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Inledning 

Systemet för vetenskaplig publicering befinner sig i en brytningstid. I Sverige och
internationellt tar tongivande aktörer parti för en fri tillgänglighet till offentligt fi -
nansierad forskning, under baneret open access (OA). Finansiärer1 och lärosäten
främjar, i viss mån kräver, i allt större utsträckning vetenskapliga artiklars till -
gänglighet i öppna arkiv samt rekommenderar publicering i OA-tidskrifter. 

OA-initiativet utgår från en rad premisser. Internet och dess möjligheter att
transcendera ekonomiska och materiella hinder är en. Digitala nätverk möjliggör
ökad tillgång och spridning bortom traditionell distribution. Det knyter an till och
ses som ett sätt att tackla de senaste två decenniernas brant stigande priser på
tryckta vetenskapliga tidskrifter.

  En startpunkt var serial crisis, som innebar att kostnaderna för prenumera-
tioner uppfattades som ohållbara för högskole- och universitetsbiblioteken (Swan
2006b, s 9). Som klangbotten ligger även vetenskapens fundamentala intresse av
att generera, bevara och sprida kunskap (Nguyen 2008, s 1). 

Vetenskapsrådet sjösatte sin OA-policy 2010. Den gjorde kravet på OA mani-
fest och utgjorde en påtaglig indikation på att vetenskaplig publicering höll på att
omdefinieras. Merparten av svenska forskningsfinansiärer arbetar idag efter snar-
lika linjer, exempelvis FORMAS och FAS. 

Vad beträffar universitet och högskolor råder varierande grader av åtagande
gentemot OA. Tre av landets fyrtio lärosäten har formulerat policies som innehål -
ler krav på att resultaten av deras forskning deponeras till öppna arkiv. Ett av dem
är Chalmers tekniska högskola. 

Forskare är huvudsakligen positivt inställda till OA som idé. Däremot är det
vanligt med betänkligheter kring dess tillämpning och implikationer för gransk-
ning och validering av vetenskapliga resultat och därigenom vetenskaplig kvalitet.
I ett fall har skepsisen mynnat ut i en manifestation som sade sig representera en
hel grupp av vetenskapsmän. Forskare och lärare inom kemiområdet upprättade i
september 2010 en skrivelse med Vetenskapsrådet som adressat. Skrivelsen upp-
manade rådets styrelse att omvärdera sitt ställningstagande i OA-frågan. Kemis-
terna, med professor Christina Moberg vid KTH i spetsen, menade att Vetenskaps -
rådets krav på OA-publicering skulle få skadlig inverkan på forskning med an -

1 Vetenskapsrådet, Formas, Riksbankens Jubileumsfond, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Ös-

tersjöstiftelsen.
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knytning till kemiområdet. Ett tiotal av de åttiotre forskare som undertecknat skri -
velsen är verksamma på Chalmers. 

Chalmers har idag en relativt långtgående policy. Den är kravorienterad och
anmodar anställda på högskolan att integrera OA-tanken i sina publiceringsrutiner.
Mycket pekar mot att just obligatorier är en starkt bidragande orsak till att materi -
al deponeras till institutionernas repositorier. Hos universitet där krav tillämpas
har andelen OA-publiceringar gått från cirka tio procent till runt nittio procent av
respektive lärosätes totala produktion. I kölvattnet av dessa krav finns det studier
som menar att ökningen kan bero på andra faktorer, som påpekar att krav i sig inte
leder till att forskare ändrar attityd och beteende per automatik. Det finns således
anledning att problematisera kravens betydelse för OA-modellen och forskarnas
attityder. 

Uppsatsen undersöker hur implementeringen av Chalmers krav upplevs av
forskare inom kemi. Skrivelsen till VR vidhåller disciplinen som svårförenlig med
OA-modellen och när andra vetenskaper ökar i både deponeringsfrekvens och ut-
bud av OA-tidskrifter råder det stiltje inom kemiområdet (Gargouri 2012, s 7).
Även senare studier bekräftar att det ett flera år efter OA-kravet råder stora inter-
disciplinära skillnader i publiceringskultur och deponeringsfrekvens; kemisterna
vid Chalmers ligger alltjämt i botten (Kullman 2014, s 4-5). 

Därför anser jag att det intressant att studera mottagandet av Chalmers riktlin-
jer när de infördes 2010. I vilken mån påverkades forskarnas inställning till OA
och deras publiceringsstrategier? Hur upplevde de förhållandet mellan policy och
predikament?

Problemformulering och syfte

Under senare tid tillämpar forskningsfinansiärer och lärosäten OA-policyer med
varierande stringens. På Chalmers tekniska högskola åläggs forskarna att depone-
ra sina alster i lärosätets publikationsdatabas. Denna studie intresserar sig för hur
implementeringen av Chalmers policy upplevs av forskare inom ämnet kemi. 

Syftesformulering
Resultat från tidigare studier visar att vetenskaplig disciplin spelar en avgörande
roll för forskares attityder gentemot OA. Man menar att publiceringsmönster i
samband med OA aldrig kan förstås utan grundliga undersökningar längs discipli -
nära gränser. Studien syftar till att ge insikter om perspektiv som råder inom kemi-
området och därmed öka förståelsen för dess specifika förutsättningar vad gäller
publicering. Jag kommer att använda mig av Bourdieus teoretiska ramverk med
dess begreppsbatteri kapital, fält och habitus. Min förhoppning är att  denna ansats
kommer att synliggöra kemisternas relation till den akademiska världen, genom
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att betrakta dess omgivning som ett fält där kemister genom olika typer av kapital
förhåller sig till fältets övriga aktörer. I förlängningen hoppas jag sådana insikter
gagnar relationen finansiärer, förlagen, bibliotekarier och kemister emellan. 

