor vid Scool of Social Sciences, Humanities and Languages, 

University of Westminster.  
25 Jan Hagerlid samordnar programmet OpenAccess.se och är 1.e handläggare vid KB. 
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rimlig prisnivå eftersom de inte ser de stora utgifterna som biblioteken lägger på att 
tillgängliggöra vetenskapligt material (Rabow 2001, s. 10).  
 
Mellan 1975 och 1995 ökade priserna på tryckta tidskrifter med 200-300% utöver 
inflationsökningarna, enligt en studie från Europeiska kommissionen av den belgiske 
professorn Mathias Dewatripont et al. (2006). När tidskrifternas pris steg på 1970-talet, 
minskade antalet privata prenumeranter. Förlagen började därför ta ut ännu högre 
avgifter av biblioteken. Situationen har kallats the serial crisis (ung. tidskriftskrisen). 
Mellan 1997-2001 låg prisökningen på ett genomsnitt av 24 procent. För tidskrifter 
inom de naturvetenskapliga och medicinska områdena har ökningen varit störst; 42 
respektive 36 procent. Detta är betydligt högre än inflationen. Dessutom har, enligt 
Christina Jönsson Adrial, 26 anslagen till bibliotek befunnit sig på ungefär samma nivå 
under denna period (2003, s.18). De mest eftertraktade och dyraste tidskrifterna kan 
kosta runt 100 000 kronor styck för en årsprenumeration (Rabow 2002, s. 3612). År 
1999 omsatte den globala marknaden för vetenskaplig publicering 75 miljarder kr 
(Rabow 2001, s.8).      
 
Genom konsortier har biblioteken kunnat samordna sina inköp och därmed minska de 
egna utgifterna. Ett annat sätt att få bibliotekens resurser att räcka till har varit genom så 
kallade Big Deals. Det innebär att de större förlagen ger sina prenumeranter tillgång till 
flera av eller alla sina tidskrifter för en klumpsumma. För att kunna betala för Big 
Deals har biblioteken ofta varit tvungna att skära i andra kostnader. Därmed har 
tidskrifter utgivna av mindre förlag och sällskap missgynnats. Kritiska röster har även 
riktats mot Big Deals för att användarna i förlängningen förlorar på dem, då dessa är 
mindre anpassade efter vad användarna verkligen efterfrågar (Rabow 2002, s. 3612). 
Bibliotekens möjligheter att behålla prenumerationer av tidskrifter har varit beroende av 
hur resursstarka institutioner de har varit knutna till (Lor 2007, s. 195). 
 
Biblioteken har i och med the serial crisis börjat ifrågasätta tidskrifternas priser och  det 
kvalitativa värde förlagen tillför i forskningsprocessen. Ett av grundantagandena inom 
OA-ideologin är skevheten i det nuvarande systemet, där universitetsbibliotek köper in 
resultaten av det arbete som referenter, redaktörer och forskare gör gratis 
åt vinstdrivande förlag. Offentliga medel används för att finansiera en stor del av 
forskningen och offentliga medel används återigen av biblioteken för att köpa tillbaka 
resultaten av forskningen från förlag (Rabow 2001, s.3ff). Flera universitet har i protest 
bojkottat och beslutat att helt eller delvis avsluta prenumerationer på de största 
förlagens tidskrifter (Johnson 2005, s.109ff). Systemet har även kritiserats för att 
forskningsresultaten får sämre spridning då biblioteken inte har råd med tidskrifter 
(Hagerlid 2002, s.98ff; Kranich 2005, s. 88). 
 
Forskningsinstituten blev en aktör inom forskningen i slutet av 1800-talet och existerade 
då på liknande villkor som idag. Enligt Liedman var instituten ofta ideologiskt 
konservativa och påminde om amerikanska tankesmedjor. Liksom då, är de idag 
fokuserade på snävare forskningsområden än universiteten, bedriver ingen undervisning 
utan har forskningsproduktion som sin främsta uppgift (Liedman 1997, s.283f).  
Instituten är ofta delvis privat finansierade och har en nära koppling till industrin 
(Forskning.se 2008).  
 
                                                 
26 Christina Jönsson Adrial är chef för LärandeResursCentrum, högskolan i Kristianstad, samt har 

tidigare varit anställd inom Bibsam, KB. 
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Att forskningen över huvud taget privatiseras allt mer och att forskning och 
varuproduktion får allt tätare anknytning, befarar Liedman kan medföra en försvagning 
av den praxis av offentliggörande av vetenskapliga resultat som tidigare har varit 
rådande. Det vetenskapliga offentliggörandet är ett känsligt system som kräver frihet 
från auktoriteter och möjlighet att fritt diskutera nya resultat (Liedman 1997, s. 284f).   

2.2 Direktiv och initiativ om tillgänglighet och Open Access 
Enligt Hagerlid har OA gått från att vara en utmanare och en alternativ modell till det 
traditionella publiceringssystemet, till att ha brett officiellt stöd (2008, s. 27f). Jag 
kommer här att nämna några av de initiativ, förordningar och direktiv som är relevanta, 
inte bara för forskningsinstitut och dess bibliotek, utan för tillgänglighetsfrågor gällande 
vetenskaplig information över huvud taget idag. Eftersom det är närmast omöjligt att 
överblicka alla OA-initiativ som förekommit, tar jag endast upp ett urval av dem här. 27  

Jag börjar med internationella sådana för att sedan övergå till svenska förhållanden. Jag 
beklagar att redogörelsen har slagsida åt europeiska och amerikanska förhållanden. Ett 
skäl till detta kan vara hur och var jag sökt information. Det kan kanske också säga 
någonting om hur det ofta talas och skrivs om OA. 
 
En mängd bibliotek har skrivit under eller skapat egna OA-deklarationer (Lor 2007, s. 
198). Bland annat har The Association of Research Libraries, ARL, tagit ställning för 
OA och grundat The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) 
1998. SPARC är en internationell allians mellan forskningsbibliotek som syftar till att 
förändra marknaden för vetenskaplig publicering. De verkar opinionsbildande, 
samarbetar med och ger stöd till projekt som vill starta nya vetenskapliga 
lågpristidskrifter (SPARC 2009).   
 
Open Society Institute (OSI) initierade en konferens i Budapest i december 2001, The 
Budapest Open Access Initiative (BOAI), där en mängd enskilda OA- anhängare lade 
upp strategier för en gemensam, effektiv och ekonomiskt hållbar övergång till OA. De 
ville verka för att forskare själva ska publicera sitt material på webben och för att nya 
OA- tidskrifter ska startas (Budapest Open Access Initiative 2002). Ytterligare en 
milstolpe för OA- rörelsen är Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities, undertecknad år 2003 av representanter för ledande 
forskningsinstitutioner (Berlin Declaration 2003/2006). Under 2004 skrev Styrelsen för 
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) på Berlindeklarationen och 2005 
gjorde Svenska Vetenskapsrådet, (VR) detsamma (Hagerlid 2006 s. 136f). 
 
Efter dessa har en mängd direktiv antagits och oräkneliga projekt har genomförts. Runt 
år 2006 eskalerade intresset för fri information och OA- initiativ och policys skapades 
runtom i världen (Van Orsdel & Born 2007).   
 
I USA avgjordes 2007 striden mellan OA-anhängare och motståndare om huruvida 
National Institutes of Health, NIH, ska ställa krav på OA-publicering eller ej. Tidigare 
har NIH endast rekommenderat OA-publicering för de som tilldelas anslag från dem, 
men nu fastställdes det i lag som ett krav. Beslutet har betydelse av flera orsaker. NIH 
är världens största forskningsfinansiär och bland andra svenska forskare får anslag 
därifrån. Det är första gången en regering tar dylika beslut om OA och första gången en 

                                                 
27  Se Suber 2007 för en mer fullständig redogörelse. 
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amerikansk forskningsfinansiär tar ett sådant beslut (Hagerlid 2008, s. 28f). Beslutet har 
redan fått flera att följa i samma spår och fler väntas göra detsamma. 
 
I Europa har tidigare liknande beslut fattats av forskningsfinansiärer, däribland i 
Storbritannien, skriver Stjernberg och Erik Svensson, professor i zoologisk ekologi, 
Lunds universitet (2008). EU-kommissionen lade år 2006 fram en rapport som kräver 
att resultat från offentligt finansierad forskning ska göras allmänt tillgängligt (European 
Commission 2006, s. 70f). Rapporten fick stöd från forskningsinstanserna European 
Research Advisory Board och European Research Council. Genom en petition fick 
förslaget ytterligare stöd från en mängd länder och organisationer. Från svenskt håll 
undertecknades petitionen av Kungliga vetenskapsakademien, Kungliga 
Vitterhetsakademien, VR, SUHF, KB, Svensk biblioteksförening och flera universitet 
(Hagerlid 2008, s. 28f). Nyligen stoppades dock ett förslag i EU-parlamentet om 
obligatorisk OA-publicering för all skattefinansierad forskning inom EU (Stjernberg & 
Svensson 2008). 
 
I Sverige introducerades OA av en av de internationellt mest kända OA- förespråkarna, 
Stevan Harnad, professor i psykologi, på en konferens arrangerad av Bibsam 1996. Det 
var främst bibliotek som engagerade sig i frågan till en början, varför fokus i debatten i 
första hand låg på de stigande tidskriftspriserna (Hagerlid 2006, s. 135f).  
 
Inom OA- ideologin argumenteras för att forskning, oavsett hur den är finansierad, bör 
tillgängliggöras för allmänheten. Forsknings- och samhällsutvecklingen i stort gynnas 
av ökad öppenhet, menar Bailey, (2007, s. 366). Budskapet korresponderar väl med 
forskningens så kallade tredje uppgift,  att samverka med och delge det omgivande 
samhället sin kunskap Det är också ett sätt för forskningen att legitimera sin verksamhet 
(SFS 1996:298).  
 
På det nationella planet har även, förutom ovan nämnda organisationer, 
Utbildningsdepartementet uttryckt sitt stöd för OA (Harnesk 2005, s. 12). 28 
Forskningsorganisationer som VINNOVA, FAS och FORMAS rekommenderas av 
regeringen att verka för att forskningsresultat sprids till relevanta målgrupper i 
samhället så att så att kunskapen blir till nytta (Budgetpropositionen 2003).   
 
VR, som bland annat stödjer många forskningsinstitut, ger i en rapport från 2004, 
riktlinjer för god forskningssed, där bland annat öppenhet med resultat poängteras 
(Gustafsson, Hermerén & Petersson 2004, s.17). 29 Efter VR:s undertecknande av 
Berlindeklarationen 2005 har dock varken de eller andra forskningsråd i Sverige, enligt 
Stjernberg och Svensson, gjort mycket för att främja OA-publicering (2008). Från VR:s 
håll hävdar Håkan Billig 30 att praktiska lösningar för parallellpublicering först måste 
finnas vid alla universitet och högskolor och att den juridiska situationen måste 
analyseras ytterligare (Billig 2008).  
     

                                                 
28 Jakob Harnesk är biblioteks- och informationskonsult och skribent. 
29 Bengt Gustafsson , professor i astrofysik (Uppsala universitet), Göran Hermerén, professor i 

medicinsk etik (Lunds universitet) och Bo Petersson, professor i praktisk filosofi (Linköpings 
universitet). Alla har varit eller är knutna till VR:s etikkommitté. 

30 Håkan Billig är huvudsekreterare i VR:s ämnesråd för medicin, samt ledamot i styrgruppen för 
"OpenAccess.se". 
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Från år 2006 till 2009 pågår projektet OpenAccess.se, finansierat av KB/Bibsam. Det 
samordnar stöd och utvecklar standarder och verktyg för e-publicering. Programmet 
syftar till att öka samarbetet mellan företrädare för forskarsamhället och att verka för en 
övergång till OA för svenska vetenskapliga tidskrifter. Andra målsättningar är att 
utveckla kvalitetskrav för, öka innehållet i och främja tillgången till OA-arkiv (KB 
2008a). 
 
I en skrivelse önskade KB, SUHF och VR att regeringen i forskningspropositionen 2008 
skulle markera sitt stöd för fortsatt utveckling av OA, ta ställning i centrala policyfrågor 
och uppmana forskningsfinansiärer att ställa krav på att mottagare av anslag publicerar 
sig OA (KB 2008c). I forskningspropositionen framhåller regeringen några av de stora 
OA- initiativ som har genomförts i Sverige och EU och konstaterar att viktiga steg har 
tagits för att främja fri tillgång vetenskaplig information (Ett lyft för forskning och 
innovation 2008/09:50, s. 196f). Däremot saknas helt de ställningstaganden som KB, 
SUHF och VR hade velat se.  
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3 Tidigare forskning 
I det här avsnittet redogör jag för forskning som är relevant för min uppsats. 31 För 
tydlighetens skull delar jag in kapitlet ämnesvis. Jag inleder med en kort beskrivning av 
tidigare forskning om förhållningssätt till OA, fortsätter med ett avsnitt om 
informationsallmänningar och gåvoekonomi och avslutar med ett mer omfattande 
avsnitt om mitt specifika ämnesområde: bibliotek och OA. 

3.1 Förhållningssätt till Open Access      
Forskningen om olika aktörers förhållningssätt, attityder till och praxis gällande OA är 
omfattande och närmast omöjlig att överblicka och jag nämner därför endast några 
exempel.  
 
Bland de forskare, vars material jag använder, vill jag särskilt nämna  Franckes 
avhandling (Re)creations of Scholarly Journals. Document and Information 
Architecture in Open Access Journals (2008). Avhandlingen har ett socioteknologiskt 
dokumentalistiskt perspektiv på OA-tidskrifter. Den ger ökad förståelse för betydelsen 
av vilket medium informationen paketeras i och hur vår interaktion med medier 
påverkas av dess arkitektoniska design. Arkitektoniska aspekter hos dokument har stor 
betydelse för bibliotekariers arbete. Begreppet kognitiv auktoritet, som Francke 
använder, är avgörande för min förståelse av bibliotekariers uppfattningar om kvalitet 
hos vetenskapligt material. Begreppet gör det möjligt att belysa deras resonemang kring 
digitala respektive fysiska tidskrifters trovärdighet.  
 
Flera undersökningar, både kvantitativa och kvalitativa, har utförts för att ta reda på hur 
forskare knutna till universitet och högskolor ställer sig till OA. 32 Däremot är det 
svårare att hitta undersökningar, särskilt nordiska, om förhållningssätt till OA hos 
forskningsorganisationer utanför akademierna, kanske beroende på att OA är ett 
begrepp med akademisk grund. Stjernberg et al. har emellertid utrett attityder till och 
praxis gällande OA inom privata företag. Undersökningen visar att kännedomen om OA 
är mindre inom företag än vid universitet och högskolor (2008, s. 14ff). Jag ser 
undersökningen av Stjernberg et al. som värdefull för att skapa kunskap om betydelsen 
av OA utanför akademierna och i privata sammanhang. Studien har begränsad betydelse 
för min studie, men dess informanters syn på OA- tidskrifters begränsade täckning av 
ämnen, har likheter med mina resultat.   

3.2 Informationsallmänningar och gåvoekonomi 
Från och med 1995 började forskare med hjälp av termen allmänningar (commons) att 
beskriva digital information och sätt att kontrollera den, skriver Charlotte Hess och 

                                                 
31 Ett par texter som kan läsas som utgångspunkter för förståelsen av OA:s grundförutsättningar är Subers  

Timeline of the Open Access Movement (2009). Utöver denna har flera artiklar av Suber betydelse för 
uppsatsen. Det är viktigt att ha i åtanke att han är en av de främsta förespråkarna för OA. Han väjer 
dock inte för de problem som OA kan innebära. Harnad är en annan forskare som, med 
begreppsutveckling och en mängd kritiska perspektiv på den traditionella publiceringen, bidragit till 
den samlade forskningen av OA-fenomenet i sig. 

31 Exempelvis Joint Information Systems Committe (JISC) och OSI  (JISC/OSI 2004) samt Harnad et al. 
(2004). Ett antal magisteruppsatser har också undersökt forskares syn på OA, till exempel Ebba Ruhe 
och Anneli Åströms. (2006).  
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Elinor Ostrom 33 (2005, s. 4). Forskningen om informationsallmänningar använder ofta 
analogier från inhägnandet av allmänt tillgänglig mark i England under den industriella 
revolutionen. Det som nu sker beskrivs som ett andra inhägnande (the second 
enclosure), men det är ett inhägnande av gemensamma immateriella resurser, inte 
fysiska. Bland dem som skrivit om informationsallmänningar och inhägnandet av dem 
finns Hemmungs Wirtén. Frågor om upphovsrätt löper som en röd tråd i hennes 
forskning. Hemmungs Wirtén skriver att upphovsrätten har utökats i tid, rum och 
omfattning och att den är en del av inhägnandet av intellektuella allmänningar. Hon 
beskriver två motstridiga trender i samtidens informationslandskap, en trend med 
strävan efter mer öppenhet och en med målet att på allt fler plan hägna in information. 
Beskrivningen av OA som en del av öppenhetstrenden har en grundläggande betydelse 
för och stödjer resonemangen i den här studien. 
 
Hess och Ostroms bok Understanding Knowledge as a Commons (2005) kan ses som 
del av samma forskningsinriktning som Hemmungs Wirténs. Boken i sin helhet bidrar 
också till en förståelse av OA som en del av informationsallmänningar, med alla 
komplikationer som det innebär. I boken tecknar Kranich en bild av det senaste 
decenniets historia om inhägnande och privatisering av vetenskaplig information. Hon 
ser de nya sätten att dela med sig av vetenskaplig information som sätt att göra motstånd 
mot inhägnandet. Genom öppna e-resurser tas rättigheterna till materialet tillbaka av 
författarna, vilket medför ökad tillgänglighet och kreativitet (2005, s. 87ff). I samma 
bok utvecklar även Suber OA som en informationsallmänning och som en strategi till 
motstånd mot inhägnande. I min studie ser jag OA som en, om än begränsad, form av 
motstånd. Suber behandlar också olika former av ägande och informationsbarriärer och 
vad de innebär för olika typer av OA (2005, s. 171ff). Min studie fokuserar på några 
former av inhägnande, vilket inte betyder att jag inte anser att det också finns andra. Jag 
återkommer till Subers och Kranich senare i detta kapitel. 
   
James Boyle är professor i juridik vid Duke University i USA. Boyle skriver utförligt i 
The second enclosure movement and the construction of the public domain (2003) om 
inhägnande av information. Han ifrågasätter nyttan av inhägnande och framhäver, i 
polemik med den amerikanske biologen Garrett Hardin (1968) och de som i hans 
efterföljd menar att organisation av resurser genom allmänningar alltid slutar i tragedier, 
att allmänningar ofta fungerar förhållandevis effektivt. Jag har, i likhet med Boyle, en 
positiv syn på allmänningars potential som ägandeform. Boyles beskrivning av 
inhägnande av informationsallmänningar, the second enclosure, är en viktig utgångs-
punkt i mitt teorikapitel.  
 
OA kan också ses i ljuset av gåvoekonomiska principer. Francis Heylighen, belgisk 
professor i fysik, är en av forskarna som skriver om detta och om fördelarna med att 
distribuera information gåvoekonomiskt. Med utgångspunkt i en artikel av Heylighen 
belyser jag skillnaderna mellan gåvoekonomiska och marknadsekonomiska principer 
gällande information. Jag instämmer i Heylighens ståndpunkt att öppna resurser 
utmanar en mängd vedertagna principer inom dagens marknadsekonomi (2007). Jag 
invänder dock mot att OA fullt ut utmanar dessa principer på grund av att OA inte alltid 
betyder gemensamt ägande. Jag förhåller mig också tveksam till den något svartvita 
beskrivning av olika ekonomiska principer som Heylighen framställer, men eftersom 
jag vill teckna en bild av två skilda ideologier är texten ändå värdefull. 
                                                 
33 Charlotte Hess är informationsspecialist och forskar om informationsallmänningar, USA. Elinor 

Ostrom är professor i statsvetenskap i USA. 



19 
 

3.3 Biblioteken och OA 
I det här avsnittet väver jag samman olika texter, i stället för att som tidigare presentera 
författarna ämnesvis men var för sig. Anledningen är att jag vill skapa en mer helgjuten 
bild av den forskning som är mest central för mina tolkningen av mina resultat.  
Avsnittet kan i stort ses som en jämförelsegrund till mina resultat. 34 
 
Historiskt sett har bibliotekarier arbetat för ökad öppenhet gällande bibliotekets 
information, även om det också funnits en spänning i förhållande till bevarandet av 
samlingarna, menar Lor (2007, s. 196). Han skriver att den vetenskapliga publiceringens 
aktörer, det vill säga förläggare, författare, bibliotekarier och läsare, ibland strävar åt 
olika håll. Den tekniska utvecklingen har givit dem olika redskap i sina strävanden. 
Genom mjuk- och hårdvara (även kallat Digital rights management, DRM), licenser och 
lagar skapar förlagen ökad kontroll över det vetenskapliga materialet i allmänhet och 
det digitala i synnerhet, vilket han, i likhet med tidigare nämnda forskare, kallar ”the 
enclosure of the information commons”. Biblioteken å sin sida får svårare och svårare att 
genomföra vissa uppgifter (Lor 2007, s. 196).  
 
OA kan däremot förenkla bibliotekariers yrkespraktik betydligt, menar Lor. Det löser 
inte bara den ekonomiska frågan med höga prenumerationsavgifter som biblioteken 
betalar, the pricing crisis, utan även the permission crisis (Lor 2007, s. 196). 35 Suber 
menar att the permission crisis innebär att även om biblioteken betalar de höga 
prenumerationsavgifterna, så kommer deras tillgång till och användande av e-tidskrifter 
ändå att begränsas av licensregler och DRM på ett sätt som inte sker när det handlar om 
papperstidskrifter. De två kriserna tillsammans gör, enligt Suber, att biblioteken betalar 
allt mer för allt mindre material (2003a). 
 
Det finns olika åsikter angående om OA löser båda kriserna eller inte. OA har kritiserats 
för att inte lösa the pricing crisis, skriver Sally Morris, verkställande chef vid The 
Association of Learned and Professional Society Publishers, ALPSP (Morris 2004). 
Suber drev tidigare tesen att båda kriserna kan lösas genom satsningar på OA. Att OA-
material är avgiftsfritt, menade han, löser the pricing crisis och att det är fritt att söka, 
ladda ner, läsa, använda, arkivera, kopiera, sprida, indexera och länka till löser the 
permission crisis (2003a). Numera verkar han ha övergått till uppfattningen att OA bara 
löser den ena krisen, och att kostnaderna finns kvar, men läggs hos andra aktörer 
(2007). Jag kommer i resultatavsnittet att undersöka hur institutsbibliotekens 
ekonomiska förhållanden kan jämföras med vad som skrivits om andra bibliotek. 
 
Lor tror, i likhet med Bailey (2007, s. 368) och Schmidt, Sennyey & Carstens 36 (2005, 
s. 409), inte att OA kommer att ersätta den traditionella publiceringen helt, utan att de 
kommer att fortsätta existera parallellt. Lor antar att bibliotek kommer att både 
tillgängliggöra avgiftsbelagt material och hantera OA-material (2007, s. 200). Han 
                                                 
34 Trots att några av författarna främst skriver om akademiska forskningsbibliotek använder jag deras 

teorier som om de även gällde forskningsinstituts bibliotek, eftersom litteraturen kring bibliotek/ 
bibliotekarier och OA är så begränsad. Förfaringssättet har också stöd i Guédons påstående att privata 
institutioner och forskningsinstitut, särskilt de som är statligt finansierade, bör reagera på liknande - 
ofta positiva - sätt på OA, som offentliga organisationer har gjort (2004, s. 319f) 

35 The pricing crisis handlar oftast om både fysiska och digitala tidskrifter medan the permission crisis 
enbart handlar om e-tidskrifter. 

36  Krista D.Schmidt är bibliotekarie vid Western Carolina universitet, Pongracz Sennyey är 
beståndsutvecklingschef, Vermont universitet och Timothy V. Carstens är katalogiserings- och 
förvärvschef  vid Western Carolina universitet, USA. 
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menar också att miljöerna kommer att bli alltmer komplexa och föränderliga, varför 
bibliotekariernas fortsatta lärande om olika typer av information (Lor 2007, s. 200f) och 
dokumentformat är nödvändigt (Francke 2008, s 20f).  
 
Om biblioteken vill öka tillgängligheten till OA-material finns en hel del svårigheter de 
måste ta itu med, skriver Schmidt, Sennyey & Carstens. De måste kunna välja ut och 
katalogisera materialet på ett effektivt sätt, vilket är svårare än med traditionellt material 
eftersom det finns fler sätt åtkomst kan nås och fler potentiella källor att hämta 
materialet från. Eftersom tillgången till OA- material inte sköts via ett fåtal stora förlag, 
bör biblioteken hitta vägar att kommunicera med nya och ännu fler kontakter. OA-
material är föränderligt till sin karaktär, så biblioteken måste hitta sätt att överblicka och 
hantera det. Bristen på sökverktyg och program anpassade till OA- material är 
ytterligare något som kan utgöra svårigheter (Schmidt, Sennyey & Carstens 2005, s. 
410ff). Några av dessa svårigheter berör mina informanter och jag kommer att klargöra 
kopplingarna. 
 
Min förståelse av mina resultat utgår också från att biblioteksverksamhet i arbetet med 
digitala resurser genomgår stora förändringar. Enligt Bailey kommer bibliotekens arbete 
att förändras i grunden om de väljer att arbeta med OA (2007, s. 370). Även Kranich 
och Pradt Lougee skriver om hur arbetet med OA förändrar biblioteksarbetet. Jag 
instämmer i Kranich syn på att arbete med informationsallmänningar och OA framför 
allt är ett sätt att motverka inhägnande av information (2005, s.103ff).  
 
Pradt Lougees artikel handlar mer om hur bibliotekariers roller som förmedlare  
omvandlas till att bli mer aktiva och mer inriktade på samarbete (2005, s. 321). Pradt 
Lougee beskriver tre modeller över bibliotekens roller i den vetenskapliga 
kommunikationsprocessen. Dessa behandlar jag i resultatdelen som exempel på hur 
biblioteksarbete kan se ut. Rollerna innebär olika nivåer av engagemang och anpassning 
till den tekniska utvecklingen och till nya öppna, i motsats till traditionellt 
kommersiella, publiceringsformer. De flesta forskningsbibliotek, skriver hon, har idag 
ansvar för digitalt material, vilket förändrar bibliotekens traditionella roll bara till en 
viss grad. Därutöver har ett fåtal bibliotek uppgifter som innebär fundamentala 
förändringar av dess roller. Den första modellen hon beskriver, ”The Library as Control 
Zone”, innebär att bibliotek involveras tidigare i kommunikations-processen än vad de 
traditionellt gör, till exempel i arbetet med digitala arkiv. I huvudsak hanteras 
fortfarande främst nonsharing- material, målgrupperna är begränsade och omfattar inte 
allmänheten så som i OA-publicering. Rollen som värd för vetenskapligt material 
består, men utvidgas till att omfatta direkt samröre med producenter. I den andra 
modellen, ”The Library as Systems and Services”, är bibliotekens roll mer knuten till 
kommunikationsprocessen. Biblioteken tar, i högre grad än i den förra modellen, hjälp 
av nya tekniska funktioner, inte bara för att organisera material utan även för att tillföra 
värde och öka nyttan av det. Den tredje modellen, ”Library as Catalyst” innebär en än 
mer aktiv, social roll. Bibliotekens roll är, till skillnad från i de tidigare modellerna, 
integrerad i själva kommunikationsprocesserna. Här fungerar biblioteken som 
katalysatorer, som knyter samman personal, teknik, verktyg och innehåll inom vissa 
ämnesområden. Arbetet baseras i högre grad på öppna system och öppna e-resurser än 
vad som är fallet i ”the library as control zone” (Pradt Lougee 2005, s. 321f). Pradt 
Lougees modeller är väldigt generella, men jag finner dem ändå värdefulla i studiet av 
hur biblioteksarbetet kan förändras i mötet med öppna e-resurser. Jag kommer att 
relatera Pradts Lougees modell till mina resultat. Över huvud taget kommer jag att 
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reflektera över bibliotekariernas roller och uppgifter såsom de framträder i mitt 
material.  
 
Bailey menar att biblioteken enbart har fördelar av OA (2007, s. 370).  Forskare i sin tur 
vinner på att deras forskning får större spridning och vetenskapligt inflytande genom 
OA- publicering och att de lättare får tillgång till material. Eftersom både bibliotekarier 
och forskare får direkta fördelar av OA borde de samarbeta för att göra OA- publicering 
möjlig i större utsträckning, anser Suber (2003a). Även Kranich skriver om 
bibliotekariers samarbete med andra aktörer som en avgörande faktor i utvecklingen av 
arbetet. Relationerna mellan kommunikationsprocessens olika aktörer håller på att 
förändras och bibliotekarier blir allt mer involverade i processen. De kan, genom 
samarbete med andra, inta nya roller som innebär skapande och inte bara bevarande, av 
material (Kranich 2005, s. 104f). Bibliotekarier har också en viktig uppgift i att utbilda 
forskare, beslutsfattare och allmänhet om OA, något som flera forskare skriver om 
(Kranich 2005, s.103ff; Suber 2005, s. 188f; Bailey 2006, s. 125).  
 
Bailey har listat ett antal andra uppgifter och roller som biblioteken kan ha när de 
hanterar OA- information. Rollerna har de redan i dagsläget i relation till annat material 
och han anser att de därför är mycket lämpade att även hantera OA- material. 
Bibliotekens roller innebär att de kan öka tillgängligheten till OA- information, 
exempelvis genom att välja ut, ordna och skapa metadata för den. De kan fortsätta med 
att digitalisera och publicera material OA och själva publicera elektroniskt material i 
egna öppna arkiv eller tidskrifter, vilket vissa redan gör och har gjort sedan 80-talet. I 
vissa OA-modeller kan de bidra till författarnas publiceringsavgifter och därmed 
medverka till the common good. Biblioteken kan också organisera långtidsbevarande av 
OA- material och större bibliotek med tillräckliga resurser kan utveckla egna OA-
system. Det har också redan gjorts i några fall, exempelvis DSpace och OAIster (Bailey 
2007, s. 370ff). 
 
Även Francke beskriver vad bibliotek kan göra för att skapa åtkomst till OA-material. 
De kan katalogisera materialet och inkludera det i tidskriftslistor eller i databaser, vilket 
har betydelse eftersom bibliotekskataloger ofta ses som kognitiva auktoriteter av 
forskare och bibliotekspersonal. När OA-material införlivas i katalogerna stärks deras 
trovärdighet (Francke 2008, s. 365f).  
 
BOAI ger ytterligare förslag på vad bibliotek kan göra för att främja OA. Bibliotek kan 
gå med i bibliotekssammanslutningar, såsom SPARC, för att få stöd för sina OA-
satsningar. De kan göra sina OA- tidskrifter och arkiv kända för andra bibliotek, 
finansiärer, forskare och läsare. Bibliotek kan också allt eftersom säga upp 
prenumerationer på traditionellt publicerade tidskrifter (BOAI 2008).  

 
Många av texterna om bibliotek och OA handlar främst om OA som digitalt medium. 
Vid läsning av dessa beskrivningar är det viktigt att ha i åtanke att de handlar om 
elektroniska tidskrifter i allmänhet och inte bara om OA-tidskrifter. Francke menar att 
då allt fler tidskrifter går över till att enbart publiceras elektroniskt, kommer 
bibliotekariearbetet att förändras och inriktas på bevarande och tillgängliggörande av 
material (2008, s. 54).  
 
Francke skriver vidare om de problem som kan uppstå i samband med bibliotekens 
arkivering av e-resurser. Hon menar att det finns risker med att överlåta arkiveringen av 
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bibliotekens e-resurser till förlagen. De är inte alltid intresserade av att material ska vara 
tillgängligt även efter att prenumerationer avslutats (2008, s. 361ff). Uppfattningar om 
och svårigheter med att hantera elektroniskt material  samt villkor knutna till det, 
återspeglas också i mina resultat. 

 
Ett antal texter tar upp bibliotekariers attityder till OA, något som jag behandlar som 
nära kopplat till ideologiska ställningstaganden. Lor menar att argumenten för OA- 
publicering stämmer överens med bibliotekarieprofessionens moraliska och ideologiska 
inställning till sin yrkesroll (2007, s. 198f). Det, skriver han, blir tydligt bland annat i 
skrivelser av IFLA (Lor 2007, s. 200). IFLA vill verka för alla människors lika tillgång 
till information och poängterar vikten av att forskningsresultat sprids och används för 
att samhället ska utvecklas. I den sistnämnda texten markerar IFLA sitt stöd för OA-
publicering (IFLA 2004). 
 
Enligt både Bailey (2007) och Lor (2007, s. 201) har många bibliotekarier ett försiktigt 
förhållningssätt till OA. Bailey skriver att biblioteken antagligen inte kan ignorera OA- 
material. Han menar att de har lärt sig av tidigare erfarenheter, att fritt tillgängliga e-
resurser ofta blir mycket populära (2007, s. 370). Baileys påstående kan jämföras med 
resultatet i en undersökning av Chris Beckett och Simon Inger 37 om bibliotekariers 
preferenser gällande OA-arkivering och  traditionellt publicerade tidskrifter. 
Bibliotekarierna föredrog fritt tillgängligt material, även då andra faktorer var något 
sämre. Förutom basfaktorerna pris och kvalitet, ansåg bibliotekarierna att textens 
version samt hur aktuell den var (vilken embargotiden var) hade avgörande betydelse. I 
undersökningen framkom också att bibliotekarierna hade stort förtroende för kvaliteten 
hos OA-arkiv. En majoritet av dem kunde tänka sig att byta ut sina prenumerationer till 
motsvarande OA-material och 40% ansåg att bibliotek som behåller sina 
prenumerationer trots att nästan samma innehåll finns i OA-arkiv, slösar pengar 
(Beckett & Inger, 2007, s. 6-14). Eftersom bibliotekarier faktiskt har tillfrågats om OA i 
studien, jämför jag dess resultat frekvent med mina resultat. 
 
Genom att, liksom ovanstående forskare, betrakta OA som en del av informations-
allmänningar och gåvoekonomier, möjliggörs kritiska studier av ideologiskt skilda 
förhållningssätt till OA. Därigenom blir också de två motstridiga trenderna, ökad 
öppenhet kontra ökat inhägnande, tydliga. Flera av forskarna återkommer till 
bibliotekens traditionella roll som försvarare av informations-allmänningar, men skriver 
samtidigt om hur OA kan förändra biblioteksarbetet i grunden. Min undersökning kan 
bidra till en ökad förståelse av de ekonomiskt präglade förutsättningarna för ett 
anammande av OA.  

                                                 
37 Chris Beckett och Simon Inger verkar som förläggarkonsulter vid Scholarly Information Strategies 

Ltd (SIS) i Oxford. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet undersöker jag det jag kallar OA- ideologin och nonsharing- ideologin 
i ett vidare sammanhang. För att kunna konceptualisera och möjliggöra en förståelse för 
skilda förhållningssätt till öppenhet, använder jag mig av teorier om gåvoekonomi och 
informationsallmänningar (information commons). Teorierna belyser skillnader mellan 
traditionellt, nonsharing-material och OA-publicerat material. Genom teorierna 
undersöker jag öppenhet och tillgänglighet till vetenskapligt material, samt barriärer till 
detsamma. Därutöver nämner jag några perspektiv på hur bibliotek kan kopplas till 
informationsallmänningar och gåvoekonomi. Några av de idéer som jag formulerar, 
med utgångspunkt i teorierna, avspeglas också i min analysmodell och bistår mig när 
jag tolkar mina resultat. Idéerna är också delar av min teoretiska fördjupning i 
ideologierna.  
 
Jag betraktar OA- ideologin och OA i sig som en del av en informationsallmänning 
(Hess & Ostrom 2005, s. 13; Suber 2005, s. 179ff; Francke 2008, s. 58f) och som 
präglad av gåvoekonomi (Tschider 2006; Heylighen 2007). Allmänningar (commons) 
betecknar enligt den amerikanske juridikprofessorn Lawrence Lessig, resurser (i min 
studie kunskaps- och informationsresurser) som delas av en grupp människor och som 
är fria att användas utan att tillstånd behöver sökas (2002, s. 1788). Definitionerna av 
givande (gift-giving) är många och komplexa och jag kommer inte att fördjupa mig i 
den diskussionen.38 Jag använder mig av Jörgen Skågebys definition, att givande är när 
grupper eller individer ger bort någonting utan att förvänta sig direkt respons eller 
återgäldande (2008, s. 96). Jag använder begreppet givande, eftersom det inte förutsätter 
att materialet ägs av någon och att ägaren delar med sig av sitt material till sekundära 
användare. Begreppet delande (sharing), som annars ofta används för att beskriva 
alternativa ekonomiska strukturer på internet, innebär en sådan åtskillnad mellan 
primära och sekundära användare (Tschider 2006). Jag vill dock påpeka att det finns 
flera nivåer av öppenhet i OA- publicering39 och jag är tveksam till om alla nivåerna 
kan ses som gåvor, eftersom vissa OA-licenser innebär begränsningar gällande till 
exempel kommersiell användning.  
 
Från Skågeby kommer det viktiga nonsharing- begreppet. 40 Med nonsharing menas i 
det här sammanhanget icke-öppet, det vill säga att olika typer av barriärer hindrar 
tillgång till publikationer (Skågeby 2008, s. 96) Jag ser båda ideologierna i ljuset av 
gåvoekonomi, eftersom uppsatsens fokus är just bibliotekariers förhållningssätt till OA. 
Nonsharing- ideologin tolkar jag dock som dominerad av marknadsekonomi och 
inhägnande av informationsresurser (the second enclosure). The second enclosure är ett 
kontinuerligt förekommande begrepp bland dem som skriver kritiskt om upphovsrättens 
inverkan på informationstillgång och användares rättigheter (se t ex Boyle 2003; 
Hamilton 2004; Hemmungs Wirtén 2004, 2007 och 2008). Jag översätter det till det 
andra inhägnandet. Det första inhägnandet skedde, enligt Boyle, i England under den 
industriella revolutionen och var ett inhägnande av land och fysiska resurser, som 

                                                 
38 Se Osteen, M. (2003). Questions of the Gift. London: Routledge. för utförligare beskrivning av 

definitioner av givande, samt sociologen Jörgen Skågeby (2008), s. 99ff. för beskrivning av motiv till 
givande. 

39 Jfr. Willinsky (2006, 212f.), kanadensisk professor i pedagogik, och CC 
40 En anledningen till att jag i beskrivningen av nonsharing- ideologin (trots min motivering ovan att 

använda givande) här använder begreppet delande, sharing, är att jag vill framhäva att det ”inte ens” 
är fråga om delande av material och,  underförstått, än mindre givande. 
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tidigare varit allmänt tillgängliga och fria för alla att använda. Det andra inhägnandet 
handlar om inhägnande av immateriella resurser, såsom idéer och kunskap, som på 
motsvarande sätt tidigare tillhört allmänningar (Boyle 2003). The second enclosure ser 
jag som nära kopplat till det som inom OA-ideologin kallas för the permission crisis. 
Men the second enclosure handlar inte bara om vetenskaplig information utan om 
information över huvud taget. Jag skriver dock enbart om inhägnande av vetenskaplig 
information.  
 
Min uppdelning i två ideologier baseras på beskrivningar av två motsatta riktningar och 
förhållningssätt till informationstillgång, det Hess och Ostrom kallar ”två intellektuella 
historier”. Den ena historien utgörs av strävan efter öppenhet och inkluderande av 
användare och deras rättigheter, den andra av inhägnande och exkluderande (2005, s. 
12). Hemmungs Wirtén skriver också om dessa två motstridiga drag i samtiden, om 
ökad kontroll och inhägnande kontra bejakande av öppenhet och användarrättigheter 
(2004, s. 133ff; 2007 s, 1ff; 2008; samt i Huldt, Cecilia 2009, s. 8). Begreppet the 
second enclosure är viktigt i min studie för förståelsen av de två motstridiga trenderna. 
Det är viktigt för att belysa vad OA och andra open- fenomen innebär – och vad de inte 
innebär.  
 
I flertalet av texterna som jag har läst används antingen teorier om gåvoekonomi eller 
om allmänningar. Jag vill fördjupa det teoretiska resonemanget kring OA som ideologi 
och använder därför båda perspektiven. En annan anledning är att jag ser dem som tätt 
sammankopplade. Gåvoekonomin förklarar OA-publicering som handling och termen 
allmänningar kan belysa OA som kunskapspool. I gåvoekonomin ges kunskap gratis till 
allmänheten. Kunskapen blir del av en informationsallmänning, som är fritt tillgänglig 
för alla. Att vidga allmänningen genom att tillföra mer information innebär motsatsen 
till inhägnande. Givandet blir motsatsen till varufieringen och privatisering. Därmed är 
båda teoretiska perspektiven relevanta i min undersökning. 

4.1 Ekonomiska system och informationens värde 
OA är ett av de många open- fenomen som de senaste åren fått allt större utbredning 
(Haider 2007, s. 457). Andra öppna e-resurser (som jag härefter använder som 
samlingsnamn) är open source och open education resources, OER. Den stora 
skillnaden mellan öppna e-resurser och andra icke-öppna e-resurser är att de 
förstnämnda inte är ägs av någon (Heylighen 2007). Den ekonomiska modellen bakom 
OA är i mångt och mycket motsatsen till principerna bakom traditionell 
marknadsekonomi.  
 
Den mest grundläggande principen i en marknadsekonomi, skriver Shuyong Jiang, 41 är 
att kontroll över intellektuell egendom anses nödvändig för att vinna marknadsandelar 
och uppmuntra nyskapande (2007). En fri marknad förutsätter aktörer som i grunden 
styrs av själviska motiv. Ingen erbjuder någonting utan att säkra sig om ersättning. 
Tävling, inte samarbete, gör att informationsresurser utvecklas. Marknaden reglerar vad 
som ska produceras och när. Priserna går upp då efterfrågan på vissa produkter ökar. 
Det stimulerar producenterna att tillverka mer och utveckla produkterna. Med OA och 
öppna e-resurser i allmänhet gäller det motsatta. Informationsresurserna utvecklas och 
publiceras öppet på internet, utan krav på omedelbar ersättning, av personer som 
samarbetar kooperativt i stora nätverk och företag (Heylighen 2007). Att skydda 

                                                 
41  Shuyong Jiang är forskarassistent i kinesiska studier och bibliotekarie i USA. 
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upphovsrätten till information är av mindre betydelse och det är i stället det kollektiva, 
fria deltagandet i produktionen som stimulerar ekonomin (Jiang 2007).  
 
OA- publicerat material kan betraktas som gåvor snarare än varor, eftersom de som 
publicerar sig OA inte förväntar sig någon direkt belöning eller respons (Tschider 
2006). Belöning, som vanligtvis är det främsta incitamentet, skriver Joost G. Kircz & 
Hans E Roosendaal, 42 är istället av indirekt art och handlar om respons på forskningen 
och offentligt erkännande (1996). På en kommersiell marknad är transaktionerna från en 
ägare till en annan däremot ett utbyte som kräver ett direkt återgäldande. I det 
traditionella publiceringssystemet får forskare inte betalt för att publicera material i 
tidskrifter. Trots det blir värdet, efter förlagens redigering och publicering av materialet, 
finansiellt och kräver återgäldande i form av betalning (Tschider 2006). Finansieringen 
av detta belastar konsumenterna, vilket ofta är biblioteken. 
 
Tschider menar att OA-publicering bevarar forskarens ursprungliga syfte, att ge bort 
informationen gratis, utan att blanda in den varufiering som förlagen står för (2006). 
Många OA-anhängare anser att vetenskapligt material just därför, för att forskarna ändå 
inte får betalt, lämpar sig för öppen publicering (Suber 2007). Det finns sålunda en idé 
inom OA-ideologin om information som en gåva där givarens belöning är av indirekt 
art, till skillnad från nonsharing- ideologins idé om information som en vara med ett 
monetärt värde. 
 
Konkurrensen i en marknadsekonomi kan driva forskningsproducenter till 
protektionism och, i värsta fall, otillbörliga strategier. OA skapar i stället förutsättningar 
för kritiska förhållningssätt till och öppenhet med tillvägagångssätt och resultat, menar 
Heylighen (2007). OA-publicering och gåvoekonomi kan därmed ses som nära 
kopplade till forskningsideal. Mertons klassiska definition av vetenskapliga ideal, de 
fyra CUDOS- reglerna, universalism, kommunism, oegennytta och organiserad 
skepticism (1957, s 552ff.), belyser forskningens koppling till gåvoekonomi och 
allmänningar. Kommunism handlar om vetenskap som gemensamt ägd och utvecklad 
genom samarbete (Hemmungs Wirtén 2007b, s. 4).   
 
OA-material skiljer sig också från traditionellt publicerat material genom att det är icke 
konkurrensmässigt (nonrivalry). Flera personer kan använda materialet samtidigt utan 
att användandet konkurrerar (Heylighen 2007). Fysiska produkter kan reduceras 
kvalitetsmässigt allt eftersom de används, vilket inte är fallet med e-information. Det 
kan användas gång på gång utan att det slits (Francke 2005, s 59). Till skillnad från 
principen om utbud efterfrågan, blir OA- materialet mer värt ju fler som använder det 
(Tschider 2006). 
 
De flesta användare av OA är free riders, det vill säga individer som tjänar på att andras 
information görs fritt tillgänglig, utan att själva bidra med någonting. I modeller för 
öppen publicering är det dock inte ett problem, eftersom författarna inte förlorar 
någonting på att andra använder deras material. Den feedback och synlighet som 
producenterna får ger konkurrensfördelar som inte free riders kan tillskansa sig 
(Heylighen 2007).  
 

                                                 
42 Både Joost Kircz och Hans E. Roosendaal är knutna till Elsevier i Nederländerna. Kircz är också 

fysiker och lektor i elektronisk publicering och Roosendaal är professor i vetenskaplig information. 
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Förutom argumentet att free riders utnyttjar allmänningar, brukar en annan invändning 
göras mot dessa. Invändningen härstammar från Hardin (1968) och kallas the tragedy of 
the commons. Den handlar om att allmänningar alltid kommer förstöra sig själva, 
eftersom alla användare enbart kommer att handla av själviska motiv. Suber menar dock 
att eftersom OA inte är konkurrensmässigt är det problemet eliminerat (2005, s. 180). 

4.2 Ägande av information – allmänningar och inhägnande  
Därmed flyttar jag fokus till OA som del av en informationsallmänning och som 
motsatsen till inhägnad information. 
 
Hamilton använder konceptet allmänningar för att studera förändringar på Internet. Han 
skriver att den ökade korporativismen och varufieringen av information på Internet 
minskar tillgängligheten till information. Betydelsen av varufiering (commodification) 
är i uppsatsen processen att göra information, som tidigare varit fritt tillgängligt, till 
säljbara produkter. Korporativism innebär organisation eller kontroll av någonting av en 
grupp med gemensamma intressen (Hamilton 2004, s. 199ff). Från mitten av 1990 har 
korporativismen på Internet ökat. Privata intressen har inhägnat och ökat kontrollen 
över allt större områden av information, the second enclosure. Enligt Boyle var ett av 
målen för immaterialrätt förut att skydda allmänningar, medan det numera går i motsatt 
riktning (2003).  
 
Hamilton beskriver flera vägar som leder till enclosure på Internet, alla effekter av en 
ökad korporativism, bland annat ökad patentering och att företagen blir färre och större 
(Hamilton 2004, s. 199ff). För mitt syfte är det mest relevanta av det han tar upp, 
trenden med ökad kontroll av upphovsrättsskyddat material genom DRM, samt 
förändringarna i upphovsrätten (Hamilton 2004, s. 209f). Jag kommer att skriva mer 
specifikt om dessa frågor nedan. Här vill jag främst lyfta fram att jag ser olika sorters 
inhägnande som en del av nonsharing- ideologin. 
 
Att publicera material OA kan ses som ett av flera sätt att vidga informationsall-
männingen. Jag återkommer även till det nedan. Det finns två sätt att undanröja upp-
hovsrättsliga hinder till vetenskaplig information, antingen att informationen placeras i 
en allmänning eller att upphovsrättsinnehavaren godkänner användande. I det senare 
fallet behåller upphovsrättsinnehavaren vissa rättigheter och är fortfarande ägare av 
materialet. I båda fallen är det ändå frågan om informationsallmänning eftersom de 
flesta barriärerna är borta och användare inte behöver fråga om tillstånd att använda 
materialet (Suber 2005, s. 179). En aspekt att ha i åtanke är att för att en informations-
allmänning ska vara OA krävs att materialet är tillgängligt över Internet (Suber 2005, s. 
181).  
 
Vad är då bibliotekens roll, generellt sett, i förhållande till inhägnande och 
allmänningar? Bibliotek ses ofta som informationsallmänningar (t ex Hemmungs 
Wirtén 2007b, s. 4; Hess & Ostrom 2005, s. 13). Hamilton skriver att bibliotek kan ses 
som kvintessensen av intellektuella allmänningar, eftersom de erbjuder allmän tillgång 
till kunskap, fri att använda, inom lagens ramar, av den som så önskar (2004, s. 209). 
Flera forskare påpekar att bibliotekens roll i dagens informationssamhälle bör vara att 
värna om informationsallmänningarna och garantera fortsatt allmän tillgång till 
information, såsom de historiskt har gjort (t ex Hamilton 2004, s. 209; Kranich 2005, s. 
101ff). Bibliotekarier bör arbeta tillsammans med olika samarbetspartners och arbetet 
bör ske på flera olika nivåer, från inblandning i politiska policybeslut till olika typer av 
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service i biblioteken (Hamilton 2004, s. 254). Bland de förslag Hamilton nämner om 
hur bibliotek kan motverka inhägnande- trender och återta en viss kontroll över 
tillgången till information, återfinns satsningar på att arbeta med OA-material (2004, s. 
257).  
 
Kranich menar att bibliotek måste omvärdera sin roll som beskyddare av idéer, till att 
bli mer inriktade på kollektivt agerande. De bör utbilda forskare, allmänheten och 
beslutsfattare om informationsallmänningar inklusive OA, och samtidigt agera mot 
inhägnandet av information (2005, s. 105). Hamilton nämner också betydelsen av att 
värna bibliotekarieprofessionens ideal om allmän och fri tillgång till information, som 
en del i arbetet (2004, s. 261). Även Hemmungs Wirtén är inne på det spåret då hon 
skriver om bibliotekens icke-kommersiella identitet och att delande bör vägleda i dess 
arbetet mot inhägnande (2008, s. 157f). Av utrymmesskäl fördjupar jag mig inte i 
frågan om bibliotekariers ideal och identitet. Däremot vill jag konstatera att det kan 
finnas en spänning mellan traditionella bibliotekarievärderingar och företagsvärderingar 
inom institutsbiblioteken, som kan skymta fram i mitt resultat. 
 
I det här kapitlet har jag visat hur det teoretiskt går att se OA- ideologin som präglad av 
gåvoekonomiska idéer. Nonsharing- ideologin har jag betraktat som dess motsats, med 
marknadsekonomiska idéer i centrum. Inom OA- ideologin finns en idé om information 
som en gåva, någonting som ska ges bort gratis. Inom nonsharing- ideologin ses 
information å andra sidan främst som en vara. Idéerna om informationens värde ser 
också olika ut. Där informationens värde inom OA- ideologin främst anses vara indirekt 
och icke- monetärt, ses det inom nonsharing- ideologin som monetärt. Jag har också 
skrivit om OA- ideologins idé att vetenskaplig information bör vara del av en 
informationsallmänning och, åtminstone delvis, kollektivt ägd. Jag har tydliggjort dess 
motsats, nonsharing- ideologins idéer att information bör ägas privat och skyddas 
genom inhägnad. Dessa idéer är delar av min teoretiska förståelse av ideologierna och 
reflekteras i mitt analysschema. 
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5 OA- ideologin och nonsharing- ideologin  
I det här kapitlet fördjupar jag de teoretiska resonemangen och söker besvara min första 
frågeställning, hur Open Access och nonsharing kan beskrivas som ideologier. Det 
möjliggör för mig att, senare i uppsatsen, besvara frågeställningarna om hur 
bibliotekarier inom forskningsinstitut har uppmärksammat OA-ideologin och vilka 
förhållningssätt de har till idéerna, samt vilka aspekter de anser är, eller skulle kunna 
vara, relevanta i arbetet som bibliotekarier på forskningsinstitut. 
 