Frågeställning
Frågeställningar som uppstått i samband med inläsning och intervjuer handlar om
hur det fält som kemisterna verkar inom ser ut, i synnerhet i relation till open ac -
cess. Vilka är forskarnas förutsättningar? Varifrån kommer kemisternas upplevelse
av att open access och kemivetenskapen matchar dåligt? Hur ser de på sina posi -
tioner i förhållande till Chalmers krav på att parallellpublicera? Vad betyder poli -
cyn för forskarnas möjligheter, enligt kemisterna, att vinna legitimitet och kapital
samt för att stärka sina positioner? 

Disposition

Nästa avsnitt beskriver den miljö där den studerade problematiken utspelar sig i.
Centrala begrepp definieras, kontextens aktörer presenteras och hithörande meka-
nismer förklaras. I Tidigare forskning sammanfattas relevanta studier för kemis-
ternas situation på Chalmers varefter undersökningens metod och material redovi -
sas och motiveras. I påföljande teoridel presenteras Pierre Bourdieus fältteori så-
som analytisk verktyg samt operationaliserade begrepp. Intervjumaterialet redovi-
sas och analyseras därefter i korrespondens med bakgrund och teori. Uppsatsen
avslutas med en reflekterande slutdiskussion och en kortare sammanfattning. 
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Kontext och definitioner

Open access

Open access är ett komplext begrepp, vars innehåll ständigt bearbetas. Det är en
företeelse som tar sig olika former och generar ett spektrum av åsikter och attity -
der. Fenomenet har även gett upphov till en uppsjö av studier. När man talar om
OA finns det en risk att man inte menar samma sak då dess olika facetter gör det
mångtydigt. Det kan användas som om det betydde fri tillgång till forskning som
deponerats till institutionella arkiv, OA-tidskrifter, ämnesbaserade repositorier,
fritt tillgängliga böcker, resurser eller data (Gilbert & Lindholm 2011, s 67). Be -
greppet har modellerats av en serie konferenser och deklarationer, som var och en
har bidragit med en successiv förståelse. Startpunkten för denna rörelse, i alla fall
som internationellt initiativ, står att finna i Budapest december år 2001, när ett
möte ägde rum som mynnade ut i en deklaration kallad the Budapest Open Access
Initiative (BOAI).

Även om begreppet OA har utvecklats och stundtals diversifierats präglas det
alltjämt av BOAI:s definition (Bailey 2006, s 14). Kärnan är idén om en direkt,
beständig och fri tillgång till fulltextversioner av granskade vetenskapliga tid -
skriftsartiklar (Harnad 2005). BOAI följdes upp av ytterligare konferenser varav
Berlin 3 Open Access år 2003 behandlade implementeringen av de föregående
mötenas deklarationer. Konferensen resulterade bland annat i en uppmaning till
lärosätena att implementera policyer med ett krav på deponering av forskarnas pu-
blikationer i databaser med OA samt en rekommendation om att publicera deras
artiklar i OA-tidskrifter (Bailey 2006, s 18).

Guld, grön och andra aspekter
Berlindeklarationens tudelade uppmaning tangerar två dimensioner av OA-publi-
cering. Som sagt, vägarna till OA är många; de kan gå via hemsidor, e-böcker,
mejllistor, wikis med mera. De primära vägarna utgörs emellertid av den så kalla -
de gröna och gyllene vägen (Suber 2010). Benämningarna grön och gyllene myn-
tades av OA-pionjären Stevan Harnad, verksam vid universitetet i Southampton
(Bailey 2006, s 19). De är idag vedertagna begrepp. Den gyllene vägen innebär
OA-tidskrifter vilka erbjuder omedelbar tillgång. Vid tiden för BOAI handlade de -
batten och förväntningarna primärt om gyllene vägen. Tyngdpunkten gled seder-

8



mera över mot den gröna vägen, som började ses som ett mer framkomligt alter -
nativ (Guédon 2006, s 29).

Den gröna vägen går ut på att uppnå en allomfattande tillgång genom att för-
fattare och forskare, vid sidan av traditionell publicering,  deponerar sitt material i
ett öppet arkiv, även kallat repositorium (Harnad 2008, s 52). På grund av restrik -
tioner av upphovsrättslig natur är tillgången till en deponerad publikation sällan
direkt. Förlag kräver oftast att artiklar som publiceras i deras tidskrifter försätts i
karantän. Karantänen är en fördröjningen av tillgängligheten till artiklarna. Den
kan ses som en balansakt från förlagens sida, mellan att å ena sidan att förse all -
mänheten med forskningsresultat samtidigt som man behåller incitamentet till att
prenumera och därmed möjligheten till att täcka publiceringskostnader. Längden
på embargotiden är problematisk. Den omedelbara tillgången under embargoperi-
oden kräver prenumeration och den aktive forskaren behöver i regel de senaste re-
sultaten. Karantänen, eller embargotiden, gäller vanligtvis sex månader som mini -
mum. Förlagen menar att den prenumerationsbaserade modellen undergrävs av för
korta perioder och därmed hotas tidskrifternas existens (Tickell 2013, s 24).

Databasen SHERPA/RoMEO2 listar vilka bestämmelser och policyer som re-
spektive förlag har angående copyrightfrågor och parallellpublicering. Systersaj -
ten SHERPA/JULIET3 är ett motsvarande register över finansiärer och deras re-
spektive policies och riktlinjer. 