För att skapa en bild av ideologierna har jag till att börja med gjort en grundlig inläsning 
av litteratur, en inläsning som i första hand syftade till att komma fram till vilka - om 
några - idéinriktningar och ideologier som existerade inom vetenskaplig publicering, i 
andra hand för att avgöra vilka idéer som ideologierna omfattar och i tredje hand för att 
kunna välja ut de mest centrala idéerna. 
 
Jag har inte möjlighet att ge en heltäckande bild av de komplexa diskussionerna, utan 
min bild är övergripande. I fokus finns de ämnesområden jag har valt ut: det vill säga 
finansiering av vetenskaplig publicering, målgrupper, styrning av publicering, tekniska 
skyddsåtgärder, kvalitet och upphovsrätt. Min avsikt är att studera dessa frågor i stort, 
som delar av ideologierna, och deras betydelse för biblioteken. För att fördjupa 
förståelsen för ideologierna kommer jag också att placera dem i förhållande till mina 
teoretiska utgångspunkter om gåvoekonomi och informationsallmänningar. Från varje 
ämnesområde väljer jag några av de mest centrala idéerna och låter dessa sammanfattas 
i analysschemat. 
 
Idéerna står att finna i diskussionerna om OA som förts och som fortfarande förs i 
akademiska sammanhang. De teoretiker jag tar upp ska inte, om jag inte särskilt 
markerar det, ses som representanter för den ena eller andra ideologin, utan jag har valt 
dem för att de tillför värdefulla perspektiv på skillnaderna mellan ideologierna. Vilka 
aktörer finns då inom de olika ideologierna? Den amerikanske bibliotekarien Zhang Sha 
Li delar in aktörerna inom OA-debatten i tre grupper: förespråkare, som utgörs av 
forskningsfinansiärer som exempelvis NIH och Welcome Trust, kritiker/ motståndare, 
där de främsta är kommersiella förläggare och deras intresseorganisationer såsom The 
Association of American Publishers (AAP), samt, slutligen, åskådare, vilka består av i 
huvudsak forskare (Sha Li 2007). Det är en något generaliserande, men ändå en för mitt 
ämne användbar, bild av den aktuella situationen. Min huvudsakliga invändning är att 
det även finns forskare och bibliotekarier bland förespråkarna. 
 
Gällande beskrivningarna av OA- ideologins idéer använder jag mig av en mängd olika 
dokument, men särskilt viktiga är texter av Francke, Suber, Hemmungs Wirtén och 
andra som jag har tagit upp i kapitlet om tidigare forskning. Att hitta motsvarande 
beskrivningar om nonsharing- ideologin var något svårare. Kanske beroende på mina 
sökstrategier, kanske också för att det, i alla fall enligt International Association of 
Scientific, Technical & Medical Publishers (STM), varit tystare från det hållet än från 
OA-håll (STM & ALPSP 2006). Jag baserar avsnitten om nonsharing- ideologin främst 
på artiklar av och om förläggare. Jag använder också Brussels declaration on STM 
publishing, som handlar om STM-förläggares roll inom vetenskaplig publicering och i 
stort kan ses som ett svar på de många olika OA-deklarationer som gjorts. Därutöver 
använder jag en rapport från en undersökning om bibliotekariers förvärvsbeslut, gjord 
av the Publishing Research Consortium, PRC (2007). Rapporten är skriven ur ett 
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förlagsperspektiv och fokuserar vad som är viktigt för de traditionella förlagen att veta 
om bibliotekariers förhållningssätt till OA- respektive nonsharing- modeller. Förutom 
att jag får med förlagens perspektiv på olika modeller, är rapporten också viktig för mitt 
biblioteksfokus. Från förlagsorganisationen AAP har jag använt offentliga uttalanden 
och respons på aktuella OA-frågor. 
 
Jag har, som sagt, valt att arbeta utifrån en uppdelning av idéerna hos ideologierna i 
olika ämnesområden. Alla dessa har tydlig anknytning till tillgänglighet till information, 
vilket jag ser som det mest grundläggande syftet med OA. I analogi med det ser jag 
barriärer till information som den främsta orsaken till uppkomsten av OA- ideologin. 
Ännu en anledning till att fokusera på dessa områden är kopplingen mellan bibliotek 
och tillgänglighet. Bibliotek har, oavsett om det är special- eller folkbibliotek, i uppgift 
att tillgängliggöra information för användare. Frågor om tillgänglighet har anknytning 
till en mängd arbetsuppgifter inom bibliotek. När jag beskriver ideologierna, delar jag 
för tydlighetens skull upp texten i dessa ämnen. Ämnesindelningen är densamma i 
analysschemat.  
 
Jag går först igenom olika aspekter och ideologiernas idéer inom de olika 
ämnesområdena. För att ge en bild av komplexiteten i frågorna tar jag inte enbart upp 
ideologiernas idéer utan även andra tankar om de olika ämnena. Jag tar också kortfattat 
upp hur kopplingarna till mina teoretiska utgångspunkter och till bibliotek kan förstås. 
Därefter sammanfattar jag de viktigaste idéerna hos ideologierna. Dessa idéer 
presenterar jag i analysschemat, för att tydliggöra dem som idéer hos förespråkarna för 
de två förhållningssätten till OA.  
 
Analysmodellen kan verka schematisk. I de verkliga diskussionerna flyter flera av 
påståendena in i varandra, är mer komplexa och föränderliga än jag har möjlighet att 
återge här. Det finns förespråkare för OA som till viss del stöder traditionell publicering 
och tvärtom. Därutöver finns de som lägger helt nya och andra perspektiv på OA. Men 
detta är inte mitt angreppssätt nu. Jag ser modellen mer som en skala än som två helt 
separata sidor, en skala där de två yttersta punkterna kan representeras av mina 
idealtyper (jfr. Hemmungs Wirtén 2006b, s. 282ff).  

Finansiering av publicering 
I det här och i de följande två avsnitten tar jag upp idéer med anknytning till 
ekonomiska aspekter hos de båda ideologierna. Jag har tidigare, i teorikapitlet, beskrivit 
motsättningar mellan OA- och nonsharing- ideologierna i stort, vilka har tydliga 
ekonomiska aspekter. Här kommer jag i stället att fokusera på mer konkreta idéer, först 
om finansiering av vetenskaplig publicering, sedan om målgrupper och styrning av 
publicering. Ekonomiska frågor är viktiga att studera för att de har stor betydelse för hur 
informationen görs tillgänglig och för bibliotekens möjlighet att arbeta med 
vetenskapligt material. 
 
Inledningsvis vill jag konstatera att vissa elektroniska OA- tidskrifter är vinstdrivande 
och andra inte. De vinstdrivande tar i vissa fall ut en avgift av forskaren, i en så kallad 
authorpays- modell, och ibland kan även en medlemsavgift till förlag eller tidskrifter 
från den institution eller organisation som forskaren tillhör, vara del i finansieringen 
(Harnad et al. 2004, s.310f).  
 
Kostnaden för att publicera i OA-tidskrifter varierar med olika tidskrifter, hur stor 
institutionen är och om den betalar medlemsavgift till tidskriften eller inte. Ett exempel 
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på vad medlemskap för en mellanstor institution kan kosta är BioMed Centrals avgift på 
$8060 för det första året. För detta pris har de som arbetar för institutionen rätt att få 
skicka in sina artiklar för eventuell publicering. En artikel kostar mellan $525 och 
$1500 att publicera. Följande år, däremot, kostar medlemskapet $525 per varje 
publicerad artikel som blivit publicerad det gångna året. Om institutionen publicerar 50 
stycken artiklar det året kostar medlemskapet $26250 nästa år, skriver Frank, Reich & 
Ra'anan 43 (2004, s.283f).  
 
Modeller som OA- ideologin förespråkar kan också innebära att organisationer, 
bibliotek, sponsorer eller staten står för hela finansieringen av publiceringen. OA-arkiv 
kan finansieras av organisationer som låter sina medlemmar arkivera sitt material där, 
skriver John Willinsky (2006, s. 212ff). Hedlund, Gustafsson och Björk 44 skriver dock 
att många OA-tidskrifter är fortfarande beroende av frivilliginsatser (2004, s. 205). 
 
Det finns flera olika ekonomiska hybridmodeller, det vill säga kombinationer av OA 
och traditionell publicering. Till exempel kan delar av en tidskrift eller enbart 
bibliografisk information publiceras OA och resterande på traditionellt vis. I vissa fall 
kan prenumerationsavgifter finansiera både den fysiska versionen av en tidskrift och 
OA-versionen online. Traditionell publicering av artiklar kan också efter hand övergå i 
OA (Willinsky 2006, s. 212ff). Publicering av pre- och postprints i arkiv eller på egna 
hemsidor, går också att kombinera med de traditionella modellerna (Francke 2008, s. 
62).  
 
Inom OA-ideologin finns således flera idéer om vilka ekonomiska modeller som kan 
fungera. Nya modeller testas och utvecklas kontinuerligt. Det anhängarna främst vill 
åstadkomma är att flytta kostnaderna från användarna, som nu står för stora delar av 
finansieringen, till producenterna. Att flytta kostnaderna ses som ett sätt att undanröja 
tillgänglighetsbarriärer (Suber 2007). OA har kritiserats för att  inte lösa krisen som 
vetenskaplig publicering befinner sig i (Morris 2004). Förespråkare för OA bemöter 
kritiken med att det inte heller är syftet med OA. OA handlar om tillgång till forskning 
och inget annat. Genom OA försvinner kostnadsbarriärerna för användarna, men 
kostnaderna för producenterna finns fortfarande kvar. OA löser alltså the permission 
crisis för bibliotek och användare, men inte the pricing crisis (Suber 2007; Bailey 2007, 
s. 365). Elektronisk publicering i sig kan däremot, utan att ta med OA i ekvationen, i 
jämförelse med fysisk publicering, bli billigare, gå fortare och bli lättare att återvinna 
och arkivera, menar Jannette Collins 45 (2005). 
 
Inom nonsharing- ideologin finns, förutom hybridmodellerna beskrivna ovan, ett antal 
olika ekonomiska modeller. Hedlund, Gustafsson och Björk delar upp de ekonomiska 
modellerna som tidskrifter kan ha i paid access, hybrid access och open access. Inom 
paid access, motsvarigheten till det jag kallar nonsharing- ideologins ekonomiska 
modeller, beskriver de tre varianter. Betalningen kan ske per artikel (pay-per-view), via 
prenumerationer per tidskrift eller genom att en klumpsumma betalas för flera tidskrifter 
såsom i Big Deals (2004, s. 202). 

                                                 
43 Martin Frank, Margaret Reich och Alice Ra'anan arbetar alla inom American Physiological Society, 

Bethesda. 
44 Turid Hedlund är forskarassistent och Bo-Christer Björk professor vid institutionen för 

informationssystem vid Hanken School of Economics. Alla tre fanns då artikeln skrevs vid Swedish 
School of Economics and Business Administration, Helsinki. 

45 Janette Collins är amerikansk professor i radiologi. 
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Inom nonsharing- ideologin försvaras den traditionella förlagsverksamheten. 
Kommersiellt motiverade förlag behövs för att nya spridningskanaler för vetenskaplig 
information ska fortsätta att utvecklas, skriver Arie Jongejan 46 (2003). Det 
argumenteras att kommersiella förlag har fördelarna att de är politiskt neutrala och står 
utanför den akademiska hierarkin jämfört med publiceringsprogram inom akademien 
(Jongejan 2003). De tillför ett unikt värde i publiceringskedjan som ingen annan kan 
tillföra (STM 2007). 
 
OA- arkiv anses inom nonsharing- ideologin i förlängningen hota existensen av många 
tidskrifter som är beroende av prenumerationer (Drake 2007b; Van Orsdel & Born 
2007; STM & ALPSP 2006). Öppen publicering urholkar verkens värde, då ingen 
kommer att vilja betala för det som finns gratis. Embargotider och andra barriärer krävs 
för att skydda artiklarnas värde (STM 2007) och för att, i förlängningen skydda de 
traditionella tidskrifternas existens (STM & ALPSP 2006, s. 26; AAP 2007). En 
undersökning av Beckett och Inger kan anses bekräfta nonsharing- ideologins farhågor. 
I den framkom att många bibliotekarier kan tänka sig att byta ut prenumerationsmaterial 
om de upptäcker att likvärdigt material finns tillgängligt OA. Ungefär var tredje (38%) 
av dem ansåg däremot att förlagen inte behövde oroa sig för att biblioteken skulle 
avsluta prenumerationer till förmån för OA-material (Beckett & Inger, 2007, s. 3). 
 
Som jag tidigare har nämnt, kritiserar nonsharing- ideologin OA- ideologin för att den 
inte löser den vetenskapliga publiceringens ekonomiska kris, utan bara flyttar 
kostnaderna till andra aktörer (Morris 2004). Publicering kostar, hävdar nonsharing- 
ideologins anhängare, oavsett vilka medier som används (STM 2007; AAP 2007). 
Enligt John Regazzi, manager på Elsevier, kan de prisnivåer för medlemskap och 
artikelpublicering som finns idag hos en OA- tidskrift, komma att bli mycket högre i 
framtiden och risken finns då att inga pengar alls sparas (2004 s. 277). Om 
medlemskapet dessutom står i relation till antalet publicerade artiklar är det en osäker 
summa som institutionen inte kan budgetera för med säkerhet, skriver Adam Chesler 47 
(2004 s. 295). STM befarar att authorpays- modellen diskriminerar forskningsintensiva 
organisationer som får betala mycket, kanske till och med mer än i 
prenumerationsmodeller, för att de publicerar mycket (STM & ALPSP 2006, s. 20). 
 
Som framkommit ovan finns det en mängd idéer om vad som är de bästa vägarna att gå 
i utvecklingen av den vetenskapliga kommunikationens ekonomiska situation. De två 
ideologierna står för delvis motsatta ståndpunkter gällande hur publicering ska 
finansieras. Några av de hybridmodeller som finns i synen på publiceringens 
ekonomiska sidor har jag tagit upp här, men upprepar inte i analysmodellen. Där tar jag 
upp de tydligaste skillnaderna i synen på modeller för finansiering, det vill säga OA- 
ideologins idé att flytta kostnaderna till producenterna och nonsharing- ideologins vilja 
att låta konsumenterna fortsätta att betala för forskningen.  

Målgrupper 
Idéerna om finansiering, som har beskrivits ovan, motiveras på flera sätt inom 
ideologierna. Motiveringarna handlar ofta om vilka som är forskningsresultatens 

                                                 
46 Arie Jongejan är amerikansk ekonom och företagare. När artikeln skrevs arbetade han för Elsevier. 
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målgrupper. Finansieringen har med andra ord stor betydelse för vilka som ses som 
målgrupper. Här tar jag upp dessa kopplingar och synliggör ideologiernas målgrupper. 
  
The pricing crisis, som uppkommit på grund av det traditionella publiceringssystemet, 
kräver att nya ekonomiska modeller används. OA-anhängare menar att skattebetalare 
har rätt till resultaten av den forskning de är med och finansierar. Universitet och 
högskolor finansierar forskning och betalar sedan för att få tillgång till resultaten av 
samma forskning. Även forskning finansierad på andra vägar bör vara allmänt 
tillgänglig, resoneras det. Detta för att gynna forskningsutvecklingen och den 
samhälleliga utvecklingen i stort (Uppsala universitetsbibliotek 2008b). Forskning bör 
med andra ord tillhöra en informationsallmänning. 
 
OA-ideologins idé om att skattebetalarna har rätt till de forskningsresultat som de 
betalat för kritiseras ibland för dess vaghet om vilka som tillhör denna allmänhet. De 
som inte ingår i det geografiska område där forskningen producerats och inte 
heller betalar för den via skatter, ska de ändå få fri tillgång till forskningen, undrar 
kritiker retoriskt. Eller ska allmänheten bara få tillgång till forskning som gjorts i det 
egna landet, undrar de amerikanska skribenterna David Malakoff och Francisco Edna 
(2003, s 550ff). 
 
OA-ideologin motiverar även sina finansieringsmodeller med att OA indirekt till och 
med kan öka vinsterna för organisationer eller individer genom att deras synlighet ökar. 
Ökad synlighet och tillgänglighet för nya grupper fungerar som marknadsföring för 
institutioner och lockar nya studenter, lärare (Suber 2002, Uppsala universitetsbibliotek 
2008b) och finansiärer (Francke, 2008, s. 59). För i motsats till logiken i den 
marknadsekonomiska modellen om utbud och efterfrågan, så får OA-artiklar mer värde 
ju fler som har tillgång till och använder informationen, det vill säga ju bredare 
målgrupperna är (Tschider 2006).  
 
Idén om att OA-publicering gör att fler har råd med mer vetenskapligt material, är vida 
spridd. Inom OA-ideologin anses OA särskilt gynnar utvecklingsländer och mindre 
bemedlade forskare. De höga prenumerationskostnaderna för tidskrifter hindrar stora 
delar av det vetenskapliga samhället att ta del av informationen, delta i debatten och i 
utvecklingen. Om stora delar av världens forskare exkluderas minskar möjligheterna att 
bygga vidare på och utveckla forskningsresultat. OA skulle motverka denna 
tendens (Collins 2005).   
 
Nonsharing-ideologin företräder, liksom OA-ideologin, idéer om de olika ekonomiska 
modellernas effekter. Deras idéer går dock ut på att OA-modellerna misskrediterar delar 
av sina målgrupper, såsom ekonomiskt svagare forskare, organisationer och länder. De 
ser en risk i att lägga över kostnaderna för publicering på författarna, vilket sker i 
många OA-projekt. Skulle följden kunna bli att mycket forskning görs utan att den sen 
publiceras, för att forskare eller organisationer inte har råd att publicera? Mycket arbete 
skulle då utföras till ingen nytta. Regazzi menar att kostnaden för att skicka in 
authorpays- artiklar kan komma att missgynna mindre bemedlade forskare i 
utvecklingsländer, som idag ges rabatterade prenumerationsavgifter till traditionella 
tidskrifter för att få tillgå dessa (2004).   
 
Sammanfattningsvis vill jag konstatera att det bakom idéerna om vem som ska 
finansiera publicering finns idéer om vad vetenskaplig information är och vilka som ska 
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ha tillgång till den. OA-ideologin står för idén om information som en gåva från 
forskare till allmänheten. Dess raka motsats representerar nonsharing- ideologin med 
idén om information som en vara, som görs tillgänglig för de som är villiga att betala 
för den, det vill säga för en begränsad målgrupp. Och där OA-ideologin ser information 
som något som bör ägas kollektivt genom allmänningar, vill nonsharing- ideologin att 
information ska vara privatägt. 

Styrning av publicering 
I anslutning till ekonomiska aspekter av vetenskapliga publiceringen vill jag också ta 
upp olika idéer om vem som ska ha rätt att besluta om hur och var forskare ska 
publicera sig.  
 
Inom OA-ideologin har det rests krav på att forskningsfinansiärer ska villkora anslag 
med att publiceringen ska ske OA (Stjernberg & Svensson 2008). Som jag har nämnt 
tidigare, sågs det inom OA-ideologin som en stor seger när USA:s största 
forskningsfinansiär, NIH, beslutade att villkora sina forskningsanslag med OA-
publicering (Hagerlid 2008, s. 28f).  
 
I polemik mot det företräder nonsharing- ideologin en idé som innebär framhävandet av 
en fri, oreglerad marknad, där författare, i den akademiska frihetens namn, själva får 
bestämma hur de vill publicera sig, utan inblandning från externa aktörer (STM 2007). 
Krav från forskningsfinansiärer eller från statligt håll riskerar i förlängningen 
vetenskapens oberoende och neutralitet, enligt AAP (2006) och AAP/PSP 48 (2007). 
Nonsharing- ideologins idéer om forskares självbestämmanderätt och den fria 
marknaden ställer jag i analysschemat mot OA-ideologins idé om att krav på 
publiceringssätt bör komma uppifrån, från forskningsfinansiärer. 

Tekniska skyddsåtgärder- DRM 
I det här avsnittet kommer jag, av flera skäl, trots att det finns flera andra intressanta 
tekniska aspekter i anknytning till ämnet49 att fokusera på Digital rights management 
(DRM). Ett skäl är att DRM har konkret betydelse i bibliotekens arbete med att 
tillgängligöra material, enligt Michael Godwin (2006, s. 1f). På grund av att allt mer 
material publiceras elektroniskt har möjligheterna för utgivare att kontrollera 
användningen av materialet ökat, medan användares har minskat (Hamilton 2004, s. 
214). DRM är också, tillsammans med den utökade upphovsrätten, en av de viktigaste 
delarna i the second enclosure (t ex Kranich 2007, s. 86ff; Hamilton 2004, s. 209ff). Det 
finns många andra delar av the second enclosure, till exempel skillnader i 
internetåtkomst, ökad statlig kontroll och sekretess (Kranich 2007, s. 89ff), men jag 
väljer av utrymmesskäl att inte ta upp dessa. 
 
DRM är de tekniska komponenter, mjuk- eller hårdvara, som används för att skydda 
upphovsrättsskyddat digitalt material från otillåten användning. DRM kan till exempel 
handla om att hindra att verket kopieras eller skrivs ut, att material är lösenordsskyddat 
eller att användaren bara kan komma åt vissa delar av materialet (Bailey 2006, s. 116).  
 
Kritiker menar att DRM inkräktar på användning som är tillåten enligt lag (Hemmungs 
Wirtén 2006a, s. 14; Godwin 2006, s. 2). Biblioteksarbetet kan därmed påverkas av 
DRM på flera sätt. Bland annat inskränker DRM det som i USA kallas fair use, det vill 
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49  Se till exempel KK-stiftelsen 2007, s. 98ff. och Borgman 2007, s. 104f. 
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säga rätten att använda material till exempelvis utbildning och satir, och the right of first 
sale, rätten att använda köpt material, en rättighet som bibliotekens utlåningsverksamhet 
vilar på (Hamilton 2004, s. 211f). DRM kan även hindra tillgången till material som är 
offentligt och skapa problem när bibliotek vill arkivera material (Godwin 2006, s. 2). 
Bailey skriver också att bibliotek kan få rent tekniska problem på grund av DRM, såsom 
att olika hård- eller mjukvaruplattformar kanske inte fungerar ihop. Han frågar sig 
retoriskt, med anledning av dessa problem, om forsknings-utvecklingen i förlängningen 
kan påverkas av DRM (2006, s. 122ff). DRM kan också inverka på biblioteksarbete 
genom att det sanktionerar ökad användning av licenser i stället för köp av material. 
Den stora risken med minskade inköp är att det kan påverka bibliotekens möjligheter att 
erbjuda framtida tillgång till information (Hamilton 2004, s. 214).  
 
Spänningarna mellan förlag som använder DRM och bibliotek, som vill arbeta med 
ökad tillgänglighet, kommer att växa, spår Godwin (2006, s. 3). I fråga om DRM och 
copyright 50 (upphovsrätt) blir skillnaderna mellan de olika ideologierna särskilt tydliga. 
Hemmungs Wirtén beskriver det som ”the copyright wars” med medieindustrin 
kämpande på den ena sidan och bibliotek med flera på den andra (2007b, s. 14). 
 
Nonsharing-ideologin använder, som sagt, DRM för att öka sina möjligheter att 
kontrollera skyddet av upphovsrättsskyddat digitalt material (Hamilton 2004, s. 214). 
De har en idé om att denna kontroll behövs för att skydda den vetenskapliga 
informationens ekonomiska värde och för att skydda olika aktörers investeringar (STM 
2007). Stora ekonomiska intressen står på spel för förlagen (AAP 2008).  
 
Inom OA-ideologin finns en tydlig idé om DRM som ett problem som bidrar till the 
permission crisis. OA ses som en av flera strategier att motverka att allt mer material 
hamnar bakom upphovsrätts- och DRM- stängsel. Med andra ord är OA ett sätt att 
motverka the permission crisis och the second enclosure och utöka informations-
allmänningen (Bailey 2006, s. 125; Kranich 2007, s. 96). För i och med att 
upphovsrättsinnehavare publicerar OA går de med på att inga tekniska skyddsåtgärder 
får hindra tillgång till verket. Till exempel ska inte antal eller typ av användare kunna 
begränsas genom DRM (Suber 2002, 2003a, 2003b). Bailey menar att inte bara forskare 
utan även bibliotek kan bidra i processen att utöka den digitala allmänningen. De kan 
bland annat se till att material som de digitaliserar placeras där eller under CC-licenser 
(Bailey 2006, s. 125).  
 
DRM- kritiker anser att inhägnandet av forskningsresultat strider mot akademiska 
principer om öppenhet och spridning (Kranich 2007, s. 86). OA gör att forskare i högre 
grad kan bygga vidare på tidigare resultat och det minskar risken för att forskare gör 
samma arbete som någon annan redan gjort för att de inte haft tillgång till resultat som 
är inlåsta bakom lösenord och DRM- barriärer (KK-stiftelsen s. 56).  
 
Jag vill sammanfatta med att konstatera att ideologierna har helt skilda idéer om 
användandet av DRM. I analysschemat framhäver jag OA-ideologins motstånd mot 
DRM och nonsharing- ideologins försvar av detsamma.  

                                                 
50 Copyright är den angloamerikanska motsvarigheten till den svenska upphovsrätten. Copyright betonar 

rätten att kopiera och ger förlag, företag och marknad kontroll över verket, medan den franska 
motsvarigheten, Droit d´auteur, ger författare starkare kontroll. Den svenska upphovsrätten innehåller 
båda inriktningarna. I uppsatsen används begreppen synonymt. För utförligare beskrivning se 
Hemmungs Wirtén (2006a).  
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I analysschemat tar jag också upp, som jag nämnt tidigare, synen på ägande av 
information, där användandet av DRM är en viktig beståndsdel. DRM signalerar hur 
ideologierna ser på varufiering och inhägnande kontra givande och informations-
allmänningar. I analysschemat ska användandet av embargotider också ses som 
inkluderat i temat om hur kvalitet säkerställs. 

Kvalitet 
Här behandlar jag några aspekter på och idéer om kvalitet i vetenskaplig forskning. 
Frågor om kvalitet hos vetenskapligt material och framtida forskning är av central bety-
delse i flera av idéerna hos både OA- och nonsharing- ideologin. Kvalitetsfrågor, ofta 
med fokus på peer review, engagerar forskare, bibliotekarier och läsare (Drake 2007b).  
 
Francke skriver att forskare i hög grad förlitar sig på kognitiva auktoriteter i sitt arbete 
(2008, s. 118), både som konsumenter och producenter av vetenskaplig information. 
Enligt Patrick Wilsons 51 definition är kognitiv auktoritet en legitimitet vi i en viss 
situation eller gällande ett visst ämne tillskriver en institution, en text eller en person. 
En tidskrift kan tillskansa sig kognitiv auktoritet bland annat genom att knyta personer 
med gott rykte till sig (Wilson 1983, s.167ff). Francke undersöker arkitekturen hos 
dokument som viktiga för hur de uppfattas, till exempel dess design och funktionalitet. 
Egenskaper hos dokumentet används både av pappers- och OA-tidskrifter för att uppnå 
trovärdighet. Ser en tidskrift eller en webbplats ut som kognitiva auktoriteter, uppfattas 
de troligen som sådana (Francke 2008, s. 119ff, 315ff).  
 
Nonsharing- ideologins anhängare lyfter fram att de traditionella förlagen, för 
forskningens skull, tillför ett värde till det vetenskapliga materialet som annars ingen 
skulle tillföra (Drake 2007a). Värdet kommer av att de utför service såsom redigering 
och marknadsföring (STM 2007), vilket kan ses som strategier för att skapa kognitiv 
auktoritet för tidskrifterna. Nonsharing- ideologin har även en idé om att systemet med 
peer review 52 beror av den traditionella prenumerationsmodellen, där förlagen 
organiserar och finansierar peer review. Följden därav, menar man, är att forskningens 
kvalitet äventyras i OA-modeller (STM 2007, Drake 2007a). 
 
Något som också påverkar hur kognitiv auktoritet hos vetenskapligt material uppfattas 
är i vilket medium det publiceras. Många forskare har dragit sig för att publicera sig OA 
(se till exempel Ruhe & Åström 2006), kanske för att digitala publikationer ofta 
uppfattas som mindre pålitliga än fysiska. De som arbetar med OA-publicering har 
därför fått kämpa med att övertyga läsare och forskare om att kvaliteten inte är sämre 
för att materialet är i digital och inte fysisk form (Francke 2008, s. 353).  
 
Suber menar att kvalitet är oberoende av medium och pris och framhåller att alla stora 
initiativ till OA-publicering baseras på existensen av peer review (Suber 2002). Subers 
ståndpunkt att kvalitet är oberoende av medium står i skarp kontrast mot Franckes 
resonemang om kognitiv auktoritet som starkt beroende av vilket medium som används. 
Subers idé tolkar jag som ett försvar av OA-publikationers kvalitet, Franckes som en 
förklaring till varför försvaret behövs. 

                                                 
51 Patrick Wilson var en amerikansk bibliotekarie och forskarassistent i biblioteks- och 

informationsvetenskap. 
52 Peer review föregår publicering av vetenskapligt material och är den process då materialet kritiskt 

granskas av experter inom det aktuella ämnesområdet (Reitz 2007). 
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Impact factor är en annan aspekt som är starkt kopplat till frågor om kognitiv auktoritet 
och kvalitet hos vetenskapliga tidskrifter. Det är ett mått inom citeringsanalys på hur 
många gånger under en viss period en genomsnittlig artikel i en viss tidskrift har blivit 
citerad. Impact factor används ofta av bibliotekarier och läsare för att avgöra tidskrifters 
kvalitet. Förläggare använder det i marknadsföring och forskare vägleds av det i 
publicersval (Reitz 2007). Trots att OA- publikationer är nyetablerade jämfört med 
många traditionella tidskrifter, har det visat sig att de oftare blir citerade än traditionella, 
därför att de genom att vara lättåtkomliga online når fler (Collins 2005; Tschider 2006).  
 
En annan faktor som har betydelse för forskningens kvalitet är dess fullständighet. 
Bland förespråkarna för OA talas det om att forskningen i längden kan bli ofullständig 
och till och med felaktig om inte alla har tillgång till fulltextversionerna av 
vetenskapliga artiklar utan kanske nöjer sig med det ibland begränsade materialet, 
såsom abstracts, som finns tillgängligt online (Collins 2005). I linje med detta frågar sig 
Hemmungs Wirtén, i Ekströms artikel, också vad konsekvenserna kan bli av att 
studenter, lärare och kulturproducenter eventuellt slutar att använda forskningsmaterial 
för att det är för dyrt eller av rädsla för rättsliga påföljder. Hon menar att kreativt 
skapande alltid beror av tillgång till tidigare producerat material (Ekström 2008a, s. 16). 
I OA-publicering löses detta genom att fulltextversioner finns online, tillgängliga för 
alla med en internetuppkoppling. 
 
Författare kan genom OA-publicering lägga ut kopior av antagna artiklar i öppna arkiv. 
Därmed försvinner embargotiderna, forskningen når snabbare sina användare och 
forskningsutvecklingen kan gå snabbare (Van Orsdel & Born 2007; BOAI 2009). OA-
ideologin har med andra ord idéer om att den traditionella publiceringens inhägnande 
medför kvalitetsförsämringar. 
 
Förespråkare för nonsharing- ideologin försvarar å andra sidan användandet av 
embargotider med att de säkrar forskningens värde och kvalitet (STM 2007).  I en 
artikel intervjuar Drake den verkställande chefen för STM, Michael Mabe, och Sally 
Morris från ALPSP om den vetenskapliga kommunikationen och en undersökning om 
bibliotekariers förvärvsbeslut (Drake 2007b). Mabe och Morris uttrycker oro över 
undersökningen som visar att, förutom kostnader och förekomsten av peer review, är 
långa embargotider det som främst avgör vad bibliotek ska förvärva och när de ska 
avsluta tidskriftsprenumerationer (Beckett & Inger, 2007, s. 8ff). 
 
Olika versioner av vetenskapligt material utgör en annan kvalitetsaspekt. Mängden 
textversioner som är i omlopp, på grund av olika öppna arkiv, är ett stort problem, 
menar Morris. Det skapar problem för bibliotekarier, tidskrifter och läsare och 
förvirring när artiklarna ska citeras (Drake 2007b). I den ovan nämnda undersökningen 
framkommer att vilken version av materialet som finns tillgänglig också har avgörande 
betydelse för bibliotekariers förvärvsbeslut.53 Bibliotekarierna föredrog i stor 
utsträckning material som genomgått peer review, men hur långt materialet kommit i 
publiceringsprocessen därefter, om det hade blivit redigerat eller ej, spelade mindre roll 
(Beckett & Inger, 2007, s. 8f). 
 

                                                 
53 Versioner det kan handla om är exempelvis preprints, material som genomgått peer review eller det 

slutgiltigt redigerade och publicerade materialet 
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Förtroende för OA-arkiv var stort bland bibliotekarierna i undersökningen. OA-material 
var över huvud taget den mest populära typen av material. En majoritet av 
bibliotekarierna tyckte också att OA var en välkommen utmaning till de traditionella 
förlagen (Beckett & Inger, 2007, s. 11ff). 
 
En annan kvalitetsfråga i anslutning till detta handlar om bevarande av material. 
Arkivering är av stor betydelse för dokuments tillgänglighet, för hur de ska kunna 
återvinnas nu och i framtiden. Fortfarande finns, enligt Francke, vissa begränsningar 
gällande arkiveringen av elektroniska tidskrifter (2008, s. 54). Guédon menar att de OA-
arkiv som idag används av forskare är otympliga och fulla av ogranskad forskning. 
Kvaliteten på dessa måste höjas, menar han, genom att institutioner samarbetar och 
skapar samordnade arkiv baserade på ämnesnivå (Guédon 2004, s.321). 
 
Arkivering av vetenskapligt material kan anses försvåras av det traditionella systemet 
med dess barriärer för tillgänglighet, bland annat på grund av begränsningar gällande 
embargotider, prenumerationer och vilka versioner av publikationer som får arkiveras 
(Francke 2008, s. 362f). Inom non-sharingideologin vill man att bevarandet ska ske i 
rättighetsskyddade arkiv (STM 2007). Inom OA-ideologin vill man dock lösa 
problemen med bevarande genom att skapa öppna fulltextarkiv (Drake 2007a). 
 
Det finns som synes en mängd idéer om kvalitetsaspekter i diskussionerna om OA. Jag 
tar upp några av idéerna i analysschemat. OA-ideologin och nonsharing- ideologin är 
överens om att peer review är av yttersta vikt för att forskningen ska hålla hög kvalitet. 
Samtidigt betvivlar man varandras möjligheter att garantera vissa kvalitetsnivåer. 
Nonsharing- ideologin har en idé om att förlagen tillför ett unikt värde och att peer 
review är beroende av prenumerationsmodellen. OA-ideologins anhängare svarar att 
kvalitet inte beror av det medium som används, men får samtidigt, bland annat på grund 
av det digitala mediet, kämpa för att nå upp till den kognitiva auktoritetsnivå som de 
traditionella tidskrifterna redan innehar.  
 
OA-ideologin har däremot stöd för sina idéer i flera undersökningar som visat att OA-
tidskrifter får högre impact factor, eftersom de finns fritt tillgängliga digitalt och får stor 
spridning. OA-anhängare har idéer om att fortsatt kreativt skapande och forskningens 
kvalitet säkerställs genom spridning, genom att fulltextversioner tillhandahålls fritt och 
omedelbart tillgängliga över internet. Annorlunda uttryckt anser de att intellektuella 
allmänningar är den främsta kvalitetsgarantin. Inom nonsharing- ideologin vill man i 
stället säkerställa detta genom rättighetsskyddade arkiv och embargotider. Det kan i ett 
gåvoekonomiskt perspektiv ses som sätt att inhägna informationen för att skydda dess 
värde. Dessa idéer belyser jag nedan i analysschemat. 

Upphovsrätt 
Upphovsrättsliga frågor är centrala i båda publiceringsideologierna (Borgman 2007, s. 
105), mycket på grund av möjligheterna att genom den reglera tillgången till 
vetenskapligt material. Bibliotekarier förhåller sig dagligen till upphovsrätt i sitt arbete 
och biblioteksverksamheten är beroende av inskränkningarna i upphovsrätten, enligt 
juristen Susanna Broms (2005, s. 87ff).  Jag ger i det följande först en bild av, samt 
några kritiska perspektiv på upphovsrätten. Därefter beskriver jag vad de olika 
ideologierna står för och vad av detta jag tar upp i analysschemat. 
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Med upphovsrätt menas den enskilde upphovsmannens ensamrätt att besluta över 
användningen av sitt verk. (Broms 2005, s. 87ff). 54 All användning som innehavaren av 
upphovsrätten inte direkt godkänt är i stort sett förbjuden. Vissa undantag görs, till 
exempel för utbildning, bibliotek och privat bruk. Allmänhetens intresse av tillgång till 
verket är således invägt i upphovsrätten på så sätt att viss användning kan ske utan 
tillåtelse från upphovsmannen. Upphovsrätten kan därmed, enligt den australiensiske 
juridikprofessorn Brian Fitzgerald, ses som en avvägning mellan två konkurrerande 
syften eller rättigheter (Fitzgerald et al. 2006, s. 33).  
 
För svenska förhållanden gäller lag 1960:729, upphovsrättslagen (URL), som reglerar 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och i stort sett följer de internationella 
uppgörelserna (Broms 2005, s. 91f). 55 Upphovsrätten är det rättsområde som utvecklats 
mest de senaste åren, mycket på grund av de betydande investerings-möjligheter som 
finns där (Broms 2005, s.87). Upphovsrätten är också främst ekonomiskt motiverad. 
Upphovsrättsinnehavaren får ersättning vid användning av verket under den tid 
upphovsrätten gäller, vilket ska fungera som incitament för ytterligare skapande 
(Fitzgerald et al. 2006, s. 33). 
 
Genom att produktion, konsumtion och licensiering av verk har digitaliserats, har 
forskare i ökad utsträckning fått tillgång till verktygen för att hantera detta själva. 
Många forskare är dock omedvetna om innebörder i olika publiceringsförfaranden och 
drar sig för att teckna licenser för att de är rädda att förlora sin upphovsrätt (KK-
stiftelsen 2007,s. 73f). Ett projekt genomfört i Storbritannien av Gadd, Oppenheim och 
Probets 56  har visat att det upphovsrättsliga skyddet ofta är starkare än vad forskare vill 
ha och behöver (Gadd 2003, s. 351f). Vissa forskare menar också att den vetenskapliga 
informationen i nuläget ändå når de målgrupper som behöver och förstår den (Ruhe & 
Åström, 2006, s. 51f.).   
 
De nya digitala miljöerna underlättar mångfaldigande och spridning av material 
(Hemmungs Wirtén 2004, s. 140ff) men möjliggör samtidigt för upphovsrättsinnehavare 
att alltmer öka kontrollen över sitt material. Genom DRM kan, som nämnts, 
upphovsrätten skyddas, ofta på bekostnad av användarens frihet att nyttja materialet 
(Hamilton 2004, s.214). Det finns farhågor om att mycket material inte används för att 
det är för krångligt att komma åt det, på grund av både tekniska och juridiska barriärer 
(Fitzgerald 2006, s. 12).  
 
Upphovsrätten har förlängts och utökats, vilket, i likhet med användningen av DRM, 
bidrar till inhägnande av informationsresurser (Hemmungs Wirtén 2007b, s. 1f). 
Hemmungs Wirtén menar att mediernas budskap är att det är piratkopierare som tagit 
kontrollen över den digitala informationen, medan upphovsrätten i själva verket har 
stärkts de senaste 25 åren. Vetenskapligt material som förut ansågs tillhöra vetenskaps-

                                                 
54 Upphovsrätten har två sidor; den ideella rätten, som handlar om att verkets innehåll inte får förändras 

eller användas på ett för upphovsmannen kränkande sätt, samt rätten att bli namngiven om verket 
nyttjas; och den materiella eller ekonomiska rätten, som handlar om vem som får tillgängliggöra 
verket och få eventuell vinst för det (Rabow 2001, s.10f). Den ekonomiska rätten kan överlåtas, till 
skillnad från den ideella, som alltid behålls av upphovsmannen. 

55  Se Broms (2005, s. 87ff) för utförligare beskrivning om den svenska upphovsrätten och vilka 
internationella avtal som påverkar den svenska upphovsrätten, bl a Bernkonventionen och WIPO 
Copyright Treaty (WIPO u.å.).  

56 Elisabeth Gadd, Charles Oppenheim, och Steve Probets arbetar alla vid institutionen för 
informationsvetenskap, Loughborough universitet, Storbritannien.   
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världens offentlighet upphovsrättsskyddas idag, menar hon (Ekström 2008a, s. 16). 
Idéer och kunskap som tidigare har tillhört allmänningen är idag inhägnat av privata 
intressen (Borgman 2007, s. 106f; Boyle 2003). Allt detta skapar spänningar mellan 
OA-ideologin och nonsharing- ideologin, spänningar som återspeglas i deras idéer. 
 
I traditionell publicering, i nonsharing- ideologin, brukar förlag kräva att upphovsrätten 
överförs till dem från författare. Förlagens inställning till pre- och postprints varierar, 
vissa accepterar att forskare arkiverar dem i speciella arkiv, andra inte (Rabow 2001, s. 
6-11). Som en följd av OA- rörelsens krav, låter allt fler förlag i allt större utsträckning 
författare behålla rätten att använda och sprida sitt material (Bailey 2007, s. 360). Men 
de flesta förlag tillåter inte att den variant av verket som genomgått peer review 
arkiveras förrän efter en embargotid på sex till 24 månader (van Ordsel 2007). STM vill 
att rådata ska göras fritt tillgängligt för forskare men att allt annat material ska skyddas i 
rättighetsskyddade arkiv. De menar att de traditionella förlagens licenser i nuläget 
fungerar väl och till och med ökar tillgången till forskning för forskare (STM 2007). 
Genom att förlagen innehar rättigheterna skyddar de värdet av sina och författares 
investeringar i sådant som marknadsföring, redigering och publicering (Francke, 2008, 
s. 59), en idé som nonsharing- ideologin företräder. Detta, anser de, ökar kreativiteten 
och fungerar som incitament till skapande (STM 2007). 
 
Inom OA- ideologin framhåller man idén att det är bättre om författare låter bli att 
överföra upphovsrätten till förlag och i stället behåller den själva. Då kan de  själva 
besluta om fri eller begränsad tillgång till materialet (BOAI 2009) och,  genom att 
använda sig av OA-publicering, medverka till en lösning av the permission crisis (Lor 
2007, s. 196).  
 
Förespråkarna för OA har från rörelsen för programvara med öppen källkod anammat 
strategin att inte agera motståndare till och inte vilja ändra upphovs-rätten. Istället 
arbetar de med licenser för öppet innehåll, såsom Creative Commons (CC), som inte 
står i motsättning till upphovsrätten (Fitzgerald 2006, s. 5ff). Licenser för öppet innehåll 
kan ses som en väg att balansera upphovs-rättigheter med bättre spridningsmöjligheter. 
Genom dessa licenser kan upphovsrättsinnehavare i förhand ge tillåtelse till spridning 
och användning. Tanken bakom CC är att öka användbarheten och kreativiteten, att 
göra skyddat innehåll mer ”aktivt”, genom att skapa en digital informationsallmänning 
(Fitzgerald 2006, s. 5). Innehavare av upphovsrätten kan med CC-licenser kombinera 
olika villkor (CC 2009) och därmed skapa olika nivåer av öppenhet till verken. Det har 
visat sig att många av de som använder sig av CC väljer att begränsa användningen till 
icke-kommersiell användning (Fitzgerald 2006, s. 5ff). 
 
CC har kritiserats från flera håll. Kommersiella aktörer menar att CC urholkar verkens 
värde, då ingen kommer att vilja betala för det som finns gratis. Förespråkare för 
absolut fri information anser å sin sida att valbara villkor i CC- licenserna, som att inga 
bearbetningar får göras eller att användandet måste vara icke- kommersiellt, gör att 
vissa av de licensierade verken ändå inte kan anses vara helt öppna (KK-stiftelsen 2007, 
s. 64ff). Suber är inne på liknande tankegångar, men konstaterar att i OA-publicering är 
materialet ändå del av en allmänning och därmed lättare att använda (2007, s. 179). Men 
för att den vetenskapliga allmänningen ska fortsätta växa måste forskare explicit placera 
sina verk i allmänningen, eftersom de flesta verk annars automatiskt hamnar under 
upphovsrätten/ copyright (Bailey 2006, s. 124).  
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Det är främst bibliotekariers arbete som har påverkats av the permission crisis. 
Bibliotekens arbete med avtal och licenser tar en avsevärd tid. För användning av OA-
publicerat material behöver inga överenskommelser eller avtal träffas (Bailey 2007, s. 
356f). Ökar informationsallmänningen, ökar möjligheterna för bibliotek att tillhanda-
hålla de verktyg som behövs för att användare ska kunna återanvända vetenskapligt 
material (Bailey 2006, s. 124). Hemmungs Wirtén är kritisk till att de svenska 
bibliotekarierna inte har protesterat mot den skärpta upphovsrätten i lika hög grad som 
de amerikanska. Bibliotekens roll bör vara att försvara rätten till tillgång till information 
och öppenhet, i tider när det är ifrågasatt, utan att för den skull inkräkta på 
upphovsmännens rättigheter (Ekström 2008a, s. 16). 
 
Jag har nu beskrivit några aspekter av upphovsrättsliga frågor som kan ha betydelse i 
bibliotekens verksamhet samt för de båda ideologierna. För att avrunda avsnittet vill jag 
hävda att det, även om de binära ståndpunkterna inom publiceringen håller på att 
luckras upp, fortfarande finns tydliga motsättningar mellan OA- ideologin och 
nonsharing-ideologin. OA innebär ett helt nytt sätt att hantera upphovsrätten (Fitzgerald 
2006, s. 11). OA- ideologin har en idé om att öka tillgängligheten till material genom att 
skapa en informationsallmänning. De frångår dock inte upphovsrätten utan vill 
uppmuntra författare att behålla rättigheterna, i stället för att, som i nonsharing- 
modellen, överföra dem till förlagen. Nonsharing- ideologins tydligaste idé på det 
upphovsrättsliga planet är att förlagen behöver ha kontroll över rättigheterna till 
materialet för att kunna skydda verkets värde och de investeringar som gjorts i 
publiceringsprocessen. Båda ideologierna vill uppmuntra och öka kreativiteten, men 
vägen dit ser ofta helt olika ut. Dessa idéer, om vem som ska äga informationen och 
kontrollera upphovsrätten, är delar av min teoretiska förståelse av OA och jag använder 
dem i analysschemat. Där återfinns också idéerna om hur informationen ska ägas, 
genom skapande av allmänningar och ökad spridning eller genom inhägnande. 
 
Här följer schemat med de två ideologierna och idealtyperna. Jag kommer att analysera 
intervjumaterialet med utgångspunkt i schemat. Schemat åskådliggör den teoretiska 
förståelsen av ideologierna som jag har utvecklat. Det visar också hur ideologierna, 
idealtyperna, förhåller sig till varandra och till de idéer som jag har redogjort för.  
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Centrala teman bland OA-
idéerna 

OA-ideologin Nonsharing- ideologin 

Finansiering av publicering Forskare, institutioner. 
Producenterna. 

Bibliotek. Användarna. Konsumenterna. 

Forskningsresultatens 
målgrupper 

Allmänheten. Begränsad grupp, forskarsamhället. 

Styrning av publicering Reglerad marknad. 
Forskningsfinansiärer. 

Fri marknad. 
Forskare själva. 

Tekniska skyddsåtgärder-
DRM 

Ska inte hindra tillgång. Är nödvändiga. Ska reglera tillgång. 

Kvalitet säkerställs genom Peer review. Kvalitet 
oberoende av medium och 
pris. 
Allmänning/spridning. 
 

Peer review. Kvalitet beroende av 
prenumerationsmodellen. 
Inhägnande. 
 

Upphovsrätt Kontrolleras av författare. Ska 
inte hindra tillgång. 

Kontrolleras av förlag. Ska skydda 
publikationens värde. 

Syn på information/ 
ekonomiskt system för 
informationsspridning 

Gåva. Gåvoekonomi. Vara. Marknadsekonomi. 

Informationens värde Icke- monetärt. Monetärt.  
Ägande av information Delvis kollektivt. Allmänning. Privat. Inhägnad. 

 
 
Den vänstra spalten utgörs av centrala teman bland de OA- idéer som diskuterats ovan. 
De kan också ses som frågor, frågor som sedan besvaras i de två andra spalterna. 
Spalten i mitten visar vilka idéer OA- ideologin representerar och spalten till höger 
nonsharing- ideologins idéer.  
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6 Metod 
Här inleder jag med att beskriva varför jag har valt idé- och ideologianalys som metod 
och vilka texter jag baserar metodkapitlet på. Sedan beskriver jag olika betydelser av 
ideologier och idéer och vilka betydelser jag använder i uppsatsen. Därefter behandlas  
idealtyper som analysmetod, fördelar och nackdelar med metoden, samt hur jag 
använder mig av den. I avsnitten därpå tar jag upp metoden för materialinsamlingen, 
etik och tolkningsproblematik. 

6.1 Idé- och ideologianalys 
Jag använder idealtyper som analysmetod, vilket är en av flera metoder inom det som 
kallas idé- och ideologianalys. Frågor kring vetenskaplig publicering och OA 
aktualiserar ständigt politiska och ideologiska föreställningar. Därför är idealtyper en 
användbar metod vid analysen av informanternas förhållningssätt till OA.  
 
Uppsatsens teori- och metoddelar kommer delvis att flyta in i varandra. För att kunna 
teckna en bild av idealtyperna, har jag bland annat tagit hjälp av tidigare forskning och 
teori. För beskrivning av analysmetoden kommer jag att använda mig av statsvetarna 
Bergströms och Boréus bok Textens mening och makt (2005), statsvetaren Ludvig 
Beckmans Grundbok i idéanalys (2005), Liedmans I skuggan av framtiden (1997), 
professorn i idéhistoria Lennart Olaussons Idéhistoriens egenart: Teori- och 
metodfrågor inom idéhistorien (1994) och den norske professorn i sociologi Karin 
Widerbergs Kvalitativ forskning i praktiken (2002).  
 
I utformandet av analysschemat har jag inspirerats av biblioteks- och informations-
vetaren Dorte Skot-Hansens artikel Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik 
(1999) och Anders Kollbergs magisteruppsats EU och informations-friheten (2008). 
 
Bergström och Boréus benämner metoden idé- och ideologianalys, Beckman kallar den 
idéanalys och Liedman ideologianalys. I uppsatsen använder jag mig av termen idé- och 
ideologianalys eftersom den bäst reflekterar uppsatsens innehåll.  

6.1.1 Ideologier och idéer 
Termen ideologi har genom historien haft en mängd betydelser. Det var först på 1900-
talet som termen började användas som vi numera använder den, det vill säga som 
beskrivande politiska program och teorier (Liedman 1997, s. 275ff). Men ideologi kan 
än idag definieras på flera olika sätt. 57 Liedman beskriver ideologi som ett ”system av 
(ofta outtalade och kanske omedvetna) föreställningar, värderingar och normer” (1997, 
s. 587). 
 
En definition som i hög grad påverkat ideologibegreppet av idag är Herbert Tingstens, 
professor i statsvetenskap och publicist. Han anser att en ideologi består av tre element; 
grundläggande värdepremisser, verklighetsomdömen och konkreta rekommendationer. 
Grundläggande värdepremisser kan exempelvis handla om synen på den mänskliga 
naturen eller synen på rättvisa. Verklighetsomdömen, som går att pröva, betecknar 
förhållanden och företeelser i samhället och i samhällsutvecklingen. Konkreta 

                                                 
57 Se Liedman 1997, s. 275ff och Liedman 1984, s. 1ff för utförligare beskrivningar av 

ideologibegreppets historia och olika betydelser. 
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rekommendationer är till exempel de förslag till handling som finns inom ideologin 
(Tingsten 1941, s. 12ff; Bergström & Boréus 2005, s. 150). 
 