Peter Suber, som titulerar sig oberoende OA-strateg, uppmärksammade att vo-
kabulären kring begreppet open access behövde preciseras. Han menade att den
tillgänglighet som OA-rörelsen förfäktade bestod av två delar. Deklarationerna
ville frigöra tillgången till vetenskaplig litteratur från kostnader samtidigt som
man sökte frihet från rättsliga barriärer. Suber hade noterat att denna dualism ska-
pade förvirring och konflikter. Det fanns situationer som krävde en mer specifik
vokabulär, exempelvis känsliga frågor av juridisk natur. I brist på konsensus kring
terminologin började Suber flitigt använda två begrepp: gratis och libre. Gratis
OA undanröjer ekonomiska hinder medan libre OA avlägsnar ekonomiska och
upphovsrättsliga hinder. Det handlar alltså om en annan typ än guld och grön. De
sistnämnda definierar modell medan gratis och libre preciserar graden av OA, vil -
ken grad av tillgång användaren har till materialet. Grön och guld kan sålunda
vara både libre och gratis. 

De flesta prenumerationsbaserade tidskrifter erbjuder för närvarande en vari-
ant av guld-OA som kallas för hybrid. I samband med publicering erbjuds förfat-
taren att mot en avgift, vanligtvis runt 20 000 kronor, göra enskilda artiklar fritt
tillgängliga medan tidskriften för övrigt förblir tillgänglig endast genom prenume-
ration. 

2 http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
3 http://www.sherpa.ac.uk/juliet/
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Repositorier
Ett repositorium är ett elektroniskt arkiv med omedelbar tillgång till vetenskapliga
publikationer i fulltextversioner via Internet (Pinfield 2004, s 3). Dessa öppna ar -
kiv finns i två huvudsakliga kategorier: ämnesbaserade och institutionella reposi-
torier. Det är emellertid möjligt att fördröja tillgången. Den möjligheten är nyck-
eln till samförstånd med förlagen vilket i sin tur bereder den gröna vägen och pa -
rallellpublicering. Forskarnas publikationer deponeras i samband med publicering
i förlagens tidskrifter men skiftar till OA först efter en embargoperiod. 

Repositorierna kan innehålla både preprints och postprints. Preprints är artik-
lar som ännu inte granskats kollegialt. Postprints har däremot undergått peer revi -
ew. Det är viktigt att komma ihåg att de finns av två slag: postprints som är grans-
kade men inte redigerade och de som är både granskade och redigerade. Vissa för -
lag tillåter nämligen endast parallellpublicering av den första varianten (Suber
2010).

Chalmers repositorium kallas Chalmers Publication Library (CPL). Det är ett
institutionellt repositorium och skall som sådant hysa publikationer skrivna av lä -
rosätets forskare. Förespråkare av institutionella arkiv nämner särskilt två fördelar
med att lärosätena administrerar egna databaser. För det första har exempelvis ett
universitet resurser i form av etablerad infrastruktur, både organisatorisk och tek-
nisk, och kompetens att underhålla ett repositorium på lång sikt (Pinfield 2004, s
3). Som formella institutionella funktioner är de stabila och permanenta (Bailey
2006, s 22). För det andra kan databasen hjälpa till att profilera lärosätet och dess
varumärke, och exponera institutionens forskningsresultat, vilket ger strategiska
fördelar till exempel i samband med äskandet av statliga anslag (Casella 2010, s
210). 

En grundtanke med repositorier är deras interoperabilitet; att alla arkiv är  till-
gängliga vid en och samma sökning, exempelvis via Google Scholar. Det förutsät -
ter att gemensam metadata och ett standardiserat protokoll (Hedbrant 2011, s 10).
Interoperabiliteten är möjlig tack vare Open Archives Initiative Protocol for Meta-
data Harvesting (OAI PMH). Det är en standard som förenar lokala repositorier,
samt ämnesbaserade arkiv, så att information kan skördas oavsett lokalisering
(Swan 2006b, s 11). Utvecklingen för repositorier världen över står att avläsa i två
register, OpenDOAR4 och  ROAR5. Personer verksamma inom OA-sfären använ-
der registren flitigt då de innehåller ingående information om arkiven, deras be-
stånd och tendenser. Särskilt ROAR specialiserar sig på kvantitativa och statistis -
ka aspekter; på antalet arkiv och deponerade artiklar. Registret jämför och åskåd -
liggör genom tabeller och grafer. OpenDOAR tar ett mer kvalitativt grepp. Tjäns-
ten övervakar de institutionella arkiven manuellt och förser användaren med infor-

4 http://www.opendoar.org
5 http://www.roar.eprints.org
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mation om tillgänglighet, användbarhet och relevans för olika discipliner (Mil-
lington & Hubbard 2010, s 5). 

OA-tidskrifter
Den gyllene vägen förverkligas genom OA-tidskrifter. De kännetecknas av sin
hemvist  i den  vetenskapliga arenan, att de är digitala, ställer samma krav på kva-
litet som konventionella tidskrifter, är fritt tillgängliga, tillåter författarna att be -
hålla rättigheterna till artiklarna och är öppna för licenser som Creative Commons 6.
Det råder oenighet huruvida en OA-tidskrift skall bedriva peer review för att för -
tjäna etiketten, samtidigt som dess flaggskepp, till exempel D-Lib Magazine, inte
gör det (Bailey 2006, s 23).