Bergström och Boréus skiljer mellan politiska och andra, till exempel olika 
institutioners, ideologier. De menar att institutioners ideologier mer är att betrakta som 
för institutionen utmärkande föreställningar. Föreställningarna är inte så explicita som i 
politiska ideologier, och det blir därmed svårt att fastställa vad som är representativt för 
en ideologi (2005, s. 154). Jag menar dock, med utgångspunkt i Liedmans definition av 
ideologier, att det inte alltid går att skilja de båda formerna av ideologier åt så tydligt 
som Bergström och Boréus gör. Institutioners ideologier kan ha drag av politiska 
ideologier och omvänt (Kollberg 2008, s. 33).  
 
Ideologierna som jag beskriver i uppsatsen är både explicita, i form av uttalanden och 
deklarationer, och implicita, i form av mer dolda tankar som tas som självklarheter 
(Liedman 1997, s. 277f). Drag av exempelvis klassiskt liberala och socialistiska 
ideologier förekommer i dem, utan att de för den skull går att betrakta som enhetliga 
politiska ideologier. Så kan till exempel OA- ideologins betoning av gemensamt ägande 
och styrning av publiceringskanaler, påminna om socialistiska idéer om statens roll, 
även om det inte sägs explicit. På samma sätt kan exempelvis nonsharing- ideologins 
idé om den fria marknaden återfinnas inom liberal ideologi, utan att nonsharing- 
ideologer betecknar sig som liberaler. Ideologierna i min uppsats ska dock ses som OA- 
ideologin och nonsharing- ideologin i sig. Och när jag skriver om ideologier syftar det 
på det Liedman definierar som ett system av ofta outtalade eller omedvetna 
föreställningar, värderingar och attityder (1997, s. 587). 
 
Idéer betraktas ofta som beståndsdelar i ideologier. Relationen mellan ideologi/ idéer 
och politik kan beskrivas på två sätt. Dels kan idéer ses som en central drivkraft för 
samhällsutvecklingen och politiken, dels som en fråga om makt, politikens kärna.  
 
Begreppet idé beskriver Bergström och Boréus som en tankekonstruktion, vilken 
utmärks av mer kontinuitet än intryck eller attityder. Tankekonstruktionen kan utgöras 
av en föreställning om verkligheten, en värdering av en företeelse eller en föreställning 
om hur man bör handla (2005, s. 149f). Bergström och Boréus användning av idéer har 
direkt koppling till Tingstens beskrivning av vad en ideologi består av (Tingsten 1941, 
s. 12ff).  
 
När jag i uppsatsen skriver om idéer är det i betydelsen kontinuerlig tankekonstruktion. 
I enlighet med Tingsten/ Bergström och Boréus ser jag idéer som beståndsdelar av 
ideologier. Alla tre beståndsdelarna som Tingsten och Bergström och Boréus beskriver 
förekommer i uppsatsen, men värdepremisserna är de mest centrala. För tydlighetens 
skull och av utrymmesskäl, benämner jag, i likhet med Bergström och Boréus, samtliga 
som idéer.  

6.1.2 Idealtyper som analysmetod 
Idéforskning kan ha tre ambitioner; beskrivande, ställningstagande och förklarande. 
Dessa är möjliga att kombinera med varandra men en studie bör i huvudsak ha ett syfte 
(Beckman 2005, s. 14f). Jag vill undersöka hur  bibliotekarierna inom instituten 
förhåller sig till OA- idéerna, och min ambition är därmed en i huvudsak beskrivande 
idéforskning. En beskrivande analys innebär inte enbart referat, utan även en kritisk 
hållning till texten, som möjliggör att dra slutsatser, upptäcka oklarheter och outtalade 
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budskap. I beskrivande idéforskning jämförs också materialet med annat material och 
genom analysen kan därigenom någonting sägas om materialet som materialet inte 
direkt i sig självt säger. För att göra det använder jag mig ovan av texter om OA och 
teorier om gåvoekonomi och allmänningar. Jag vill dock påpeka att jämförelser med 
teorier om gåvoekonomi är en bland flera möjliga jämförelser (Beckman 2005, s. 48ff). 
 
Mitt angreppssätt i beskrivningen av ideologierna är idécentrerat på så sätt att jag mer 
intresserar mig för idéerna i sig och deras relation till andra idéer, än av vilka som 
uttalat dem och i vilka sammanhang, ett så kallat aktörscentrerat perspektiv (Beckman 
2005, s. 16f).  
 
Idealtyper är en analysmetod inom idé- och ideologianalys som syftar till att främst 
upptäcka texters strukturer. Jag kommer att analysera intervjuerna som texter 
(Widerberg 2002, s. 156). Idé- och ideologianalys har kopplingar till både diskurs-, 
innehålls- och lingvistisk analys. I diskursanalys undersöks hur ett ämne diskuteras, i 
innehållsanalys hur ofta ett ord eller en företeelse nämns och i lingvistisk analys hur 
uttryck ser ut. I idé- och ideologianalys studeras i stället både de idéer som uttrycks 
och de som inte uttrycks, men som finns som en underliggande struktur.  
 
Det idealtypiska analysverktyget används med fördel för att bringa ordning i ett 
material. Det hjälper forskaren att få mönster att träda fram i texten (Bergström & 
Boréus 2005, s. 159ff). Enligt Olausson handlar en idéanalys om att söka centrala 
element, begrepp, idéer och ideologiska aspekter i en text. Texten renodlas och fram 
träder dess underliggande, latenta, struktur, som ibland kan skilja sig nämnvärt från dess 
synliga, manifesta, struktur. Analysprocessen innebär ett omstrukturerande och 
klassificerande av materialet med utgångspunkt i de syften studien har (1994, s. 18f). 
Idealtyperna fungerar därmed som ett raster för sortering av innehållet (Bergström och 
Boréus 2005, s. 401). Forskaren kan placera materialet i förhållande till idealtypens 
extrembild och se hur nära eller hur långt ifrån den som materialet hamnar (Beckman 
2005, s. 28). Strukturen kan därefter ligga till grund för tolkningar (Olausson 1994, s. 
18f). 
 
Jag avser att, med hjälp av verktyget, strukturera intervjuernas innehåll utifrån de 
idealtyper jag har skapat och försöka finna idéer som liknar eller motsäger de som finns 
inom OA- ideologin. Jag vill undersöka hur, både explicit och implicit, bibliotekarierna 
förhåller sig till OA- idéer. Det är inte individerna i sig som jag kommer att lyfta fram i 
analysen, utan individen som bärare av tankemönster (Widerberg 2002, s. 67).  
 
Idealtyper kan även kallas karikatyrer, då funktionen med dem inte är att få med alla 
egenskaper hos en företeelse, utan att utkristallisera de mest typiska (Bergström & 
Boréus 2005, s. 159ff). Eftersom processen att välja ut egenskaper (i mitt fall idéer) 
innebär ett visst mått av tolkning finns det en risk att urvalet blir subjektivt. Mitt val av 
idéer har grund i det material jag har läst och korresponderar med syftet med uppsatsen. 
Mina idealtyper med dess idéer är ett försök till att ge en bild av det område jag vill 
studera. De utgör dock inte en sann bild av verkligheten, utan är en tankekonstruktion 
skapad av mig för att strukturera materialet. 
 
En svårighet med verktyget är att det kan vara tidskrävande. Om idealtyperna inte är 
genomarbetade kan problem lätt uppstå med att utsagorna matchar flera olika typer, 
eller att de inte matchar alls och måste tvingas in i modellen (Widerberg 2002, s. 141f).  
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Eftersom mitt syfte delvis består i att undersöka hur bibliotekarier förhåller sig till OA- 
idéer bör idealtyperna innehålla OA-idéer som är relevanta för bibliotekarieyrket 
(Bergström och Boréus 2005, s. 400f) och centrala inom OA-publicering. De idéer jag 
har beskrivit ovan handlar om finansiering av vetenskaplig publicering, målgrupper, 
styrning av publicering, tekniska skyddsåtgärder, kvalitet och upphovsrätt. Dessa 
kopplar jag också till ämnen från teoriavsnittet, om ideologiernas syn på ägande av 
information, ekonomiska system och på informationens värde.  
 
För att undvika att från början förutsätta en viss inriktning på bibliotekariernas 
förhållningssätt till OA, skapade jag två motsatta idealtyper, OA- ideologin och 
nonsharing- ideologin (Bergström & Boréus 2005, s. 160). Jag avser däremot inte att 
beskriva idéer om traditionell publicering i allmänhet inom nonsharing- ideologin, utan 
jag fokuserar på hur anhängarna har svarat på kritiken från och idéerna hos OA- 
ideologin. 
 
Genom att jag på förhand har ställt upp de teman jag vill belysa i analysen, kan jag 
sägas ha ett teorinära förhållningssätt. Däremot vill jag inte låta teorin styra helt, utan 
behålla möjligheten att se något nytt i materialet och tolka det annorlunda och utifrån 
andra teman än jag från början har tänkt (Widerberg, 2002, s. 144f). 
 
Genom idealtyperna tydliggör jag de mest centrala idéerna och skillnaderna mellan de 
ideologiska ståndpunkterna (Beckman 2005, s. 28f). Jag valde idéer som återkom i 
debatten och som många olika debattörer och teoretiker tog upp. Jag utgick från 
personer och organisationer som verkade ha en central ställning inom sina områden och 
som många debattörer refererade till. För att göra mitt urval mer legitimt, använde jag 
ett brett material, såsom konferensmaterial, avhandlingar, debattartiklar, manifest och 
webbplatser med mera, allt för att fånga de mest centrala idéerna. 
 
Tillvägagångssättet att välja ut de tongivande förespråkarna för respektive läger kan 
kritiseras för att det reproducerar maktförhållanden och strukturer inom ideologierna 
och debatterna. Den kritiken kan också riktas mot analysmodellen som sådan. Men jag 
anser att modellen också erbjuder möjligheter att kritiskt granska de idéer som är 
centrala inom vissa ideologier. 

6.2 Intervjuer 
I följande avsnitt beskriver jag den metod, kvalitativa intervjuer, som jag har använt för 
inhämtande av det empiriska materialet. Jag motiverar mitt val av metod, tar upp några 
komplikationer med den, samt reflekterar över tolkningsproblematik. Informanterna 
presenteras kort och den använda intervjuguiden diskuteras. 
 
Eftersom jag inte kunde utläsa av institutens webbplatser var instituten och dess 
bibliotek står i frågor om OA och vetenskaplig publicering, valde jag att genomföra 
intervjuer. För att få fram tankar, föreställningar och erfarenheter valde jag en kvalitativ 
intervjuform. Mina intervjuer var kvalitativa till sin karaktär på så sätt att de inte på 
förhand var helt genomarbetade och standardiserade. Detta för att jag skulle ha utrymme 
att följa upp perspektiv och idéer som dök upp under intervjuerna (Widerberg, 2002, s. 
15ff).  
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Jag genomförde sex kvalitativa intervjuer under oktober och november 2008. Fem av 
intervjuerna gjordes på informanternas arbetsplatser och dessa tog en till två timmar. 
Den sjätte intervjun gjordes, på grund av praktiska omständigheter, via telefon och tog 
45 minuter. 

6.2.1 Val och presentation av intervjupersoner 
Via forskning.se sökte jag forskningsinstitut och via institutens webbplatser hittade jag 
vilka institut som hade bibliotekarier. Jag tillfrågade sedan dem via e-post om de ville 
delta i intervjuer. På så sätt kan det ses som att jag gjorde vad Alan Bryman 58 kallar ett 
bekvämlighetsurval (2006, s. 114f). Jag gjorde ett bekvämlighetsurval på grund av att 
det inte finns särskilt många forskningsinstitut i Sverige som har egna bibliotek. En 
annan anledning var att jag inte eftersträvar generaliseringar utan snarare förståelse 
(Bryman 2006, s. 115, 312f).  
 
Till min uppsats var det viktigast att hitta informanter som kunde bidra med relevanta 
och skilda perspektiv på ämnet jag valt, inte att hitta ett representativt urval (Trost, Jan 
2005, s. 117). 59 Jag såg det som en fördel att bibliotekarierna jag fick kontakt med 
verkade ha olika mycket kunskap om OA och att de hade olika inställning till det. 
 
Jag har inte begränsat urvalet av institut till ett verksamhetsområde, trots att 
användningen av OA-publicering i akademiska sammanhang skiljer sig en hel del 
mellan olika fält (Francke 2008, s. 58). Exempelvis använder fler forskare inom 
naturvetenskap än inom humaniora OA-publicering. Sådana skillnader mellan olika 
forskningsfält bland instituten vore givetvis också intressant att studera, men det faller 
utanför den här uppsatsen. Däremot kan de skilda områden som mina valda institut 
verkar inom förhoppningsvis ge intervjumaterialet bredd.  
 
Institutens verksamhet är inom områden som exempelvis säkerhet, energi, material- och 
kommunikationsteknik och pappersindustri. Inget av biblioteken har någon policy för 
vilket material de till exempel köper in. Instituten skiljer sig också åt gällande ägande-
former. Vissa är helt statligt finansierade medan andra ägs delvis av industrisektorn, 
delvis av staten. Antalet anställda på biblioteken är mellan en till fyra personer. 
 
Här introducerar jag kort informanterna var för sig. Jag beskriver sådant som om 
biblioteken medverkar i institutets publicering på något sätt, informanternas inledande 
beskrivning av sin anknytning till OA, om OA-frågor är aktuella inom instituten och om 
de har policys för publicering av forskningsresultat. 
 
Enligt informant 1 har OA stor anknytning till hennes arbete. Det finns ett direktiv om 
att forskarna på institutet inte ska använda hemliga källor. Dessutom gör bibliotekets 
begränsade resurser att de har som praxis att skaffa så mycket material som möjligt 
gratis. En viss del av materialet som publiceras inom institutet läggs ut gratis på 
hemsidan. Deras kommersiella material publiceras av ett engelskt förlag. Biblioteket är 
inblandat i publiceringen på så sätt att de ansvarar för tre annex i årsboken som institutet 
ger ut.  
 
På institutet som informant 2 arbetar på har tidigare haft en policy för publicering men 
har inte det längre. Om de skulle utforma en ny, så skulle det vara en uppgift för 
                                                 
58 Alan Bryman är professor i sociologi vid Leicester universitet. 
59 Jan Trost är fil. Dr och professor i sociologi och socialpsykologi, Uppsala universitet. 
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biblioteket. Informant 2 säger att hennes arbete inte rent praktiskt har anknytning till 
OA-frågor, men att de på biblioteket följer vad som händer. Bland annat besökte de 
Open Access-konferensen i Stockholm i oktober 2008. Informanten sitter i institutets 
webbråd. 
 
Informant 3 menar att hon skulle kunna fungera som spindeln i nätet om institutet 
började arbeta med OA i större omfattning. I nuläget parallellpublicerar institutets 
forskare vissa artiklar på institutets webbplats, någonting som informant 3 är involverad 
i. Många inom institutet är intresserade av OA, men ingen arbetar ännu i praktiken med 
det. Några personer från institutet, inklusive informant 3, besökte den ovan nämnda 
OA-konferensen.  
 
Informant 4 är inblandad i publiceringsprocessen på sitt bibliotek på så sätt att forskare 
ibland frågar om vilka tidskrifter som är lämpliga att publicera sig i. Informant 4 sköter 
också dokumentationen av forskningsrapporter. Informant 4 tycker inte att arbetet har så 
stor anknytning till OA-frågor på grund av att instituten befinner sig i en kommersiell 
värld och för att deras forskare vill publicera sig i tidskrifter med hög impact factor. 
 
Biblioteket som informant 5 på har ingen policy för vetenskapligt material, men 
informant 5 har som vana att ta hem så mycket gratis material som möjligt. Biblioteket 
är inte inblandat i publiceringen av forskning. 
 
Institutet som informant 6 arbetar på har som policy att deras forskning ska spridas så 
mycket som möjligt. De artiklar som institutet har publicerat själva, läggs ut i fulltext 
fritt på institutets webbsida. Biblioteket har inte någon särskild policy för sin hantering 
av material. Biblioteket är inte inblandat i publiceringsprocessen. Informant 6 tycker 
inte att hennes arbete har någon direkt anknytning till OA.  

6.2.2 Intervjuguide  
Jag använde mig av en intervjuguide (se bilaga 1) för att kunna komma ihåg vad jag 
ville fråga om under intervjuerna. Guiden var halvstrukturerad, eftersom jag från början 
hade en någorlunda tydlig bild av vad som intresserade mig. Att guiden var 
halvstrukturerad innebar att jag hade en plan för vilka ämnen jag skulle täcka vid varje 
intervju, men att upplägget för intervjuerna kunde förändras, exempelvis gällande 
följdfrågor och ordningen på frågorna (Kvale, Steinar 1997, s. 117). 60 En 
halvstrukturerad intervju – eller semistrukturerad, som Bryman kallar det – möjliggör 
också för intervjuaren att ställa frågor som inte från början finns med i intervjuguiden, 
som uppföljning av något informanten sagt (Bryman 2006, s. 301). För att undvika att 
styra intervjuerna för mycket försökte jag vara lyhörd för informanternas berättelser 
och i viss utsträckning låta dem styra upplägget (Widerberg 2002, s. 99f).  
 
Jag konstruerade intervjuguiden i viss mån för att möjliggöra den idé- och 
ideologianalys jag hade i åtanke (Widerberg, 2002, s. 68). Därför bestod intervjuguiden 
till en del av de teman jag skapat inom mina idealtyper för analysmetoden; finansiering 
av vetenskaplig publicering, målgrupper, styrning av publicering, tekniska 
skyddsåtgärder, kvalitet och upphovsrätt. Till varje tema hörde ett antal frågor. Utöver 
de fyra ämnesområdena hade jag också med frågor om yrkessituationen och om de 
ansåg att någonting förändrats gällande vetenskapligt material och OA. Jag frågade 

                                                 
60 Steinar Kvale var en norsk professor i pedagogisk psykologi. 
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också om de hade några uppfattningar om hur de trodde att det skulle se ut i framtiden 
gällande detta och om de trodde att deras yrkespraktik skulle förändras.  
 
Ett par av informanterna ville på förhand veta mer om vad intervjuerna skulle handla 
om, så jag skickade en kort beskrivning, baserad på intervjuguiden, av de ämnen jag 
ville ta upp till samtliga. Jag såg jag det som positivt om de på förhand hade kännedom 
om intervjuernas innehåll för att det skulle kunna göra dem lugnare och säkrare. Men 
jag ville inte att de skulle planera sina svar för mycket eller försöka hitta objektivt 
korrekta svar, varför jag inte skickade frågorna i sig. 

6.2.3 Etik och information 
Innan intervjuerna informerade jag deltagarna om hur jag skulle behandla materialet och 
om min uppsats syfte i stort (Bryman 2006, s. 446). Alla deltagande gick med på att 
intervjuerna spelades in. Jag berättade på ett tidigt stadium att uppgifter från 
intervjuerna skulle vara konfidentiella, det vill säga att det bara är jag som har tillgång 
till de inspelade intervjuerna och utskrifterna och att ingen kommer att veta vem som 
har sagt vad i intervjumaterialet. Om handledare, examinator eller opponent begär att få 
ta del av materialet kommer de däremot att få göra det (Kvale 1997, s. 107).  Jag 
påpekade också att de kunde säga till om någonting kom upp som de ansåg vara för 
känsligt för att vara med i uppsatsen.  
 
Alla informanterna fick frågan om de ville ha en utskrift av intervjun i efterhand. Fyra 
av dem ville det, en av dem sa att jag hellre kunde skicka den färdiga uppsatsen. Till 
dem skickade jag utskrifterna så snart de var gjorda, några dagar efter intervjun. 
 
Jag vill också påtala att ledningen för vissa av forskningsinstituten har vetskap om vilka 
personer jag intervjuade inom det egna institutet, eftersom jag behövde gå genom dem 
innan jag hittade bibliotekarierna. Relativt få forskningsinstitut har egna bibliotek med 
anställda bibliotekarier, vilket också kan göra det svårt att se till att intervjudeltagarna 
inte känns i igen. 

6.2.4 Behandling av materialet och analysarbetets genomförande 
Intervjuerna spelade jag in och skrev sedan ut detaljerat, men inte ordagrant (Trost 
2005, s. 54f). Eftersom jag inte skulle göra en språklig analys av mitt material gjorde 
jag inte fullständiga utskrifter (Kvale 1997, s. 152). Jag var mindre detaljerad när 
intervjun handlade om sådant som inte var av intresse för mitt syfte. Utskriften är att 
betrakta som en tolkning av de inspelade intervjuerna. 
 
Jag sorterar intervjuutskrifterna i enlighet med mina frågeställningar och efter de teman 
som jag hade bestämt mig för att fokusera på, det vill säga finansiering av vetenskaplig 
publicering, målgrupper, styrning av publicering, tekniska skyddsåtgärder, kvalitet och 
upphovsrätt. Jag markerade också sådant som inte kunde placeras inom dessa teman 
men som ändå var intressant för syftet (Widerberg 2002, s.139ff). 
 
Jag kommer att beskriva intervjuernas innehåll och jämföra det med idealtyperna. På så 
sätt vill jag se var bibliotekariernas idéer och arbetssätt hamnar ideologiskt, i närheten 
av den ena eller den andra idealtypen. Jag vill försöka renodla deras åsikter för att se om 
de kan sägas korrespondera med OA- idéerna eller inte. Deras utlåtanden placerar jag i 
relation till idealtyperna, för att se om utlåtandena befinner sig nära eller långt ifrån de 
”extrembilder”, de yttre positionerna på en skala som idealtyperna utgör (Beckman 
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2005, s. 28). Det är troligt att informanternas åsikter inte tydligt kan delas upp i den ena 
eller den andra idealtypen, det vill säga en och samma informant kan ha åsikter som 
faller inom två olika idealtyper.  
 
Jag kommer vidare att diskutera och tolka mitt intervjumaterial i relation till 
problemformulering, syfte och frågeställningar, samt till det jag har skrivit om i kapitlet 
tidigare forskning och med teorier om öppenhet, gåvoekonomi och informationsall-
männingar. 

6.3 Reliabilitet, validitet och tolkning 
Det finns flera kritiska perspektiv och svårigheter med kvalitativ forskning och jag 
kommer att ta upp några av dem här. 
 
Oftast är det inom kvantitativ forskning som det talas om reliabilitet, i betydelsen 
pålitlighet och exakthet, samt validitet, det vill säga att forskaren mäter eller identifierar 
det som dennes säger sig göra (Bryman, 2002, s. 257f). Det har gjorts flera ansatser till 
att ersätta dessa begrepp med för kvalitativ forskning mer passande termer. Den norske 
religionssociologiske professorn Repstad anser ändå att de är användbara i kvalitativ 
forskning (Repstad 2007, s. 152f) och jag väljer därför att delvis resonera utifrån dem. 
 
Min studie är av kvalitativ art och mina tolkningar reflekterar inte en absolut sann 
verklighet. Tolkningarna av resultaten påverkas av mina subjektiva bedömningar. För 
att öka läsarens möjligheter att bedöma mina slutsatser diskuterar jag andra möjliga 
tolkningar än de jag själv tar fasta på. (Bryman, 2002, s. 270f). För att öka 
trovärdigheten och genomsynligheten i min studie beskriver jag också mina utgångs-
punkter och motiverar mina tolkningar och val (Bryman, 2002, s. 271). 
 
För att öka validiteten i min undersökning har jag, under arbetets gång, kontinuerligt 
arbetat med och reflekterat över om och hur mitt intervjumaterial kan belysa mina 
frågeställningar (Repstad 2007, s. 151). Jag har en teoretisk grund för det jag 
undersöker, vilket också påverkar validiteten i positiv riktning (Kvale 1997, s. 220). 
 
Intervjuerna är konstruerade situationer som kan ge påverkanseffekter på materialet som 
jag samlar in (Bryman, 2002, s. 320f). Eftersom intervjuerna i alla utom ett fall 
genomfördes på informanternas arbetsplatser, kände informanterna förhoppningsvis mer 
bekväma med situationen än de hade gjort på någon annan plats. Mina intervjuer har 
antagligen också påverkas av mig som person och av den relation jag lyckas skapa till 
informanterna. Det gör resultaten svåra att replikera, vilket brukar vara ett kriterium för 
reliabilitet. En annan intervjuare skulle förmodligen få andra resultat (Bryman, 2002, s. 
270f). Det är dock inte min mening att mina resultat ska gå att generalisera. Jag ser inte 
mina informanter som representativa för en population utan vill i stället generalisera 
mina resultat till för mitt område relevant teori (Bryman, 2002, s. 270f). 



50 
 

7 Resultat och analys 
Jag har valt att beskriva resultat, analys och tolkning i samma kapitel, av utrymmesskäl 
och för tydlighetens skull. Jag vill påpeka att jag redogör för informanternas 
resonemang om idéer och om sitt arbete, inte om hur de faktiskt agerar i sitt dagliga 
arbete. Avsnittet är sorterat efter analysschemats teman. Eftersom analysschemat i viss 
mån speglar intervjuguiden följer indelningen i stort intervjuernas upplägg. Dessa 
ämnesområden är de som jag har valt ut som centrala för OA- ideologin och som också 
kan ha betydelse för bibliotekarier i deras arbete med att tillgängliggöra information. 
Det går inte vattentäta skott mellan de olika ämnena. De hänger ofta ihop och 
överlappar varandra, men kan också spreta åt olika håll. Enligt Widerberg är en 
framställning som är inte är logiskt konsistent en mer verklighetsnära bild (2002, s. 
150ff). Ämnesindelningen följer indelningen i analysschemat om det läses uppifrån och 
ner. De tre sista ämnena i schemat, som är hämtade från teoriavsnittet, är dock samman-
vävda med de andra ämnena eftersom det knyter ihop dem och bidrar till att ge en 
helhetsbild av ideologierna. I varje avsnitt nedan gör jag först en empirinära redogörelse 
för intervjuresultaten. Sedan sammanfattar jag dem och relaterar dem till tidigare 
forskning, ideologiernas bakgrund och teori.  