Även om finansieringen av OA-tidskrifter inte belastar slutanvändaren är drif-
ten inte fri från kostnader. Det finns företrädesvis fem sätt att bemöta omkostna-
derna. De kan täckas av finansiärerna, genom det aktuella projektet, av institutio -
nella fonder och medlemskap samt författaravgifter. Termen författaravgift är täm -
ligen missvisande; det är inte författaren som betalar personligen. Meningen är att
den enskilde forskaren skall omges med en monetär struktur som fångar upp av -
gifterna (Steele 2006, s 136). Annonsering på tidskrifternas hemsidor är en alter-
nativ en inkomstkälla. Det är dessvärre mindre troligt att enkom annonsering ge-
nererar tillräckligt med pengar för att klara av den totala driftkostnaden (Salomon
2008, s 8).

Systemet med författaravgifter har en skuggsida. Den har givit mindre seriösa
aktörer möjligheter att exploatera forskarnas drift att publicera och där till hörande
medel. Steve Harnad liknar det vid en epidemi av tidskrifter med undermålig ve -
tenskaplig förankring och minimal erfarenhet av förlagsverksamhet (Harnad
2008b). Beteckningen ”rovförlag” (predatory publishers) signalerar vad OA-pro-
ponenterna anser om fenomenet. De så kallade rovförlagens aktivitet är mer eller
mindre en fasad. Tidskrifter kan försvinna utan förvarning, tillsammans med alla
manuskript (Beall 2010, s 15). Organisationen Open Access Scholarly Publishers
Association kan ses som ett motvärn mot sådana förlag.

Medlemmarna förbinder sig nämligen till ett etiskt förfarande som inbegriper
krav på peer review, tydlig avgifts- och kontaktinformation, expertisbaserad re -
daktion, tillbörlig marknadsföring och otvetydig information om licenser (Beall
2010, s 16). År 2003 startade Lunds universitet en webbaserad katalog över OA-
tidskrifter, Directory of open access7 (DOAJ), med snarlika riktlinjer. Katalogens
tidskrifter är samtliga vetenskapligt granskad. DOAJ har sedan starten vuxit avse-
värt  i omfattning och funktion, kraven på dess tjänster ökade i samma takt. Det

6 Creative Commons är ett batteri av copyrightlicenser som gör det möjligt för upphovsmannen att i olika mån
avgöra hur materialet får användas och distribueras.
7 http://www.doaj.org
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ledde till att Lunds universitet lämnade över ansvaret för underhållet till IS4OA,
en organisation baserad i Storbritannien, grundad av OA-profilen Alma Swan.8 

System och spelare
Vetenskaplig kommunikation är ett globalt sammanvävt informationssystem
(Björk 2007). En omställning till OA-struktur involverar samtliga parter i syste-
mets cykel: författarna som initialt besitter upphovsrätten till sin publikationer,
förlagen som samordnar granskningen, bibliotekarier med uppgift att tillhandahål-
la infrastruktur och tillgång på uppdrag av lärosätet och finansiärerna som villko-
rar forskningsanslagen. Man kan även räkna in lagstiftande organ i fall där natio -
nella regler som rör tillgång till vetenskapliga resultat instiftats (Waaijers 2009, s
2). 

Vetenskaplig publicering.
Fram till uppfinningen av tryckpressen kommunicerades vetenskap muntligt och
med handskrivna kopior. Processen hade en lokal karaktär och var särdeles lång -
sam. Med tryckpressen förändrades förutsättningarna dramatiskt. Man kunde på
ett allt mer systematiskt vis ge ut regelbundna journaler, en verksamhet som i stor
utsträckning arrangerades av vetenskapliga sällskap (Björk 2007).

De första vetenskapliga tidskrifterna startades i mitten av 1600-talet. Sedan
dess har de behållit en central funktion för distribution och validering av veten -
skapliga resultat. Trots att fältet genomgått en omfattande digitalisering har de
kvar sin traditionella roll. Tidskrifterna var och är vitala för forskarens anspråk på
exklusivitet och fungerade likt idag som kvalitetskontroll genom sitt system med
peer review. Lejonparten av välrenommerade tidskrifter låter artiklar undergå
granskning innan de publiceras (Swan 2006, s 6). Bedömningen utförs av en
grupp forskare inom det aktuella området. Den anses fungera som ett filter genom
att tvivelaktiga bidrag sållas bort (Ruhe & Åström 2006, s 6). Tillgången till tid-
skrifterna, vare sig tryckta eller elektroniska, har traditionellt erhållits via prenu -
merationer och licenser anskaffade av bibliotek. När den elektroniska publicering-
en startade utmanades traditionen och bringade fram nya mönster och modeller,
däribland open access (Björk 2007). 

Tidskrifterna har en nyckelroll för forskarens arbete, inte bara genom distribu-
tion utan hur den tidskrift de publiceras i rankas. Rankningen bygger på journa-
lens genomslag, vilket i sin tur bedöms utifrån måttet impact factor. Tidigare låg
peer review till grund för värderingen av forskarens prestation men Institute for
Scientific Information (ISA) lanserade en ny kvantitativ mätmetod. Impact factor
är resultatet av en kalkyl som i princip utgår från antalet gånger artikeln citeras av
andra forskare. Även om det är en gängse metod är den omdiskuterad och behäf -
tad med brister. Finansiärer och arbetsgivare anser att impact factor ändå ger en

8 http://is4oa.org/tag/doaj/
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relativt bra bild av tidskrifters och artiklars inflytande (Swan 2006, s 8). När fors-
kare söker anslag hos finansiärer, eller tjänst på en institution, beror utfallet på de
tidskrifter, och dess impact factor, vari vederbörande har publicerat. 

Den upphovsrättsliga frågan, gällande copyright, är en nyckelfaktor för balan-
sen inom fältet. Den reglerar upphovsmännens rätt att avgöra hur deras verk får
användas. Innehavaren av rättigheten till ett alster kan bestämma om dess mång-
faldigande, tillgänglighet för allmänheten och kräva att bli namngiven i anslutning
till verket. Upphovsrätten är ett skydd men även en garant för att tillbörlig ekono -
misk ersättning utbetalas. Enligt lag tillfaller rättigheterna alltid  initialt upphovs -
mannen men de kan överlåtas till andra, titeln undantagen (Regeringskansliet). 

Inom vetenskaplig publicering överlåter den publicerande forskaren av hävd
sina rättigheter till förläggaren. Vissa förlag låter författaren behålla ett väl tillta -
get inflytande över bruket av verket, medan andra är mycket restriktiva. I extrema
fall hindras författaren att tillämpa materialet i sin egen undervisning och forsk -
ning (Swan 2006b, s 7). Ovan nämnda Creative Commons är en respons på såda-
na restriktioner, vid sidan av andra vägar att förhålla sig mer flexibelt till copy -
righten. Parallellpublicering innebär i regel att forskaren måste anpassa sig till för -
lagens rätt till verket eller försöka modifiera avtalet när det kolliderar med rådan -
de OA-policy. 

Förlagen
Arbetet med att kontrollera och distribuera vetenskapliga artiklar via journaler
sköts av förlag. Processen börjar med att förlagen blir tillsända manuskript, som
innan granskning kallas för preprint. Postprint är den bearbetade versionen som
skall publiceras. Förlagen kräver till skillnad från forskarna ersättning för sitt ar -
bete genom prenumeration eller författaravgifter. De besitter vanligtvis copyrigh-
ten till artiklarna och avgör tillgängligheten. Behörigheten att bestämma embargo-
perioder, återanvändning och verkens förekomst i öppna arkiv är vanligen förläg-
garna förunnat. För att den gröna vägen skall fungera enligt visionen är förläggar-
nas medgivande grundläggande (Waaijers 2009, s 8). 

Organisationer som främjar särskilda discipliner kallas för vetenskapliga säll-
skap (learned societies). Majoriteten av alla vetenskapsmän är medlemmar i något
sällskap (Wolrock 2004). Till sällskapens huvudsysslor räknas att anordna konfe-
renser och seminarier samt publicera tidskrifter. Publiceringen tjänar kärnuppdra-
get att sprida kunskaper om sällskapens ämnesområde. Verksamheten uppges vara
ideell men förlagsverksamheten generar samtidigt vinst. Vinsten avser att finansi -
era sällskapens aktiviteter och insatser för den aktuella disciplinen. Detta syfte
skiljer sällskapen från de kommersiella förlagen, vars mål är vinstmaximering
(Wolrock 2004).

Betonas bör att förlagen inte är stöpta i samma form (Suber 2010, s 18). Vissa
är skapade som renodlade OA-förlag, flera traditionella förlag har omvandlats till
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open access medan andra ger tillgång till delar av sitt material. Förlag intar olika
positioner; somliga stödjer, propagerar för, motsätter sig eller avvaktar OA-publi-
cering.

Finansiärerna 
Forskningen i Sverige får jämförelsevis ett stort finansiellt stöd. Sett till BNP lig -
ger Sverige i topp. Staten är den enskilt största finansiären men även näringslivet
finansierar en betydande del av svensk forskning. Offentlig finansiering sker ge-
nom direkta anslag till universitet och högskolor eller indirekt via forskningsråd
och sektionsforskningsmyndigheter samt stiftelser som initialt tilldelats offentliga
medel. Vid sidan av offentlig forskningsfinansiering finns privata fonder, stiftelser
och insamlingsorganisationer som tillsammans bidrar med stora summor och däri-
genom utgör viktiga aktörer inom det svenska forskningsväsendet (forskning.se
2009, s 4). Trots att finansiärer utgörs av en sammansatt grupp organisationer med
olika inriktningar och intresseområden delar de övergripande mål. Samtliga för -
klarar att de arbetar mot att stärka Sveriges konkurrenskraft och främja forskning
som håller hög internationell klass (Mobjörk & Linné 2006, s 68). 

Finansiärer uppger att de har vetenskaplig kvalitet som utgångspunkt vid val
av person eller projekt. Forskningsrådet Formas deklarerar på sin hemsida att den
forskning som de stödjer "ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet9". Bedömning-
en av kvalitet görs emellertid på synnerligen kvantitativa grunder och meriter, som
publiceringsfrekvens, citeringar och impact factor (Imboden 2009, s 23). Veten-
skaplig publicering spelar härigenom en central roll . 

Inställningen till OA bland finansiärer varierar. Vissa finansiärer var snabba
med att knyta anslag till OA-publicering 10 medan andra har ignorerat både på-
tryckningar och kampanjer. Endast en bråkdel av medlemmarna i EUROHORCS 11

kräver OA-publicering och hälften av dem har skrivit under Berlindeklarationen,
som mer har karaktär av avsiktsförklaring men inte på något sätt förpliktigar (Im -
boden 2009, s 24). De svenska finansiärer som tar ställning för OA och villkorar
stödet för fram tillgänglighet och påföljande samhällsnytta som grund för krav.
(Emanuelsson 2012, s 1). Men det faktum att finansiärer är tvungna att betala för
att få tillgång till forskningsresultat sprungna ur projekt som de redan betalat tu -
senfalt är förmodligen en annan tänkbara drivkraft. (Suber 2010, s 37). 