7.1 Finansiering av publicering 
När jag frågar om ekonomiska modeller för finansiering av publicering uttrycker flera 
av informanterna osäkerhet eller säger att de inte hade funderat så mycket på saken. 
Informant 4 säger sig exempelvis inte veta någonting om det. När vi talar vidare om 
ämnet visar det sig att bibliotekarierna har skilda förhållningssätt och även en hel del 
åsikter om det. 
 
Informant 5 och 6 är tveksamma till ekonomiska modeller där forskarna själva ska 
betala för publicering, vilket är fallet i vissa OA-modeller. Informant 6 menar att det 
beror på forskarnas och institutens ekonomiska situation om de har möjlighet att betala. 
Hon berättar att institutet där hon arbetar betalar för forskarnas publicering och säger att 
hon inte kan tänka sig hur det skulle se ut om forskarna skulle stå för det. Informant 5 
säger att institutets forskare ibland betalar själva och att publicering över huvud taget 
ses som någonting bra ur marknadsföringssynpunkt, både för dem själva och för 
institutet. Men hon tror inte att de skulle kunna lägga mer pengar på publicering. Hon 
säger att hon ”fattar inte hur de ska ha råd” och kopplar det till den ekonomiskt kritiska 
situationen i branschen.  
 
Informant 2 är däremot relativt positivt inställd till författaravgifter. Hon berättar att 
forskarna på hennes institut ibland betalar för publicering, bland annat till en tidskrift 
som biblioteket samtidigt prenumererar på. Hon menar att det skulle vara bra för 
biblioteket om författaravgifter i stället för bibliotekens prenumerationer skulle 
finansiera publicering för att 
 

då skulle ledningen se vad det kostar, det måste man ju säga. För det kostar pengar och det ser 
inte de. Man ser ju sällan, eller man ser ju aldrig, nyttan [av biblioteken; min anm.] i pengar. 
Man kan inte se att forskarna genom att de har all den här informationen samlad här kan 
komma åt allting. 

 
Hon menar också att det skulle ha betydelse för tillgängligheten till materialet om 
forskare betalade, för då skulle de ha rätt att sprida materialet som de önskade. 
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Två av informanterna kommer med förslag på ekonomiska modeller som de anser 
skulle kunna fungera bättre än den nu vanligaste prenumerationsmodellen. Informant 1 
säger att alla nog skulle vinna på om allt var öppnare och mindre hemligt inom 
vetenskaplig publicering. Vetenskapen och samhället skulle utvecklas snabbare om alla 
delade med sig mer av resultat än vad som görs idag, tror hon. Hon fortsätter: 
 

Det skulle ju kanske kännas bättre att betala liksom till nån, ja typ som STIM, om det fanns 
något sånt för forskare. Och sen så fick dom forskningsmedel därifrån. Det skulle ju kännas 
mycket bättre än att lägga sina pengar hos Sage … Dom här stora förlagen har man ju ingen 
lust att göda, men vi är ju tvungna. Vi är ju som i händerna på dom. 

 
Hon tror dock att förlagen kommer fortsätta att bli större och färre i framtiden. Om 
förlagen har få konkurrenter kan de ta hur mycket betalt som helst för information. 
Därmed, säger hon, ”är vi i händerna på dom”. Eftersom det på hennes arbetsplats 
används mycket fritt tillgänglig information, hoppas hon att OA ska bli mer accepterat 
och få högre status, men tror att det ”blir svårt att komma ifrån de här kommersiella 
förlagen helt och hållet”. 
 
Informant 3 förespråkar en modell där institutet intar en förlagsroll. I stället för att 
överlåta bedömning och redigering åt en internationell tidskrift, kunde institut 
samarbeta ämnesvis och producera egna tidskrifter. Det skulle många vinna på, menar 
hon, bland annat på statlig och global nivå. Hon tillägger: ”Världen skulle också tjäna 
på det. De som verkligen lider av den här modellen, det är tredje världen. De har inte 
råd och alltså inte tillgång. Det betyder att världen förlorar en massa hjärnor.”  
   
Hon framhåller dock skillnaden mellan olika ämnen, att vissa ämnen är av mer 
allmänintresse än andra och därför finns mer motivation bland forskarna inom dessa 
ämnen att lägga ut material gratis. Det ämne som hennes institut forskar kring är det 
färre som förstår, men forskarna sympatiserar ändå med öppen publicering. Forskarna 
på institutet ”vet att det bara är tio som läser artikeln, inklusive mamma och mormor … 
De har i tankarna att de inte ska betala för saker. De hatar Microsoft. De tycker att alla 
program borde vara gratis. Alla borde dela”. 

 
Under intervjuerna diskuterar vi även konsekvenser av olika ekonomiska modeller. 
Prisnivån på material kan påverka bibliotekariers förvärvsbeslut. Jag undrar hur 
bibliotekarierna förhåller sig till om material kostar eller är gratis att införskaffa. Och 
skulle de kunna tänka sig att avsluta prenumerationer om de upptäckte att motsvarande 
material fanns fritt tillgängligt? 
 
Fyra av dem säger att de helst väljer material som finns gratis tillgängligt. Informant 6 
tror att de nog skulle avsluta prenumerationer, men att det är upp till enhetscheferna att 
avgöra. Hon tror att det är situationen med ett eller ett par stora förlag som har högre 
priser än alla andra, som har drivit fram reaktioner såsom OA.  
 
Hos institut 5 betalar forskarna och avdelningarna många av tidskrifterna som finns i 
biblioteket, lån och inköp av artiklar utgör en stor del av bibliotekets budget. Om priset 
är högre än 200 kr per artikel får forskarna vara med och betala. Ibland har det hänt att 
informant 5, när hon tycker att en artikel är alldeles för dyr, frågar forskaren som 
beställt den om den verkligen är nödvändig. Informant 5 säger att hon har jobbat länge 
och tycker att det har blivit mycket dyrare med vetenskapligt material. Hon väljer helst 
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artiklar hon hittar gratis för att bibliotekets budget är stram: ”Jag tar bara hem det som 
är gratis. Eller bara.., men jag väljer det som är billigt hela tiden, det måste jag göra. Här 
är det husmorsaktigt”. Hon berättar vidare att biblioteket genom kontakter med andra 
bibliotek kan få tag på artiklar gratis.  
 
Informant 3 säger att hennes bibliotek inte behöver köpa in alla stora tidskrifter. 
Forskarna kan ofta få tag på dem genom andra bibliotek. Hon tycker att modellen med 
pay- per- view (betalning per artikel) är bra, att det är mycket billigare att betala då och 
då för enstaka artiklar än att prenumerera. Hennes bibliotek har inte känt av 
prishöjningar för vetenskaplig information, men har hört talas om det. Hon behöver inte 
bry sig om någon budget, men blir ändå glad över att hitta gratisvarianter av artiklar på 
internet.  
 
Även informant 1 tar gärna hem material som hon kan få tag på gratis över internet. 
Biblioteket får också en hel del material genom byten med andra institut i världen. 
Biblioteket är ett Bibsambibliotek, men har ingen nytta av deras tidskriftspaket eftersom 
de är anpassade till större bibliotek som inte är så specialiserade som bibliotek 1 är. Det 
blir för dyrt och för stort, menar hon. Mer än hälften av bibliotekets budget (mindre än 
500 000 kr per år) går till tidskrifter, så gratis material är väldigt viktigt för dem. Hon 
säger: 
 

En del av dom som vi tar tidskrifter ifrån, dom är dom enda som ger ut såna tidskrifter. Och 
då kan dom ändra mitt under prenumerationstiden och göra om alltihopa så att det blir 
dubbelt så dyrt. Det har hänt precis nämligen med en tidskrift om försvarsindustrin som vi 
hade en tryckt prenumeration på. Sen så slutade den helt plötsligt komma i somras och då 
visade det sig att då hade dom gjort om den till en onlineresurs utan att tala om det för oss 
och inte för agenten och så hade de höjt priset med typ det dubbla.  

 
Två av informanterna menar att de inte avslutar prenumerationer på traditionella 
tidskrifter om de finner motsvarande OA-material. Informant 2 säger att det inte spelar 
någon roll om materialet är gratis eller inte. De få OA-tidskrifter som finns inom 
institutets forskningsområde, organiserar bibliotekarierna på samma sätt som de gör 
med annat material, bland annat med länkar till i en tidskriftslista. Informant 4 säger att 
de har både OA och traditionellt publicerat material för att de måste ha det främsta och 
den tyngsta informationen. Biblioteket har cirka 50 tidskrifter de prenumererar på. 
Mycket kommer av kommersiella skäl att vara omöjligt att publicera OA och biblioteket 
måste ha även det som kostar. 
 
Jag vill sammanfattningsvis konstatera att ovanstående resultat visar att informanternas 
förhållningssätt till finansiering av publicering sinsemellan skiljer sig åt ganska 
markant. Några av dem är skeptiska till OA-modeller som går ut på att författare eller 
organisationer står för publiceringskostnader, medan andra ställer sig positiva till sådana 
modeller eller föreslår nya.  
 
Jag ser det som att beroende av institutens kontakter och ekonomiska situation, har 
bibliotekarierna olika möjligheter att komma åt det material de behöver. På de bibliotek 
där de ekonomiska ramarna är snäva har bibliotekarierna en rad strategier för att 
införskaffa och tillgängliggöra det material som efterfrågas. Genom byten med andra 
institut, samarbete med andra bibliotek och förhandlingar med forskare, håller de 
kostnaderna nere. 
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Hos flera av biblioteken är den ekonomiska pressen, som känns igen från akademiska 
bibliotek, tydlig. Svårigheter med att få de ekonomiska resurserna att räcka till artiklar 
och tidskrifter känns igen, liksom indignationen över de allt högre kostnaderna för dem 
(Kranich 2005, s. 88). Effekterna av den ökade korporativismen och inhägnandet av 
digitalt material, liksom beroendet av förlag som bara blir färre och större (Hamilton 
2004, s. 199ff; Boyle 2003), reflekteras i mitt material. 
 
Att säga upp prenumerationer på traditionellt publicerade tidskrifter när ökningen av 
antalet OA-tidskrifter gör det möjligt, är någonting som förespråkas från OA-ideologins 
håll (Budapest Open Access Initiative 2002). En av bibliotekarierna säger uttryckligen 
att biblioteket förmodligen skulle säga upp prenumerationer om motsvarande material 
fanns OA. Därutöver är det fyra informanter som framhåller att de över huvud taget 
gärna väljer gratis material när de hittar sådant. Resultatet är jämförbart med Beckett 
och Ingers resultat som visade att bibliotekarier i hög grad föredrog fritt tillgängligt 
material när förvärvsbeslut skulle fattas. Däremot skiljer sig mina informanter från 
bibliotekarierna i studien, där en majoritet kunde tänka sig att säga upp prenumerationer 
under förutsättning att liknande material fanns som OA och 40 % av dem tyckte att 
bibliotek som i dessa lägen behåller sina prenumerationer slösar med resurser (Beckett 
& Inger 2007, s. 6ff).  
 
De två informanterna som föreslår andra ekonomiska modeller än de traditionella, 
innehåller tydliga idéer från OA-ideologin. Bland annat förekommer idéerna att det är 
tredje världen som förlorar på att information är stängd och otillgänglig, samt att de 
enda som vinner på den modellen är de stora förlagen (Rabow 2001, s.2f). 
Informanternas kritik av det nuvarande systemet ger upphov till kreativa och alternativa 
lösningar.  
 
När informant 1 säger att hon hellre än att betala till stora förlag skulle vilja lägga 
kostnaderna hos någonting liknande STIM, påminner det om OA-modellen vari 
bibliotek bidrar till författares publiceringskostnader. Att hon motiverar det med att det 
skulle kännas bättre, kan kopplas till det Bailey skriver, att bibliotek genom en sådan 
betalning bidrar till ”the common goood” (2007, s. 370ff). Uttalandet kan också sättas i 
samband med bibliotekariers ideal och det som Hemmungs Wirtén skriver, att 
bibliotekariers har en icke-kommersiell identitet (2008, s. 157f). 
 
Informant 3 har ett förslag på en modell där institutet, i samarbete med andra inom 
samma bransch, tar på sig en förlagsroll, innebär ett uppluckrande av de föreskrivna 
rollerna i den traditionella vetenskapliga kommunikationsprocessen. Modellen skulle 
innebära en mer aktiv roll för institutet i publiceringsprocessen - och därmed antagligen 
även en mer aktiv roll för biblioteket, i enlighet med Pradt Loungees beskrivning. Pradt 
Loungee menar att nya publiceringsformer och ny teknologi skapar förutsättningar för 
bibliotekens roll att förändras. Biblioteken skulle kunna involveras tidigare i 
publikationsprocessen och inte bara, som ofta är fallet idag, fungera som förmedlare 
mellan förlag och användare. Informant 3 har en bild av att hon skulle kunna fungera 
som spindeln i nätet om institutet började arbeta med OA, och det kopplar jag till Pradt 
Loungees tredje modell, ”The Library as Catalyst”. Där är biblioteket helt integrerat i 
kommunikationsprocessen och har som uppgift att knyta samman olika aktörer, verktyg 
och innehåll inom ett visst ämnesområde (2005, s. 321f). 
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Pradt Loungees modeller omfattar också att bibliotekens arbete med information 
gradvis blir allt öppnare (2005, s. 321f). De två informanterna betonar vikten av delande 
och öppenhet med forskningsresultat. Jag tolkar det som att de är influerade av OA-
ideologins idé om information som en gåva. Att inte vilja göda de stora förlagens handel 
med information, som informant 1 säger, kan ses som en motvilja mot gåvoekonomins 
motsats, det vill säga mot nonsharing- ideologins hantering av information som en vara 
(Heylighen 2007).  
 
En annan av informanterna talar om rätten att sprida material som en fördel med OA-
modellerna. Hennes resonemang rimmar väl med OA-ideologins idé om att forskare ska 
ta tillbaka kontrollen över sitt material och därmed ha möjlighet att använda det i högre 
grad än i det nuvarande systemet. Jag tolkar det som att hon därmed ansluter sig till OA-
idén om att betalningen för publiceringen bör överföras från konsumenterna till 
producenterna. Att hon ser synliggörandet av bibliotekets höga avgifter som en positiv 
effekt av en övergång till en authorpays- modell, kan också kopplas till kritik av det 
traditionella ekonomiska systemet. En av premisserna för OA- ideologin är att de höga 
kostnaderna för vetenskapligt material inte är synliga för de faktiska användarna, det 
vill säga för forskarna. De som ser och lider av kostnaderna är i stället biblioteken. Det 
har bidragit till en prisokänslig och dysfunktionell marknad (Rabow 2001, s.10; 
Hagerlid 2002, 97f).  
 
De informanter som är tveksamma till OA-modellerna anför forskares ekonomiskt 
pressade situation som motiv för sina åsikter. Detta kan sättas in samband med 
nonsharing- ideologins kritik av authorpays- modellen. Kritiken handlar bland annat om 
att modellen kan missgynna ekonomiskt svagare forskare och organisationer (Regazzi 
2004), men också risken att forskningsintensiva organisationer med hög 
publiceringsgrad kan diskrimineras (STM & ALPSP 2006, s. 20).  
 
Ett par av studiens informanter anser sig vara beroende av de traditionella förlagen för 
att det bara är de som ger ut tidskrifter inom deras ämne. Att informanterna pekar på att 
institutens verksamhetsområden är så smala att det inte finns några OA-tidskrifter inom 
deras områden, kan jämföras med informanternas farhågor i rapporten av Stjernberg et 
al. Där framkommer att ett av de problem med OA som forskarna såg var just att det 
inte fanns tidskrifter inom deras mycket specialiserade ämnesområden (2008, s. 11). Jag 
föreställer mig dock att synen på OA-material som mindre specialiserat än traditionellt 
publicerat material, kan komma att ändras i takt med att OA-publicering blir allt 
vanligare. 
 
Idén att traditionellt publicerat material utgör den ”främsta och den tyngsta” 
forskningen, som en av informanterna uttrycker det, kan ses i ljuset av begreppet 
kognitiv auktoritet. Nonsharing- material tillskrivs en legitimitet, en kognitiv auktoritet, 
som OA-material ännu inte ges (Francke 2008, s. 118). I tveksamheten inför OA-
materials tillförlitlighet, står informanten nära nonsharing- ideologins misstänklig-
görande av OA-publikationers kvalitet (STM 2007).  

7.2 Forskningsresultatens målgrupper 
Vilka forskningens målgrupper anses vara hänger tätt samman med hur den har 
finansierats. Inom OA-ideologin hävdas att skattebetalare har rätt till den forskning de 
finansierar och inom nonsharing- ideologin ses tillgångsbarriärer som nödvändiga för 
att bevara investeringar i publiceringen.   
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Instituten har alla uppdragsverksamhet, där forskningsresultaten ofta är 
sekretessbelagda och ägs av uppdragsgivare. Alla har också forskare och företag som 
främsta målgrupper för sin forskning. Därutöver kan studenter och berörda branscher 
ingå i målgrupperna. Ett par av biblioteken är öppna för allmänheten, men det är ändå 
bara specialintresserade personer som besöker det.  
 
Att rikta sig till allmänheten kommer i övrigt i fråga när vissa ämnen, såsom terrorism 
och klimatförändringar, är på den politiska dagordningen och institutets forskare 
tillfrågas i media, något som informanterna 2, 3, 5 nämner. Att institutets forskare 
medverkar och syns i media ser de som en typ av marknadsföring.  
 
Fyra av informanterna, informant 2, 3, 4 och 5, tar upp att det är finansiärerna av 
forskningen som ytterst beslutar om på vilket sätt material ska publiceras. Det är de som 
bestämmer hur öppna resultaten ska vara, säger informant 4. Om ett projekt är statligt 
finansierat är det i princip offentligt. Informant 4 brukar diskutera med forskarna hur 
offentligt materialet ska vara innan det publiceras. Det mesta av institutets forskning är 
relativt stängd, men informant 4 reflekterar över att institutets rapporter, som de idag 
säljer, skulle kunna läggas ut OA. En fördel med det skulle vara att arbetsbelastningen 
skulle minska och att institutets namn skulle synas i större omfattning. Däremot, 
fortsätter informant 4, skulle institutet gå miste om de intäkter som försäljningen ger.  
 
Informanterna 1 och 6 är däremot direkt positivt inställda till tanken att mer av 
institutets forskning skulle publiceras OA. I dagsläget lägger båda instituten ut en del 
material fritt tillgängligt. Informant 6 säger att ”över huvud taget borde allmänheten få 
mer insyn i den forskning som bedrivs just med statliga medel”.  
 
Institutet 2 har vid ett fåtal tillfällen publicerat material fritt tillgängligt på sin hemsida. 
De har nyligen gjort om hemsidan och informant 2 sitter i institutets webbråd och har 
varit inblandad i diskussionerna om den. Hon har i det sammanhanget tagit upp att det 
ökar trovärdigheten för institutet att på hemsidan lägga upp referenser till artiklar som 
forskarna har publicerat. Diskussioner har förts om även fulltexter i pdf skulle kunna 
läggas upp. Av upphovsrättsliga skäl har de dock inte haft möjlighet att göra det.  
 
Informant 3 berättar också om publicering på institutets hemsida. De har referenser och 
vissa fulltextversioner av forskarnas artiklar på sin webbplats, för att synas och för 
statistikens skull. Vissa artiklar kan de inte lägga ut som fulltexter på grund av 
upphovsrätten, men hon berättar att hon har hört om något sätt att komma runt det. Hon 
säger att det skulle vara bra om mer blev OA, men att det är svårt av flera skäl. Dels vill 
forskarna publicera sig i prestigefyllda tidskrifter, dels är det svårt att få dem att 
parallellpublicera sina artiklar i OA-arkiv eller i databaser. Hon säger att hon måste 
övertala forskarna för att de ska lägga in sina artiklar i arkivet. 
 
Under intervjuerna pratar jag och informanterna också om den vetenskapliga 
kommunikationens utveckling och bibliotekens roll däri. Informanterna berättar om 
vilka stora förändringar de har upplevt i sitt arbete i relation till de ämnen intervjuerna 
fokuserar på samt vad de tror om framtiden. Informant 4 tror att OA och annan, mer 
stängd publicering kommer att existera parallellt i framtiden. Informant 4 antar dock att 
det mest är information av allmän karaktär som kommer att publiceras OA. 
Spetskunskap kommer att bli dyrare och dyrare och mer och mer stängt. Informant 4 
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säger: ”Jag har sett tendenserna redan hos oss på senare år. Vi är inte alls lika öppna 
som tidigare.” 
 
Informant 3 tycker att hon får färre frågor om artiklar än hon fick förr. Hon säger: ”Nu 
skriver de ut allting själv. För tio år sen skickade jag papperskopior. Det är underbart. 
Dels det att det är elektroniskt och dels det att det finns någon slags Open Access där 
ute.” 
 
Hon tycker att tillgängligheten till kvalitetsmaterial blir bättre och bättre. Vetenskapligt 
material kommer att samlas ämnesvis i kluster på webben i stället för att som nu vara 
utspritt. Hon tror att tidskriftsförlagen kommer att gå omkull och att ”det är absolut 
självklart att OA kommer att vinna i längden”. Det kommer att bli enklare att söka 
information på webben, men är hon är osäker på vilken bibliotekariernas roll kommer 
att bli i det sammanhanget.  
 
Informant 5 tror att det kommer att behövas bibliotekarier för att samordna 
prenumerationer och inköp och för att förenkla forskares informationssökande. Men ju 
mer som blir fritt tillgängligt, desto mindre arbete får bibliotekarier, tror hon. Det har 
dragits ner på personal på biblioteket hon arbetar på och hon resonerar kring att det kan 
ha att göra med att mycket av biblioteksarbetet är osynligt: ”Folk vet inte vad vi gör. 
Den gamla synen på bibliotek finns kvar, typ 'sitter de där och stämplar böcker eller vad 
gör dom'.” 
 
Att mer och mer material finns gratis tillgängligt nu än tidigare, tycker sig informant 6 
se, och tror att det kommer att fortsätta så. Hon tror, liksom informant 5, att 
bibliotekarier därmed så småningom ”avskaffar sig själva”. Möjligen kommer 
bibliotekarier att ha en förmedlande roll, att vara länkar mellan utvecklingen och 
slutanvändare. Bibliotekariers roll som förmedlare tar flera informanter upp. Att 
förmedla information snarare än att bevaka boksamlingar, talar informant 4 om och 
tycker att biblioteksvärlden är kaotisk och bibliotekarierollen diffus som den är nu.  
 
Som framgår ovan innebär den delvis privatiserade miljön som biblioteken verkar i, att 
mycket av materialet de arbetar med är nonsharing- material, det vill säga 
sekretessbelagt, inhägnat och privatägt. Ofta beslutar forskningsfinansiärerna hur öppet 
materialet ska publiceras. Institutens forskare publicerar en stor del av sin information 
på traditionellt sätt, det vill säga i tidskrifter eller genom förlag som övertar 
upphovsrätten och inte tillåter vidare spridning. Jag tolkar det som att informanternas 
arbetspraktik därav befinner sig mycket närmare de marknadsekonomiska än de 
gåvoekonomiska principerna (Heylighen 2007). Forskningsresultaten fungerar som 
varor som genererar ekonomiska värden till förlag, forskare och instituten i sin helhet. 
De gånger forskningen riktas till en bredare allmänhet, till exempel genom medverkan i 
media, finns direkta marknadsföringsmässiga vinster med i beräkningarna (Tschider 
2006). I övrigt är det oftast en begränsad målgrupp, forskarsamhället, som forskningen 
riktar sig till. Även i detta finns bibliotekspraktiken närmare nonsharing- ideologin än 
OA-ideologin. Informationen är inhägnad och begränsad till en viss målgrupp och 
allmänheten har vanligtvis inte tillgång till den.  
 
Samtidigt finns, hos de flesta av informanterna, planer för, tankar om och försök med 
ökad öppenhet. Instituten har också vägar för att nå en bredare allmänhet. Flera av 
informanterna har idéer om hur de skulle kunna arbeta med att publicera institutens 
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forskning OA och hur bibliotekens roll i ett sådant arbete skulle kunna se ut. Det kan 
jämföras med Baileys uppräkning av uppgifter som bibliotek kan ta på sig i arbetet med 
OA (2007, s. 370ff). Bland dessa är uppgiften som verkar ligga närmast till hands för 
informanterna, att parallellpublicera forskares material på institutens webbplatser. En av 
informanterna tar upp svårigheter hon har med att övertyga institutets forskare om att de 
ska parallellpublicera sig. Det vill jag se i ljuset av en roll som flera forskare menar är 
viktig för bibliotek i dess arbete med OA- frågor. Rollen innebär att utbilda forskare och 
andra om OA (Kranich 2005, s. 103ff; Suber 2005, s. 188f; Bailey 2006, s. 125). Jag ser 
dessa forskares betoning av den pedagogiska rollen, som ett uttryck för det faktum att 
bibliotekens kostnader för vetenskapligt material länge varit osynligt och att många är 
angelägna att förändra det. I mitt intervjumaterial lägger dock informanterna inte så stor 
vikt vid utbildningsfunktionen.   
 
Flera av informanterna tycker att vetenskapligt material blivit allt mer tillgängligt och 
tror också att OA kommer att få ökad betydelse i framtiden. Men där finns också 
beskrivningen av en utveckling som går i motsatt riktning, mot mer inhägnande av 
information. En av informanterna menar att institutets forskning med åren har blivit allt 
mer sluten. Den beskrivningen, samt informanternas praktiska erfarenheter av ökad 
slutenhet, speglar det som jag ser som nonsharing- ideologins ambition, att öka 
inhägnandet av information (Boyle 2003). Informanterna är med andra ord positivt 
inställda till ökad OA-publicering, men upplever flera stora hinder, däribland 
upphovsrättsliga, i arbetet med det. 
  