Forskarna 
Forskaren är den aktör som mer än övriga befinner sig i korsdraget mellan fältets
olika spelare. De har att förhålla sig till finansiärer, förlag och institutionernas ut -

9 http://www.formas.se/sv/Om-Formas/Hallbar-utveckling/
1 0 Enligt Kungliga Bibliotekets hemsida kräver Vetenskapsrådet, Formas, Riksbankens Jubileumsfond, Knut
och Alice Wallenbergs Stiftelse, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap(FAS) och Östersjöstiftel -
sen OA-publicering. Se http://www.kb.se/openaccess/Forskningsfinansiarer/
1 1European Heads of Research Councils
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spel. I avsnittet Tidigare forskning görs en fylligare redogörelse gällande forskares
relation till open access men jag vill även i korthet beskriva forskarens roll och
förutsättning i fältet vetenskaplig publicering samt några tankar hos OA-föresprå-
karna om forskarnas problem och predikament. 

Forskaren riktar sig mot övriga aktörer när denne formulerat ett problem och
inrikting på ett forskningsprojekt. Efter att ha diskuterat med ledningen för exem -
pelvis en institution görs en ansökan till för forskningsområdet relevant finansiär.
Vetenskap och forskning bygger på att forskningsresultat publiceras, testas och re-
produceras. I århundraden har den vetenskapliga tidskriften utgjort en källåder för
detta flöde (McKnight & Price 1999, s 556). Forskaren har därmed varit utlämnad
åt tidskrifter och deras urvalsprocess. Urvalet begås generellt av ett redaktionellt
samråd mellan sakkunniga vetenskapsmän som bedömer resultatet och om arti -
keln är värdig eller ej för publicering (McKnight & Price 1999, s 558).

Målet med att publicera forskningsresultat är knappast att tjäna pengar. Den
forskare som författat en artikel vill först och främst få den läst. Författarens högs -
ta syfte är att den presenterade forskningen läses av andra forskare som i sin tur
prövar dess rön och helst bygger vidare på dem vilket innebär att man citeras och
den egna forskningen har fått genomslag (Harnad 2006, s 3). Att artklar läses och
får konsekvenser för forskningsområdet bottnar inte endast i altruism. Devisen
publish or perish pekar mot att publicering, i synnerhet i vilken tidskrift, har
enorm betydelse för den enskilde forskarens karriär (Harnad 2006, s 2). 

En artikels genomslag mäts likt tidskrifterna av måttet impact factor. Som re-
dan nämnts är citeringar ett betydande kriterium när forskningsfinansiärer fördelar
bidrag, när lärosätena tillsätter tjänster och finns även med som kriterium när tid-
skrifter sållar material (Ottosson 2006, s 7). Open access utmanar den traditionella
distributionskedjan inom vetenskaplig publicering och utfästelser om att OA-pu -
blicering maximerar konsumtionen, användandet och tillämpning samt ökar cite -
ringar (Harnad 2008a, s 52) torde väl öka benägenheten att exempelvis parallell -
publicera hos aspirerande skribenter. Så är inte fallet. 

För Stevan Harnad, ungersk befrämjare av open access, är det närmast ett
mysterium att forskare inte anammat parallellpublicering med hull och hår. Han
menar att forskarna hindras av problem som är mer av psykologisk natur än fak -
tisk och kallar det för ett syndrom: Zenos paralys (Harnad 2008a, s 57). Vägen
ligger öppen och bortom ett par tangenttryck väntar ett förlovat OA-tillstånd.
Men, ett kluster av fobiska antagandet hindrar forskaren från att ta steget. Syndro-
met är enligt Harnad sammansatt av tankar om att skribenter som parallellpublice -
rar vållar ödesdigra konsekvenser. Oron handlar om att forskaren bland annat be -
farar att man genom parallellpublicering bryter mot upphovsrätt, undgår peer re-
view, skjuter förlag och tidskrifter i sank och gör bibliotekarier arbetslösa. Det går
dock att råda bot mot paralysen. Harnad är övertygad om att det finns en katalysa-
tor som äntligen utlöser en utveckling mot total open access. 
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För att bryta den mentala spärren är det nödvändigt att finansiärer och lärosä-
ten kräver parallellpublicering och i detta avseende upprättar mandat och tydliga
policies (Harnad 2006, s 11). Peter Suber (2010, s 41) nämner att annat skäl till
bristande intresse och låg grad av angelägenhet. Forskaren är inte alltid mottaglig
för bibliotekariernas larm om att den rådande modellen är ohållbar (se nästa av -
snitt) både ekonomiskt och tillgänglighetsmässigt. De kan visserligen uppleva
konsekvenser av bristande tillgänglighet men enligt Suber ser man inte  koppling-
en till bibliotekens allt stramare budgetar, som bland annat beror på höga priser på
tidskrifter, hyperinflation i fråga om stigande priser. Inte heller är man medveten
om diskontinuiteten mellan priser och tidskrifternas faktiska kostnader, storlek,
genomslag och kvalitet.

Bibliotekarierna
Kommunikation är alltså vitalt för vetenskaplig vandel och den vetenskapliga arti -
keln är och har varit dess primära format i hundratals år. Under de senaste decen-
nierna har även biblioteken haft en avgörande betydelse för detta akademiska eko-
system. Forskare och studenter har genom bibliotekens bestånd och organisation
haft riklig tillgång till information och resurser som annars vore osannolik. I och
med den digitala revolutionen har systemet genomgått en dramatisk förändring.
Forskare kan, utan att lämna sin kammare, leta och läsa artiklar närapå obegränsat
(Sperr 2006, s 1). Peter Suber (2010, s 14) menar att den omvälvande digitalise -
ringen satte flera delrevolutioner i rörelse, varav en är denna access revolution. 

Samtidigt har den vetenskapliga produktionen ökat exponentiellt när det inom
etablerade vetenskapliga områden sker en ökad specialisering och nya underområ-
den uppstår och utforskas. Då forskarna behöver och kräver tillgång till forsk-
ningsresultat har det lett till ett tilltagande tryck på bibliotekens budgetar. Den i
särklass största köparen av vetenskapliga resultat i form av tidskrifter är just bibli -
oteken (Joseph 2008, s 98). 

Man talar om att det råder kris och bibliotekarier varnar för att den ekonomis-
ka balansen är så pass skev att situationen är ohållbar. Det beror på att bredvid den
växande floran av vetenskapliga tidskrifter, och krav på tillgång till dem, så har
priserna för prenumerationer ökat i otakt med bibliotekens ekonomiska realiteter
(Suber 2010, s 29). Ett logiskt sätt att bemöta prisstegringen och hantera en bud-
get på bristningsgränsen vore att säga upp prenumerationer, i synnerhet på tid -
skrifter med svag efterfrågan. 

Förlagen garderar sig emellertid mot detta hot. Genom att bunta ihop tidskrif-
ter med hög prestige och efterfrågan med mindre attraktiva tidskrifter till så kalla-
d e big deals snöper man bibliotekens förmåga till förhandling och påtryckning.
Big deals ställer biblioteken inför ett ultimatum: alla eller inga (Suber 2010, s 32).
Det digitala formatet försvårar bibliotekens uppgift att bevara. Om prenumeratio-
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ner och licenser sägs upp förlorar biblioteken även rätten till äldre nummer av el-
ektroniska tidskrifter.

Krisen har bidragit till att bibliotekarier är påfallande aktiva i OA-frågan. De
ser open access som lösning på både pris- och tillgänglighetsproblem. Universi-
tetsbiblioteken har genom att rigga den tekniska infrastrukturen och med stöd- och
rådgivningsfunktioner implementerat lärosätenas OA-policyer (Kullman 2014, s
1). Men bibliotekarier är nödvändigtvis inte kategoriska förespråkare av open ac-
cess. Även i detta läger pyr en oro inför vad ett förändrat arbetsflöde innebär.
Somliga  föredrar status quo -  kringgår riktlinjer och policies i det dagliga arbetet
- och navigerar efter devisen bättre ett känt helvete än ett okänt paradis (Mullen
2004, s 14).

Politikerna
Den brittiske ministern för högre utbildning och forskning, David Willet, skrev
2012 en debattartikel12. Artikeln publicerades i The Guardian och presenterar den
brittiska regeringens hållning gentemot open access. I en kärnfull inledning kun-
gör Willet att departementets stöd till forskning uppgår till cirka 6 miljarder pund.
Därför vill man nu borga för att all offentlig forskning blir tillgänglig för de brit -
tiska skattebetalarna. En plan skissas där ansedda vetenskapsmän, samt Wikipedi-
as grundare Jimmy Wales, har rekryterats till en hjärntrust som skall staka ut vä -
gen. 

Artikeln går i linje med EU:s ställningstagande. Den för unionens lagstiftning
så viktiga Europeiska kommisionen har som mål att förbättra och accelerera den
offentligt finansierade forskningens genomslag13. Det är en förutsättning för att
stärka EU:s konkurrenskraft gällande ekonomi och kunskap. För det krävs ett ef-
fektivt system för bred spridning och tillgång, där forskning kan komma forskare,
industrin och medborgare till del. Open access utnämns till det mest optimala in -
strumentet i detta projekt. Kommisionen uppmanar medlemstater att ta nationella
initiativ.kommissionen 

I vilken mån har OA-bollen fångats upp i svensk politik efter signaler som
ovan och efter att ha blivit flitigt uppvaktade av svenska OA-förespråkare? I en
skrivelse som lämnades till Utbildningsdepartementet 2011 av Styrelsegruppen
för OpenAccess.se argumenteras för en nationell policy. 14 15 Man uppmanar rege-
ringen att hörsamma EU:s begäran och att tilldela OA-frågan hög prioritet. 

I sin forskningspolitiska proposition för åren 2013-2016 skriven regeringen16:

1 2http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/may/01/open-free-access-academic-research
1 3http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1294&lang=1
1 4http://www.kb.se/dokument/Om/projekt/open_access/2011/Nationell_OA-policy_bilaga.pdf
1 5Program som drivs av Kungliga biblioteket som främjar open access. 
1 6http://www.kb.se/openaccess/nyheter/2012/Vetenskapsradet-far-uppdrag-rorande-open-access/
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Regeringens uppfattning är att förbättrad tillgång till vetenskaplig informa-

tion är en förutsättning för framgångsrik svensk forskning och innovation.