Den ökade tillgången till digitalt och i någon mån fritt material har påverkat 
bibliotekariernas uppgifter. Däremot kan jag inte, baserat på mitt resultat, påstå att OA i 
sig har förändrat deras arbete i grunden. Flera av informanterna använder gärna material 
som är gratis, men steget till att genomgående börja arbeta med OA kan tyckas stort. 
Flera forskare har skrivit om hur bibliotekariers arbete radikalt förändras om de börjar 
arbete med öppna e-resurser (Bailey 2007, s. 370; Kranich 2005, s. 103ff; Pradt 
Loungee 2005, s. 321). Suber nämner bland annat möjligheterna för bibliotek som 
arbetar med OA att göra egna kopior, som kan arkiveras och spridas vidare till 
användare. Spridningen behöver då inte heller begränsas till antal eller typ av användare 
(Suber 2003a). Gällande tillgänglighet för olika målgrupper, anser jag att Pradt 
Loungees första modell, The Library as Control Zone, bäst korresponderar med rollen 
hos åtminstone de av informanterna som ägnar sig åt parallellpublicering. I modellen är 
bibliotekarier fortfarande förmedlare eller värdar för vetenskapligt material, men 
involveras tidigare än traditionellt i kommunikationsprocessen. Bibliotekarierna har 
direktkontakt med forskarna och arbetar i huvudsak med nonsharing- material, men 
omfattar även något öppnare material än traditionellt (Pradt Loungee 2005, s. 321f). När 
informanterna i min undersökning reflekterar över hur bibliotekarierollen förändrats och 
hur de tror att den kommer att se ut i framtiden tycker ett par av dem att rollen är 
otydlig. Flera av dem talar däremot mest om bibliotekarierollen som en förmedlande 
roll. Jag anser att det, i ljuset av Pradt Lougees modeller, går att tolka som att de tror på 
en mer aktiv roll. Däremot är stödet från informanterna vagt för att det automatiskt 
skulle innebära en utveckling mot arbete med öppnare system och bredare målgrupper. 

7.3 Styrning av publicering 
Angående det faktum att Vetenskapsrådet, VR, och andra forskningsfinansiärer skrivit 
under ett upprop att de ska verka för ökad OA-publicering (Hagerlid 2008, s. 31f) går 
informanternas åsikter isär.  
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Informant 1 säger att institutet hon arbetar på inte får medel från dessa finansiärer, så 
det påverkar inte hennes arbete. Hon tycker dock att det är bra och säger: ”Vitsen med 
forskning är ju att man ska dela med sig. Inte att kommersiella förlag ska tjäna en massa 
pengar på det, det känns fel.” Men hon menar också att forskningsfinansiärer inte ska 
kunna kräva en viss typ av publicering. De kan kräva att materialet ska publiceras, men 
inte hur. Instituten måste kunna vara helt fria att själva bestämma det, anser hon. Inte 
heller informant 6:s arbete har påverkats av det, men hon säger att de alltid haft som 
policy att institutets forskningsresultat ska spridas så mycket som möjligt. Hon menar 
att det är farligt om privata finansiärer kan köpa forskning och avgöra hur den ska 
publiceras och fortsätter: ”Det kan påverka forskningen i sig och hela samhället. Det får 
många konsekvenser.”  
 
Informant 3 berättar att institutet hon arbetar på har skrivit under uppropet, men att det 
inte blev någonting av det sedan, att det rann ut i sanden. Informant 2 säger att ingenting 
har förändrats i hennes arbete heller i och med det nämnda uppropet. Hon sympatiserar 
med idén att statligt finansierad forskning ska göras allmänt tillgänglig, men säger att 
det krävs stora förändringar i forskarsamhället för att det ska bli möjligt att följa 
eventuella krav på OA-publicering. Nu är det en ständig kamp mellan de som vill att 
forskningsresultat ska göras tillgängligt så fort som möjligt och de som vill att det ska 
förbehållas beställarna. Hon säger att det skulle gå att lösa genom att de delar av 
forskningen som motsvaras av statlig finansiering, publiceras OA.  
 
Informant 4 ser däremot inga skäl till att forskningsfinansiärer skulle villkora anslag 
med att resultaten ska publiceras OA. Informant 4 säger: ”Jag tror att intressena är 
sammanfallande, att även Vetenskapsrådet vill att forskare ska använda 
högstatuspublikationerna.” Samtidigt säger samme informant, med anledning av 
uppropet, att som privatanställd bibliotekarie välkomnar man alltid OA-initiativ 
eftersom det är svårt att få tag på material från högskolorna. 
 
Fyra av informanterna hade dock, som jag har redogjort för i föregående avsnitt, vid 
andra tillfällen under intervjuerna samstämmiga åsikter gällande att det är de som 
finansierar forskningen som ytterst beslutar om hur material ska publiceras. Jag menar 
att denna tvetydighet bland annat kan bero på hur intervjufrågorna formulerades, vilka 
ordval jag gjorde. Till exempel ord som krav kontra frihet, kan ha väckt starka 
reaktioner hos informanterna. Det kan också handla om att VR:s eventuella införande av 
krav på OA-publicering har diskuterats en hel del den senaste tiden, medan den praxis 
som instituten har, att forskningsfinansiärer beslutar om publicering, är väletablerad 
inom instituten.  
 
Som framgår i det här avsnittet anser ingen av informanterna att deras arbete har 
förändrats i och med de skrivelser om ökad OA-publicering som har gjorts av bland 
andra forskningsfinansiärer. Här framgår även att det finns en något kluven inställning 
hos informanterna till att forskningsfinansiärer skulle kunna villkora anslag med OA-
publicering, något som OA-ideologin har företrätt (Hagerlid 2008, s. 28f).  
 
Ingen av informanterna ställer sig direkt positiv till en sådan styrning, men samtidigt 
påpekar flera av dem att de ändå sympatiserar med OA-idéerna. Till exempel går 
uttalandet från informant 6, att privatägd forskning utan insyn och styrning kan få 
allvarliga konsekvenser för samhället, i linje med Mertons CUDOS- regler, i synnerhet 
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principen om organiserad skepticism (1957, s. 552ff). Uttalandet har också koppling till 
OA-publicering. Genom öppenhet motverkas otillbörliga metoder inom forskningen och 
förutsättningar för kritisk granskning skapas, enligt Heylighen (2007).  
 
När informanterna i stället framhåller forskningens oberoende i förhållande till 
finansiärer, är deras utsagor i närheten av nonsharing- ideologins idé om att verka för en 
fri, politiskt neutral marknad (STM 2007). Nonsharing- ideologins koppling till 
marknadsekonomiska principer är tydlig i denna fråga. Där framhävs att inblandning 
från statliga aktörer eller forskningsfinansiärer i förlängningen riskerar forskningens 
neutralitet (AAP 2006; AAP/PSP 2007). Marknaden måste tillåtas att reglera sig själv 
(Heylighen 2007). 

7.4 Tekniska skyddsåtgärder- DRM 
Det finns en mängd sätt, bland annat genom DRM, för förlag att kontrollera 
användningen av det material som de tillhandahåller. Bibliotekariers arbete med att 
skapa åtkomst till informationen för sin målgrupp kan påverkas av det. 
 
Informanterna 1, 2 och 6 anser att förlagens tekniska kontroll av information påverkar 
deras arbete. Informant 6 säger: ”Härom dagen tog jag in något från USA som kostade 
10 000 kr för 30 sidor! Och så kan vi bara göra en utskrift och inte skicka den vidare 
eller nånting sånt. Så det är ju vanligt [att det påverkar; min anm.].” Informant 1 tycker 
att ett problem är när hon inte kan komma åt mer än bibliografisk information till vissa 
artiklar i databaser som biblioteket har betalat för. Hon nämner också kontroll genom 
embargotider som någonting irriterande.  
 
Informant 1 är inte så orolig för att forskningen på det egna institutet ska påverkas av 
DRM. Men om det inte går att hitta lösningar på svårigheter som dessa, tror hon att all 
forskning i förlängningen kan påverkas. Informant 2 tror också att forskningen i längden 
kan påverkas av förlagens tekniska hinder. Hon önskar att det inte skulle vara så, men 
tror att om forskare har ont om tid och svårt att få tag i material, kanske de låter bli att 
läsa allt det som de egentligen skulle behöva. 
 
Informanterna 3 och 5 tycker inte att teknisk kontroll av material påverkar deras arbete. 
Informant 5 säger: ”Det vi har, det har vi. Det andra får man väl komma åt på annat 
sätt.” Hon tror, i likhet med informant 2, att forskningen möjligen kan påverkas om det 
skulle vara så att det är så krångligt att få tag på material så att man låter bli. Informant 
4 har upplevt problem med att komma åt e-versioner av tidskrifter som biblioteket har 
betalat för, men nämner ingenting om vad detta kan bero på. 
 
Sammanfattningsvis anser hälften av informanterna således att tekniska 
kontrollmekanismer, däribland DRM, inverkar negativt på deras arbete med 
vetenskapligt material. Genom att betrakta det i ljuset av teorier om gåvoekonomi och 
allmänningar, vill jag knyta det till OA-ideologins idé att DRM är en väg mot ökad 
inhägnad av informationsresurser (Kranich 2007, s. 86ff; Bailey 2006, s. 122ff). 
Därmed är användandet av DRM en del i det som jag ser som nonsharing- ideologin. 
Det är också en del av ”the permission crisis”, där OA-ideologin ser bibliotekens 
möjlighet att tillgängliggöra material som hotad (Hamilton 2004, s. 211f; Godwin 2006, 
s. 2). Informanterna ifrågasätter inte förlagens kontroll eller äganderätt. Men jag drar 
ändå slutsatsen att dessa i sitt arbete skulle vara behjälpliga av ökad OA-publicering, 
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där tekniska skyddsåtgärder inte får hindra tillgången till materialet (Suber 2002) eller 
möjligheterna att sprida materialet vidare (Suber 2003a). 
 
Den andra hälften av informanterna tycker däremot inte alls att förlagens tekniska 
kontroll inverkar på deras arbete. Här kan informanternas idéer mest liknas vid 
nonsharing- ideologins, där DRM ses som nödvändigt för att reglera tillgången till 
material och för att den vetenskapliga kommunikationsprocessen ska fungera (STM 
2007; Hamilton 2007, s. 214). 
 
Informanternas åsikter om relationen mellan DRM och framtida forskning anknyter 
också främst till nonsharing- ideologins idé om DRM. De flesta av informanterna tror 
inte att forskningen i längden kan påverkas av tekniska skyddsåtgärder. Dock uttrycker 
ett par av dem en oro över utvecklingen, som påminner om OA-ideologins idé att 
försämrad informationstillgång på lång sikt kan hindra forskningsutvecklingen (Bailey 
2006, s. 122f). 

7.5 Kvalitet 
Utöver priset för material finns frågor om kvalitet med i bibliotekens hantering av 
material, bland annat i bedömningarna av vad som ska köpas in till biblioteken. 
Kvalitetsfrågor är också viktiga i de båda ideologierna. I intervjuerna pratade 
informanterna och jag om en rad frågor i anknytning till olika kvalitetsaspekter. 
 
Informant 4 berättar att de gånger biblioteket har mycket materialbeställningar från 
forskare och tiden är knapp, görs urvalet av tidskrifter utifrån hur väletablerade och har 
hög impact factor de har. Informanterna 1 och 2 säger däremot att de inte alls ser till 
tidskrifters impact factor. Det som informant 1 går efter är hur stora författarna är och 
om de är knutna till vederhäftiga institut. Däremot har förlagen som ger ut materialet 
ingen betydelse för hennes val. Informant 2 säger: ”Är det något av våra kärnområden 
så är vi inte så kritiska. Vi köper ju inte in sånt som är på väldigt låg nivå, men annars 
så. Om det är granskat material. Det mesta vi har är ju välkända tidskrifter.” 
 
Fyra av informanterna (2, 3, 5 och 6) säger att de inte har möjlighet att bedöma 
innehållets kvalitet utan i stället litar på att forskarna kan avgöra det. Informant 3 och 6 
säger att ett sätt att avgöra kvaliteten är att se vilka läsvanor forskarna har. Avgöranden 
om vilket material som ska förvärvas sker hos biblioteken genom dialog mellan forskare 
och bibliotek. Dialogen kan utgöras av enkäter, som hos informant 2, eller av 
kontinuerligt återkommande samtal med forskare, som hos informant 1. 
Referensmaterial och välkända tidskrifter köper de (till exempel 2 och 5) dock in utan 
samråd med forskare.  
 
Embargotider kan också ses som en kvalitetsaspekt som påverkar bibliotek i deras 
materialhantering, eftersom det avgör hur aktuellt materialet är. Två av informanterna, 1 
och 4, tycker att embargotider kan påverka deras arbete någon gång ibland. 
Informanterna 2 och 6 tycker inte alls att det utgör ett problem och informant 3 och 5 
nämner det inte alls. 
 
Alla utom informant 5 talar om att de traditionella förlagen utgör en viss 
kvalitetsgaranti. De tycker att redigeringen och granskningen av det vetenskapliga 
materialet som förlagen utför har stor betydelse. Informant 1 betonar dock att det mer är 
förlagens rykte som spelar roll än att de tillför så mycket kvalitet. Att förlagen har 
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kompetenta personer knutna till sig är viktigt, menar informant 2. Förlagen utgör också 
statusmarkörer och tillför forskningen ett slags varumärke, påpekar informanterna 1, 2 
och 4. Informant 3 menar att förlagen även ser till att texten i sig är läsbar och att hon 
”vill ha det här när man skiljer ut skräpet”. Gratisartiklar som inte är granskade ser hon 
kvalitetsmässigt på ”som en blogg”. 
 
Att en granskning har föregått publiceringen ser tre av informanterna, 2, 3 och 6, som 
avgörande för deras förtroende för OA-material. Informant 4 är mer tveksam än så till 
OA-material och tycker att en risk med OA-material är att det är svårt att veta vilken 
kvalitet det har. Informant 4 anser att förtroendet är ”avhängigt av syftet med projektet 
man jobbar med. Är kunden ute efter spetskompetens så är jag skeptisk. Söker man 
översiktsinformation är det helt okej med Open Access”. 
 
Informant 5 säger att hon gärna tar hem material som finns gratis, men att hon inte kan 
avgöra dess kvalitet. Förtroendet för OA respektive traditionellt publicerade tidskrifter 
skiljer sig inte åt för informant 1 heller. Hon har inte studerat OA-tidskrifter så noga så 
att hon kan avgöra det. När hon eller någon av de andra bibliotekarierna på institutet 
hittar nya OA-tidskrifter, ber de forskarna att avgöra om de är bra eller inte. Om de är 
bra, skapar bibliotekarierna länkar till dem i sin tidskriftslista, men rekommenderar inte 
dem mer än andra, traditionellt publicerade, tidskrifter. 
 
Tre av bibliotekarierna, informant 1, 2 och 4, nämner att de är tveksamma vad gäller det 
digitala mediet och möjligheterna att bevara digitalt material. Deras forskare använder 
gärna tryckt material. Informant 2 berättar att biblioteket avslutade några av 
prenumerationerna på elektroniska tidskrifter för några år sedan när det blev kärvare 
ekonomiska tider. Hon fortsätter: 

 
Då visade det sig att vi inte hade tillgång till det vi hade betalat tidigare. I och med att vi 
klev av så försvann vår access över huvud taget. De tidigare årens material försvann, de vi 
hade betalat för och betalat dyrt för, kanske 50-60 000 per år. 

 
Hon säger att hon såg det som en vanlig prenumeration, att det biblioteket hade betalat 
för skulle de sedan ha tillgång till. Informant 1 och 4 uttrycker samma oro, om det de 
betalat för kommer fortsätta vara tillgängligt för dem eller inte. Alla tre bibliotekarierna 
använder också en hel del tryckt material i sitt arbete.  
 
Just på grund av möjligheterna till arkivering är informant 1 skeptisk till digitalt 
material. Hon säger att de på biblioteket har varit lite gammalmodiga och inte velat göra 
sig av med det tryckta materialet. Angående om det digitala mediet kan vara en nackdel 
för OA tillägger hon att ”om tidskriften försvinner, om de inte kan publiceras längre, 
och om arkivet försvinner, på så sätt kan det vara en nackdel”. 
 
Mängden versioner av artiklar som finns på internet tar informanterna 4 och 5 upp som 
en svårighet med digitalt material. Det finns en mängd aktörer på marknaden som 
lägger ut information på olika sätt, säger informant 5. Hon säger att det går åt mycket 
arbetstid att hitta rätt version och fortsätter: 
 

Googlar man en artikel får man liksom 50 svar och man får verkligen gå igenom allt och så 
kan man hitta någon som lägger ut den gratis medan de första 30 skulle ta betalt. Det har 
blivit lite oöversiktligt. Det har blivit väldigt stort och mycket.  
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Många av informanterna talar om mängden av elektroniskt material som en av de 
senaste årens största förändringar, både på gott och ont. Tillgängligheten har ökat, 
menar flera av dem, men samtidigt finns svårigheter med det ständiga 
informationsflödet. Informant 1 säger att de ”översköljs” av elektroniskt material och att 
det gäller att kunna avgöra vad som är viktigt och vad som inte är det. Samtidigt som 
det går fortare att få tag på material, tar det mer tid att sortera bland alla information, 
menar även informant 5. Även kontakterna med förlagen tar mer och mer tid, anser 
informant 2. Hon ser däri en viktig uppgift för bibliotekarier inom den vetenskapliga 
kommunikationen även i framtiden.  
 
Så som har framgått av resultatet i det här avsnittet, är kognitiv auktoritet något som 
inte bara forskare utan även bibliotekarier förlitar sig på i sitt arbete (Francke 2008, s. 
365f). Bibliotekariernas tilltro till de traditionella förlagen kan förstås genom att 
förlagen och deras tidskrifter tillskrivs stark kognitiv auktoritet. Den kognitiva 
auktoriteten kommer av en mängd faktorer, där vissa anses avgörande bland 
informanterna. Informanterna nämner bland annat att de traditionella tidskrifterna har 
välkända personer knutna till sig och att många av dem har hög impact factor (Wilson 
1983, s.167ff).  
 
Informanterna tar gärna hem material som är gratis och hos ett par av dem har lika stort 
förtroende för OA-tidskrifter som för traditionella tidskrifter. En av informanterna 
berättar att hon behandlar OA-tidskrifter som andra tidskrifter och länkar till dem i 
bibliotekets tidskriftslista. Hon rekommenderar dem inte mer än traditionella tidskrifter, 
men kan ändå sägas bidra till att tillgången till OA-tidskrifter ökar eftersom hon infogar 
dem i tidskriftslistan. Det kan också öka förtroendet för OA-tidskrifter både hos övriga 
bibliotekarier och hos forskare, då bibliotekskataloger och tidskriftslistor ofta betraktas 
som kognitiva auktoriteter (Francke 2008, s. 365f). 
 
Informanterna anser ändå att de traditionella förlagen utgör en garanti för att 
forskningen har granskats, genomgått peer review och har god kvalitet. Även 
informanterna i Beckett och Ingers undersökning föredrog den version av materialet 
som hade genomgått peer review framför andra versioner (2007, s. 8f). Enligt Guédon 
gör det faktum att OA-arkiv innehåller en mängd olika versioner av publikationer att 
användandet av dem försvåras (2004, s. 321), något som också ett par av mina 
informanter beskriver. Att en mängd versioner är i omlopp på grund av självarkivering 
och OA-arkiv har använts som ett argument mot OA-ideologin. I Beckett och Ingers 
studie hade bibliotekarierna trots detta ett stort förtroende för OA-arkiv (2007, s. 8f).  
 
Att som bibliotekarie kunna sortera bland den mängd material som numera finns 
tillgängligt, nämner ett par av informanterna som viktigt. En av dem nämner också att 
kontakterna med förlagen tar alltmer tid. Schmidt, Sennyey & Carstens skriver att 
bibliotekarier som arbetar med OA-material och traditionellt publicerat material måste 
kunna hantera att information finns tillgängligt på en mängd olika sätt och från en 
mängd olika aktörer, inte som tidigare från ett fåtal stora förlag (2005, s. 410ff). I likhet 
med Schmidt, Sennyey & Carstens, tror jag att den trend av informationsmiljöernas 
komplexitet som informanterna talar om kommer att fortsätta. 
 
De flesta av mina informanter menar att förlagen fungerar som varumärken och 
statusmarkörer för publikationerna. Även om informanterna genom uttalanden som 
dessa underförstått håller en viss distans till den traditionella publiceringens egentliga 
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värde, tolkar jag deras inställning i frågan generellt sett som närmre nonsharing- 
ideologin än OA-ideologin. Informanterna vet vilka villkor som gäller inom den 
vetenskapliga kommunikationen, betraktar dem kritiskt men följer dem. Inom 
nonsharing- ideologin ifrågasätts OA- publikationers möjligheter att upprätthålla samma 
kvalitetskrav som de traditionella tidskrifterna har (STM 2007; Drake 2007a). Det är 
idéer som också informanterna i min undersökning har. Mot nonsharing- ideologins 
argumentation i frågan kan ställas att ett antal studier har visat att OA- publikationer fått 
högre impact factor än traditionella (Collins 2005; Tschider 2006). En förklaring till 
diskrepansen mellan uppfattningar om OA-tidskrifters kvalitet, i alla fall mätt i impact 
factor, och de faktiska omständigheterna kan ligga i att det fysiska mediet tillskrivs 
högre kognitiv auktoritet än det digitala (Francke 2008, s. 365f). 
 
Kognitiv auktoritet hos publikationer påverkas av dess medium. Traditionellt 
publicerade fysiska tidskrifter har en fördel framför de digitala OA-tidskrifterna 
(Francke 2008, s. 365f). OA-tidskrifter får ofta kämpa med bevisa att de når upp till 
samma kvalitetsnivåer som fysiska tidskrifter (Francke 2008, s. 353). Hälften av 
bibliotekarierna i min studie är skeptiska inför det digitala mediet, bland annat på grund 
av svårigheter i arkiveringsprocesser. Det bör förstås som att dessa inte sätter tilltro till 
digitalt material över huvud taget, oavsett om det är traditionellt eller OA-publicerat, 
men att tveksamheten inför OA-tidskrifter eventuellt förstärks eftersom de endast 
publiceras digitalt. Informanternas oro över bevarande kan kopplas till Franckes 
beskrivning av arkivering av digitalt material. Hon menar att biblioteken kan få problem 
då de vill bevara digitalt material från de traditionella förlagen efter att prenumerationer 
avslutats, eftersom förlagen inte delar denna önskan. När det däremot gäller OA-
tidskrifter är arkiveringen ur åtkomstperspektiv inga problem så länge de är åtkomliga 
digitalt (Francke 2008, s. 361f).  
 
Embargotider som kvalitetsaspekt har liten betydelse för bibliotekarierna i min 
undersökning. I Beckett och Ingers studie var det däremot en av de viktigaste faktorerna 
i bibliotekariers förvärvsbeslut (2007, s. 8f). Skillnader i resultaten tror jag kan ha flera 
förklaringar. Sådant som vilka de tänkta användarna och användningsområden är för det 
förvärvade materialet kan ha avgörande betydelse för hur bibliotekarier svarar på frågor 
om embargotider. 
 
Idén om allmän spridning av forskningsmaterial, som finns inom OA-ideologin, 
inkluderar att materialet görs tillgängligt så fort som möjligt, det vill säga att 
embargotiderna avskaffas. Genom att materialet snabbare når sina användare, kan 
forskningsutvecklingen gå fortare (Van Orsdel & Born 2007; BOAI 2009). Från 
nonsharing- ideologin hävdas istället att embargotiderna behövs för att bevara 
materialets värde. Jag ser med andra ord embargotider som ett led i inhägnande av 
information och att inte använda embargotider som en del i informationsallmänningar 
och gåvoekonomi. Eftersom mina informanters arbete inte störs av embargotider, har 
OA-ideologins tankar om fördröjd tillgång till forskning på grund av embargotider 
ingen bäring på dem. 

7.6 Upphovsrätt 
Alla informanterna talar om att deras möjligheter att göra sitt arbete på ett eller annat 
sätt har begränsats av upphovsrätten. Fyra av dem, informanterna 1, 2, 4 och 5, har varit 
med om att upphovsrättsliga aspekter på ett direkt sätt har försvårat deras arbete. 
Informant 2, 3 och 4 skulle vilja kunna lägga ut fulltextversioner av forskares artiklar på 
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sina hemsidor, men kan inte göra det för att förlagen äger rättigheterna till dem. Att 
forskarna inte behåller sin upphovsrätt tycker informant 4 är konstigt och tänker att det i 
så fall vore enklare att få lägga ut materialet på institutets hemsida, även material som 
genomgått peer review. Informant 4 fortsätter: ”Det är också en märklig motsättning. 
Tar man rätt version så är man laglig. Hela upphovsrättsliga biten är knepig. Jag kan 
den helt enkelt inte. Jag blundar och gör så gott jag kan.” Informanten brukar undvika 
att skicka texter digitalt. Att skicka dem fysiskt gör att det är mindre risk att de sprids 
utanför den mottagande organisationen. Då är det någorlunda lagligt, men, säger 
informanten, inte särskilt praktiskt. Informant 4 resonerar vidare: ”Kunderna ska ha sin 
service också. Skulle jag följa alla små detaljer som står i avtalen skulle jag inte kunna 
ge någon service alls.” 
 
Biblioteket som informant 1 arbetar i byter till sig material från andra forskningsinstitut 
runtom i världen, men på senare tiden har det skett förändringar. Biblioteket har fått 
flera brev från institut som lagt över sin publicering på kommersiella förlag och därmed 
inte längre har rätt att göra byten. Hon säger att materialet då blir för dyrt för biblioteket 
att köpa in. Hon tycker att idealet vore att alla tidskrifter var OA, men tror att ett stort 
problem är att forskare hellre vill publicera sig i tidskrifter med hög status än i de 
öppna. Hon önskar att upphovsrätten förändras så att den bättre passar dagens situation 
och säger: 
 

Jag tycker att de [författarna; min anm.] ska ha betalt för sitt jobb, men samtidigt tycker jag: 
varför kan man inte få ta del av det, att det kan fixas på något annat sätt så att de får betalt. 
När tekniken gör det så enkelt, man kan bara klicka och så får man det, då känns det som att 
upphovsrätten är lite gammaldags, att den inte hängt med i utvecklingen. Men jag förstår att 
man inte kan ge bort allt. 

 
På biblioteket som informant 5 arbetar på förs mycket diskussioner om upphovsrättsliga 
frågor. Diskussionerna kan handla om sådant som vilket material i vilken form som de 
har rätt att sprida vidare och vem som egentligen är att betrakta som slutanvändare. 
Bibliotekarierna som arbetar där har sinsemellan olika strategier att lösa problem som 
uppkommer och de brukar skicka information till varandra om upphovsrättsliga frågor. 
Hon tycker att upphovsrätten är ”en djungel” och är inne på liknande tankar som 
informant 1, att lagstiftningen nog inte riktigt hunnit med i den elektroniska 
utvecklingen.  
 
Informant 2 tycker att det underlättar om författare behåller upphovsrätten för att de då 
har rätt att sprida sitt material. Hon säger: ”Om allt skulle vara OA, då vore det 
verkligen enkelt att få tag i allt.” Hon har också hon svårigheter gällande distribution av 
elektroniskt material och säger: 
 

Har vi något elektroniskt så får vi inte skicka kopior av pdf:er. Det är krångligt och svårt att 
förklara, att vi har den [artikeln; min anm.] men vi får inte skicka den elektroniskt. Däremot 
kan de komma och hämta den för att vi har prenumeration på den. 

 
Även informant 6 talar om problemet med att de inte får kopiera och skicka digitalt 
material och att forskarna egentligen bör komma till biblioteket och hämta materialet: 
 

Vad skulle forskarna tycka om det, att komma och hämta materialet? Det är väl så att det är 
en sak man ska och en annan vad man gör. Jag är så gammal och ska pensioneras om två 
månader, så därför bryr jag mig inte så mycket. 
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Sammanfattningsvis har, som jag har visat ovan, alla informanterna upplevt svårigheter 
med upphovsrätten. Bland annat talar flera av dem om problemen med att de inte får 
skicka vidare digitalt material till användarna. Hälften av dem skulle vilja publicera 
fulltextversioner av artiklar på institutens webbplatser, men hindras av att förlagen äger 
rättigheterna. Två av informanterna säger uttryckligen att det vore bättre om forskarna 
behöll sin upphovsrätt och inte överlämnade den till förlagen. De menar att deras arbete 
skulle underlättas – och bli mer lagligt.  
 
Informanterna har olika strategier för att hantera och komma förbi de rättsliga 
barriärerna och svårigheterna. De diskuterar och informerar varandra om upphovsrätts-
liga frågor. Ibland blundar de för oegentligheter för att kunna göra sitt jobb. De anser att 
upphovsrätten är för svårförståelig, för hård och att den borde anpassas bättre till dagens 
situation. Jag tolkar deras erfarenheter som att den  avvägning mellan användares och 
producenters intressen som ska finnas i upphovsrätten (Fitzgerald et al. 2005, s. 32f), för 
dem är satt ur spel. 
 
Gällande upphovsrätt anser jag att informanterna i stort befinner sig nära OA-ideologins 
idéer om vem som ska kontrollera upphovsrätten, även om bara ett par av dem drar 
slutsatsen att forskare bör behålla sin upphovsrätt. OA-ideologin representerar idén att 
forskare själva ska behålla upphovsrätten och inte överlåta den till förlagen. Därigenom 
behåller forskare kontrollen över materialet och kan om de vill göra det mer tillgängligt 
än vad förlagen i traditionell publicering gör (BOAI 2009). I stället för att, som de 
traditionella förlagen, behandla information som varor med monetära värden som bör 
skyddas, placerar författarna genom ett gåvoekonomiskt system informationen i en 
allmänning. Informanternas åsikter speglar en kritik som finns inom OA-ideologin och 
som riktas mot nonsharing- ideologins användning av upphovsrätten i inhägnandet av 
information. Den utökade upphovsrätten som en bidragande faktor till ”the permission 
crisis” är en erfarenhet som informanterna i min uppsats delar med andra bibliotekarier 
inom andra typer av bibliotek (Lor 2007, s. 196; Bailey 2006, s. 124; Ekström 2008a, s. 
16; Godwin 2006, s. 2).   
 
Jag vill koppla samman detta med mitt tidigare resonemang om DRM, en annan aspekt 
av informationsinhägnande och av ”the permission crisis”. I den frågan menade ett par 
av informanterna att forskningen på sikt skulle kunna påverkas negativt av att 
information blir allt svårare att komma åt. Det kan ses som ett argument för OA. De 
tekniska barriärer som förespråkas inom nonsharing- ideologin skulle kunna innebära 
ett underutnyttjande av existerande information och därmed på sikt försämringar i 
forskningsutvecklingen. Men även juridiska barriärer kan orsaka underutnyttjande 
(Fitzgerald 2006, s. 12). Jag anser att min undersökning visar att informanternas 
erfarenheter gällande upphovsrättsfrågor skulle kunna utgöra ett än starkare skäl för 
dem att arbeta mer med OA-material. Därmed skulle de på ett praktiskt plan stödja OA-
ideologin i dess strävan att utöka informationsallmänningarna och arbeta mot 
nonsharing- ideologins inhägnande av information. Eftersom tillgång till OA- material 
inte får hindras av upphovsrätten och är fritt att söka, ladda ner, läsa och använda på 
olika sätt (Suber 2003b), skulle bibliotekariernas arbete med åtkomst förenklas 
betydligt. De skulle, enligt Suber, kunna sprida kopior av OA-materialet vidare 
elektroniskt, utan att därmed hamna i konflikt med gällande upphovsrätt. Inte heller 
skulle de behöva ägna tid åt att sätta sig in i och diskutera en mängd olika avtal och 
upphovsrättsliga villkor (Suber 2003a) utan de skulle kunna fokusera på villkoren för 
exempelvis CC-licenser.  
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8 Slutord och förslag till fortsatt forskning  
En stor del av samhällets forskning sker utanför universitet och högskolor. Trots det har 
få studier hittills gjorts om hur olika aktörer utanför dessa institutioner förhåller sig till 
OA. Inte heller har särskilt mycket forskats om hur bibliotekarier har anammat och eller 
förskjutit OA-idéer, trots deras viktiga roll i den vetenskapliga publiceringsprocessen 
och inom OA-ideologin.  
 
Syftet med min uppsats har varit att nå en fördjupad förståelse för hur bibliotekarier 
inom forskningsinstitut förhåller sig till OA- idéer, i relation till idéer inom traditionell 
publicering och i förhållande till deras yrkespraktik. För att möjliggöra en sådan 
förståelse har jag fört ett fördjupat teoretiskt resonemang kring ideologiska aspekter av 
OA. Det har jag gjort genom att konstruera en bild av två ideologier, som jag har 
benämnt OA- ideologin respektive nonsharing- ideologin. De skapades med grund i ett 
antal olika aspekter av dels OA- ideologin, dels idéer som har formulerats som svar på 
OA- ideologin av anhängare av traditionell publicering. För att konkretisera och uppnå 
syftet har jag arbetat med ett antal frågeställningar. 
 

• Hur kan Open Access och nonsharing beskrivas som ideologier? 
• Hur har bibliotekarierna inom forskningsinstitut uppmärksammat OA- ideologin 

och vilka förhållningssätt har de till idéerna?  
• Vilka - om några - aspekter av OA anser de är eller skulle kunna vara relevanta i 

arbetet som bibliotekarie på forskningsinstitut? 
 
Med hjälp av de två ideologierna, som också motsvarar mina idealtyper, har jag 
analyserat materialet från mina sex kvalitativa intervjuer. På så sätt har jag kunnat 
undersöka var informanternas förhållningssätt ideologiskt sett hör hemma. Den 
teoretiska fördjupningen och skapandet av analysmetoden har varit tidskrävande 
eftersom den förutsatte en grundlig inläsning av litteratur. Jag menar dock att metoden 
har tillfört undersökningen ideologiska perspektiv som annars hade varit svåra att nå.  
 
Genom teorier om allmänningar och gåvoekonomi har jag kunnat beskriva de båda 
ideologierna inom den vetenskapliga publiceringen. Teorierna har  möjliggjort för mig 
att skapa en förståelse för bibliotekariernas förhållningssätt till idéerna och ideologierna. 
Med andra teorier skulle förmodligen också svaren bli andra, men jag anser ändå att de 
har utgjort fruktbara verktyg för att kunna besvara frågeställningarna.  
 
Slutsatserna jag har dragit är följande: kritiken mot det nu dominerande nonsharing- 
systemet finns hos alla informanterna, framför allt i ekonomiska och upphovsrättsliga 
frågor. Deras arbete och möjligheter att göra information tillgänglig påverkas på 
konkreta sätt av inhägnandet som nonsharing- ideologin försvarar. Flera uttrycker sig i 
positiva ordalag om OA- ideologins idé om fritt tillgängligt forskningsmaterial, på 
grund av bibliotekens - och världens - ekonomiska situation. I det är de på ett 
uppenbart sätt nära OA-ideologin. 
 
Ingen av informanterna sympatiserar på ett direkt sätt med OA-ideologins idé att 
forskningsfinansiärer ska kunna kräva öppen publicering. De anser att forskningen ska 
stå fri från inblandning, en idé som mycket tydligt liknar nonsharing- ideologins idé om 
styrning av publiceringssätt. Samtidigt framhåller dock flera av informanterna sina 
sympatier för öppen publicering. 
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Gällande vem som ska finansiera forskningspubliceringen är flera av informanterna 
kritiska till det nuvarande systemet. I fråga om lösningar på problemen är de däremot 
splittrade och har idéer som ibland påminner om OA-ideologin, ibland om nonsharing- 
ideologin. 
 
Hälften av informanterna anser att förlagens användning av tekniska skydds-
mekanismer, DRM, påverkar deras arbete negativt, hälften inte. Den ena hälften står 
därmed nära OA-ideologin i dess kritik mot DRM medan den ena hälften är närmre 
nonsharing- ideologin. Ett par av dem oroar sig över att forskningen på lång sikt kan 
försämras på grund av tekniska skyddsåtgärder, en idé som OA-ideologin också 
uttrycker. De flesta av dem tror dock inte att forskningen påverkas av DRM.  
 
Informanterna förlitar sig i hög grad på kognitiva auktoriteter i sitt arbete med 
vetenskapligt material. Någon uttrycker att de traditionella förlagen främsta funktion är 
att utgöra ett slags varumärke för forskningen. Men i stort anser alla att förlagen står 
för gransknings- och statusnivåer som de inte tror OA-publiceringen om. Flera av dem 
är också skeptiska inför det digitala mediet och säger sig inte påverkas av embargo-
tider, vilket talar mot ett anammande av OA. Allt detta innebär att informanterna i 
kvalitetsfrågor står mycket nära nonsharing- ideologins idéer om kvalitet. 
 
I upphovsrättsfrågor befinner sig informanterna i stället mycket nära OA-ideologins 
idéer om vem som ska kontrollera upphovsrätten, trots att bara ett par av dem drar 
slutsatsen att forskare därför bör behålla upphovsrätten och inte överföra dem till 
förlagen. De kritiserar de traditionella förlagen på ett sätt som i stort sett liknar OA-
ideologins kritik mot nonsharing- ideologin. De har alla erfarenheter av nonsharing- 
ideologins inhägnande av information på upphovsrättslig väg. Upphovsrätten som en 
starkt bidragande faktor till svårigheter att tillgängliggöra information, det som har 
kallats the permission crisis, är en erfarenhet som informanterna i min uppsats delar 
med andra bibliotekarier inom andra typer av bibliotek. 
 
Ett par av dem har planer och uppgifter, bland annat fulltextpublicering på webbplatser, 
som liknar de som beskrivs i Pradt Lougees första och andra modell över biblioteks-
roller, The Library as Control Zone och The Library as Systems and Services. Dessa 
uppgifter innebär också att de ökar informationsallmänningarna, någonting som OA-
ideologin eftersträvar. En av informanterna närmar sig i tankarna bibliotekariers 
centrala roll i den vetenskapliga kommunikationsprocessen såsom den beskrivs i den 
tredje modellen, The Library as Catalyst (Pradt Loungee 2005, s. 321f). Med andra ord 
rör de sig i tanken, både gällande vad de sympatiserar med och vad de anser skulle 
fungera i praktiken, mot mer gåvoekonomiska logiker. 
 
Av olika anledningar har de i praktiken dock inte börjat arbeta i någon större 
utsträckning med öppna e-resurser i allmänhet och OA i synnerhet. Biblioteken befinner 
sig i en delvis privatiserad miljö, en miljö präglad av marknadsekonomiska principer, 
och mycket av materialet de arbetar med är nonsharing- material. De kan därför inte 
betraktas som informationsallmänningar, som andra bibliotek vanligtvis ses som 
(Hemmungs Wirtén 2007b, s. 4; Hess & Ostrom 2005, s. 13; Hamilton 2004, s. 209). 
Inte heller är det applicerbart med en beskrivning av deras uppgifter eller ideal som ett 
värnande av allmän tillgång till information (Hamilton 2004, s. 209, 261; Lor 2007, s. 
198f), då deras målgrupper är så tydligt avgränsade. Men möjligtvis går det att tolka 
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informanternas delvis positiva inställning till OA som det som Hemmungs Wirtén kallar 
bibliotekariers icke-kommersiella identitet (2008, s. 157f). De praktiska 
omständigheterna gör dock att informanterna inte kan - och kanske inte ens bör – låta en 
sådan identitet, i enlighet med det Hemmungs Wirtén skriver, vägleda dem i arbetet 
(2008, s. 157f). 
 
I beskrivningar av idéer om bland annat ekonomi, DRM och upphovsrätt hos de båda 
ideologierna, framträder en dramatisk bild av konflikter och krig. I en mängd texter 
används ord som battle, war och struggle. Hemmungs Wirtén (2008, s. 142; 2007b, s. 
14), Godwin (2006, s. 3), Kranich (2005, s. 8) och Van Orsdel och Born (2007) är bara 
några exempel på sådana beskrivningar. Det säger förmodligen någonting om allvaret i 
relationerna mellan de båda ideologierna, samtidigt som det kanske dramatiserar bilden 
i överkant. Därför skulle framtida språkliga analyser av debatten och forskningen om 
OA vara av stort intresse. 
 
Ett annat förlag till vidare forskning, i nära anslutning till mitt ämne, är folkbibliotekens 
inställning till och användning av öppna e- resurser. Även andra bibliotek och andra 
aktörer utanför universitet och högskolor, men inom den vetenskapliga 
kommunikationskedjan, förtjänar mer uppmärksamhet. Var står dessa i relation till OA- 
frågor och OA-idéer?  
 
Olika aktörer inom den vetenskapliga kommunikationen kan inte ses som isolerade från 
resten av samhället. Deras ställningstaganden och verksamheter påverkar och påverkas 
av varandra och omvärlden. Som jag har visat, finns det diametralt olika uppfattningar 
och idéer om vetenskaplig information, vem som ska äga den och vem som ska ha 
tillgång till den. Om den vetenskapliga kommunikationsprocessen ska kunna fortsätta 
att utvecklas i riktning mot ökad öppenhet och tillgänglighet, behöver förändrings-
arbetet inriktas på alla aktörer, inte bara de som ryms i de akademiska rummen. 
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Sammanfattning 
Det brukar hävdas att ett fritt flöde av vetenskaplig information är en förutsättning för 
att samhället och forskningen i sig ska kunna utvecklas vidare. Öppenhet med och 
spridning av forskningsresultat har länge varit en vägledande norm inom forskar-
samhället. Men på senare år har privatiseringen och inhägnandet av informations-
resurser ökat. Priserna på vetenskapliga tidskrifter har stigit och bibliotek har fått svårt 
att få ihop ambitionen att tillgängliggöra forskning med sina begränsade budgetramar. 
Samtidigt har den tekniska utvecklingen gjort det enklare både att tillgängliggöra och att 
begränsa information. Som ett svar på dessa förhållanden har OA-ideologin, med dess 
alternativa publiceringsformer, uppkommit. En mängd initiativ och projekt drivs i syfte 
att tillgängliggöra forskningsmaterial för en bred allmänhet. Den traditionella 
uppdelningen mellan olika aktörer inom den vetenskapliga kommunikationen har börjat 
upplösas och bibliotekens roll förändras och blir mer aktiv. 
 
Forskning kring användande av och förhållningssätt till OA- publicering har framför allt 
fokuserat på den akademiska världen. Mycket av samhällets forskning sker dock utanför 
universitet och högskolor och om denna finns mycket litet skrivet. Min uppsats kan ses 
som ett led i skapandet av en bild av hur aktörer inom den vetenskapliga 
kommunikationen, men utanför universitets- och högskolevärlden, förhåller sig till OA. 
Den kan dessutom ses som ett bidrag till att öka förståelsen för bibliotekariers 
förhållningssätt till OA. Hittills har det varit ett relativt outforskat område, trots att 
bibliotekarier har varit, och fortfarande är, centrala aktörerna inom OA-ideologin. 
 
Syftet med min uppsats är en fördjupad förståelse för hur bibliotekarier inom 
forskningsinstitut förhåller sig till olika OA- idéer i relation till idéer inom traditionell 
publicering och i förhållande till deras yrkespraktik. För att möjliggöra en sådan 
förståelse fördjupar jag mig i ett teoretiskt resonemang kring ideologiska aspekter av 
OA. För att specificera och uppnå syftet har jag arbetat med ett antal frågeställningar. 
Dessa är: Hur kan Open Access och nonsharing beskrivas som ideologier? Hur har 
bibliotekarierna inom forskningsinstitut uppmärksammat OA- ideologin och vilka 
förhållningssätt har de till idéerna? Samt: vilka - om några - aspekter av OA anser de är, 
eller skulle kunna vara, relevanta i arbetet som bibliotekarie på forskningsinstitut? För 
att studera detta genomförde jag kvalitativa intervjuer med sex bibliotekarier som 
arbetar på olika forskningsinstituts bibliotek. Instituten är helt eller delvis statligt 
finansierade och verkar inom skilda ämnesområden. 
 
Intervjumaterialet analyserar jag utifrån två idealtyper, en metod inom idé- och 
ideologianalys. Idealtyperna representerar OA- ideologin respektive idéer om 
traditionell publicering, här benämnt nonsharing- ideologin. Jag ger ideologiernas idéer 
en bakgrundsbeskrivning och grundar dem i teorier om gåvoekonomi och informations-
allmänningar. I framställningen fokuserar jag på dessa centrala ämnesområden inom 
OA- och nonsharing- ideologierna: finansiering av vetenskaplig publicering, mål-
grupper, styrning av publicering, tekniska skyddsåtgärder, kvalitet och upphovsrätt. De 
viktigaste idéerna inom ämnena sammanfattar jag i ett analysschema, indelat efter de 
båda ideologierna. Med hjälp av idealtyperna analyserar jag informanternas utsagor för 
att undersöka var de ideologiskt hör hemma. Framställningsformen reflekterar även här 
analysschemat. Tidigare forskning inom området, samt teorier om gåvoekonomi och 
informationsallmänningar, hjälper mig att belysa skillnaderna mellan ideologierna och 
bibliotekariernas förhållningssätt till dem. 
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Mina resultat visar att informanterna i vissa frågor har en mer eller mindre kritisk 
hållning till nonsharing- ideologin, i andra frågor närmar sig dess idéer och således 
fjärmar sig OA- ideologin. Framför allt i upphovsrättsliga och ekonomiska sammanhang 
försvåras informanternas arbete av inhägnandet av information som nonsharing- 
ideologin representerar. Upphovsrättsliga och ekonomiska skäl till bibliotekens 
svårigheter att tillgängliggöra information, the permission crisis, är någonting som 
informanterna i min uppsats delar med andra bibliotekarier inom akademin. 
 
Flera av dem är positiva till OA-ideologins idé om material som är fritt tillgängligt. 
Skälen till det är både bibliotekens ekonomiska press men också en sympati med idéns 
kärna, att allmänheten ska ges bättre tillgång till forskningsmaterial. Alla informanterna 
berättar att deras arbete försvåras av upphovsrättsliga regleringar av hur material får 
spridas och publiceras. De tycker att upphovsrätten borde förändras, men få drar den 
OA-ideologiska slutsatsen att författare bör behålla upphovsrätten. 
 
Ingen av informanterna ansluter sig på ett direkt sätt till OA- ideologins idé att 
forskningsfinansiärer ska kunna styra publiceringssätt. De poängterar forskningens 
frihet från styrning och sällar sig därmed till nonsharing- ideologin. Resultaten är inte 
dock inte entydiga eftersom flera av dem också sympatiserar med OA- ideologin. 
 
I fråga om vem som ska finansiera forskningspubliceringen är flera av informanterna 
kritiska till det nuvarande systemet. Gällande lösningar på problemen är de splittrade 
och har idéer som ibland påminner om OA-ideologin, ibland om nonsharing- ideologin. 
 
Hälften av informanterna anser att förlagens användning av tekniska skydds-
mekanismer, DRM, påverkar deras arbete negativt, hälften inte. OA-ideologin 
representerar idén att DRM är ett sätt att öka inhägnaden av informationsresurser, 
medan nonsharing- ideologin försvarar användningen med att den skyddar information-
ens värde och tillgång. Den ena hälften av informanterna kan därmed sägas stå nära 
nonsharing- ideologin, den andra hälften nära OA-ideologin. Ett par av dem oroar sig 
över att forskningsutvecklingen i längden kan försämras för att DRM hindrar tillgång 
till vetenskapligt material, en idé som OA-ideologin också uttrycker. Men de flesta av 
dem tror inte att forskningen i längden påverkas av tekniska skyddsåtgärder.  
 
Informanterna förlitar sig i hög grad på kognitiva auktoriteter i sitt arbete med 
vetenskapligt material. Även om en aning kritik riktas mot att de traditionella förlagen 
främst tillför forskningen ett slags varumärke, anser de i stort att förlagen står för 
granskning och statusmarkörer som de inte riktigt tror OA-material om. Därutöver 
tillkommer att flera av dem är skeptiska inför det digitala mediet, samt att de inte 
påverkas av embargotider. Sammantaget gör det att informanterna i kvalitetsfrågor kan 
sägas stå mycket nära nonsharing- ideologins idéer om kvalitet. Biblioteken befinner sig 
i en miljö präglad av marknadsekonomiska principer. De utgör inga informations-
allmänningar, som andra bibliotek ofta gör, och deras målgrupper är klart avgränsade. 
Ibland rör sig dock bibliotekarierna i tanken, både gällande vad de sympatiserar med 
och vad de anser skulle fungera i praktiken, mot mer gåvoekonomiska logiker. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  

• Har ditt arbete som bibliotekarie stor anknytning till OA? Hur påverkar eller 
skulle det kunna påverka ditt arbete? Inköp, användning, organisering, 
bevarande, egenpublicering, rekommendationer till forskare etc? Har institutet 
egna publiceringskanaler? Arbetar biblioteket med publicering? 

• Hur ser Du på att Vetenskapsrådet m fl forskningsfinansiärer skrivit på ett 
upprop för att verka för OA? Hur påverkar det ditt arbete?  

• Hur ser du på institutets policys/ riktlinjer/ rekommendationer gällande 
vetenskapligt material (publicering, inköp mm)? På vilken nivå behandlas 
frågorna (styrelsenivå eller biblioteksnivå t ex)?  

• Ekonomiska modeller och målgrupper 

Hur ser Du på olika ekonomiska modeller för publicering utifrån situationen på 
biblioteket Du arbetar på? 
 
Hur bör publicering finansieras?  

- Författare eller deras organisationer finansierar publicering. 
- Bibliotek kan driva OA-arkiv eller bidra till finansiering av publicering genom 

avgifter. 
- Prenumerationsavgifter från användare och bibliotek finansierar publicering 
 

Vad kan olika aktörer vinna eller förlora på olika modeller? Vad kan ditt bibliotek vinna 
respektive förlora? 

- Synlighet 
- Tillgänglighet till information för användare 
- Ekonomiska vinster 
- Annat? 

 
Hur ser Du på vem som bör ha tillgång till vilket material? 
Fördelar och nackdelar med OA- respektive traditionellt publicerat material i fråga om 
målgrupper?  
Vilka målgrupper har  institutets forskning? (Allmänheten? Forskarsamhället? Övriga?)  
 
Skulle ditt bibliotek kunna avsluta (eller har det redan avslutat) prenumerationer om ni 
upptäckte att motsvarande material fanns att tillgå gratis? 
 

• Teknik 
Hur ser du på tekniska barriärer till vetenskaplig information, mjuk- och hårdvara – sk 
DRM? Hur påverkar det ditt arbete? Hur kan det påverkar forskningen som sådan, dess 
utveckling och kvalitet?  
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• Kvalitet 
Vad anser Du är viktigt i ditt arbete gällande kvalitet på vetenskapligt material? Peer 
review? Impact factor? Andra kvalitetsmarkörer? - Fullständighet? Möjlighet att bevara/ 
arkivera information? Hur snabbt biblioteket kan få tillgång till materialet 
(embargotider)?Olika versioner av artiklar (tex författares preprints, manuskript som 
genomgått peer review eller  den slutgiltiga publicerade produkten etc)? På vilket sätt 
materialet är tillgängligt? 
Hur ser du på vad de traditionella förlagen tillför? 
Vilket förtroende har du för kvaliteten hos OA-arkiv och tidskrifter?  
 

• Upphovsrätt 
Hur ser Du  på upphovsrättsliga  frågor i relation till ditt biblioteksarbete och med tanke 
på tillgången till vetenskapligt material?  
Vad tycker du om OA-modellerna där författare behåller upphovsrätten? 
Vem eller vad ska avgöra hur forskare ska publicera sig?  
 

• Förändringar över tid gällande vetenskapligt material och biblioteken 
Ser Du att det skett några förändringar gällande Ditt arbete med vetenskapligt material 
med tanke på ekonomiska, tekniska, juridiska och kvalitetsmässiga frågor?  Hur tror Du 
det kommer se ut i framtiden? Kan bibliotek bidra i utvecklingen av 
vetenskapskommunikation? 
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Bilaga 2 Förkortningar 
 
ALPSP: The Association of Learned and Professional Society Publishers  
ARL: The Association of Research Libraries 
AAP: The Association of American Publishers  
Berlin Declaration: Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences 
and Humanities 
BOAI: The Budapest Open Access Initiative 
CC: Creative Commons 
IFLA: the International Federation of Library Associations and Institutions 
KB: Kungliga biblioteket  
OA: Open Access 
OSI: Open Society Institute  
PSP: The Professional and Scholarly Publishing 
SCB: Statistiska centralbyrån 
SPARC: The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition 
STM: International Association of Scientific, Technical & Medical Publisher 
SUHF: Styrelsen för Sveriges universitets- och högskoleförbund  
VR: Svenska Vetenskapsrådet 
 
 
 
 