Vetenskapsrådet bör därför få i uppdrag att utveckla former och nationella

riktlinjer för hur forskare kan få tillgång till forskningsresultat och forsk-

ningsdata, s.k. öppen tillgång, med utgångspunkt i de rådsslutsatser som an-

tagits på EU-nivå. Vetenskapsrådet bör i detta arbete samråda och samar-

beta med andra berörda aktörer, t.ex. övriga forskningsfinansiärer, Kungl.

biblioteket samt universitet och högskolor. Regeringen avser att återkomma

till formerna för uppdraget.

Spelplanen för vetenskapligt publicering har i avseende open access ännu inte på-
verkats handgripligen av den politiska makten. Open access uppstod som gräsrots-
rörelse och processen har rört sig nedifrån och upp (Tickell 2012, s 21), genom
initiativ från bibliotekarier, forskare, finansiärer och vissa förlag. Undantaget är fi -
nansiärer - som NIH17 i USA och Vetenskapsrådet i Sverige - som villkorar sina
anslag med Open Access. Det uppmuntras, avsiktsförklaringar och policies formu-
leras. Förslag på en förändrad publiceringskultur och dess konsekvenser begrun-
das. Så här långt finns ingen nationellt påbud. Vetenskapsrådets uppdrag att utar-
beta riktlinjer kan vara ett steg mot förverkligandet av en nationell policy 18. 

Policy och mandat

Policyer formuleras för att tydliggöra riktlinjer för handlingar som förväntas leda
till ett visst resultat. De initierar förändring av organisationens förvaltning och
ledning. Policyns karaktär avgörs bland annat av vilken tidsram som målet med
dess riktlinjer befinner sig inom, grad av övervakning, målgrupp och hur villkoren
utformas för målgruppens medlemmar. Policyer kan vara uppmuntrande eller
tvingande, relaterade till ett mål eller träda i kraft vid specifika händelser (Wies
1994, s 2-3). I exempelvis Research Councils United Kingdoms OA-policy fram-
går tydligt vad målet är med policyn, vilka och vilket material den omfattar och
hur den skall efterlevas (RCUK 2013, s 2-3). I ovan nämnda databaser
SHERPA/RoMEO och -JULIET förtecknas förlag och finansiärers policyer. RO-
ARMAP är ett annat register som visar verksamma policyer med OA-mandat. I
skrivande stund är 198 lärosäten och 85 finansiärer registrerade 19i ROARMAP.
Dess policyer kan kokas ner till en gemensam strävan; att ge forskningsresultat
som frambringats med hjälp av respektive organ så stor spridning som möjligt. 

1 7National Institutes of Health
1 8http://www.kb.se/openaccess/nyheter/2013/OAse-blir-expertgrupp/
1 9http://roarmap.eprints.org/
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Med mandat menas att det föreligger ett krav på OA-publicering. OA-policyer
med mandat är alltså tvingande. Peter Suber identifierar tre typer av mandat hos
utifrån olika grader av tvång (Suber 2012, s 79-80):

1. Kryphålsmandat
2. Deponeringsmandat
3. Rättighetsbevarande mandat

Det svagaste mandatet kräver deponering så till vida att förlagen tillåter det. Suber
kallar det för kryphålsmandat. Mandaten används enligt Suber för att inte stöta sig
med förlagen samt eliminera upphovsrättsliga problem (2013, s 82). 

Även deponeringsmandatet är beroende av förlagens tillstånd. Skillnaden är
att det kräver deponering även om förlagen motsätter sig open access eller inte.
Men materialet blir inte open access förrän förlaget ger sitt godkännande. De fles -
ta förlagen accepterar i och för sig open access efter en embargoperiod, så merpar-
ten av artiklarna blir förr eller senare tillgängligt genom mandatet.

Liksom deponeringsmandatet kräver det rättighetsbevarande mandatet att
skribenten deponerar så fort materialet har fått klartecken till publicering. Manda -
tet är det starkaste och säkerställer, till skillnad från övriga mandat, att artiklarna
blir open access, i vissa fall efter embargoperiod. Det uppnås genom att de organ
som finansierat och/eller härbärgerat övertar rättigheterna och gör materialet OA-
tillgängligt genom repositorier. Ovan nämnda NIH var pionjärer med ett obligato-
rium. 

NIH:s policy var initialt av det uppmuntrande slaget och OA-publicering var
frivilligt. Den första upplagan av policyn från 2006 förlitade sig på forskarnas
goda vilja att deponera artiklar till institutets eget repositorium PubMed Central
(Kroth m fl 2006, s 281). Den minst sagt dåliga efterlevnaden på 4 procent  gjorde
att den uppmuntrande varianten övergavs och en stramare policy formulerades
2008, efter krav från Kongressen (Carroll 2008, s 2-3). Inte långt efter mandatet
började gälla sköt deponeringen i höjden. 

I en rapport skriven mars 2012 konstaterade the Office of Science and Techno-
logy Policy (OSTP), ett rådgivande organ knutet till Vita Huset, att sedan NIH in-
förde sitt mandat hade efterlevnaden ökat med 75 procent. Exemplet NIH visade
att det mest effektiva medlet mot det utbredda ointresset för OA-publicering var
genom mandat, vilket anammades av finansiärer och lärosäten världen över, däri-
bland Chalmers (Thorsteinsdottir 2010, s 1-2). Yassin Gorgouni  med flera ger i en
studie av deponeringsgrad vikt åt mandatets betydelse. I studien jämförde man
frekvensen mellan lärosäten med och utan krav på deponering. De fann att den ge-
nomsnittliga uppladdningen av artiklar för lärosäten med mandat var 60 procent
av granskade artiklar jämfört med  15 till 20 procent hos lärosäten utan mandat
(Björk m fl 2013, s 8). 
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Chalmers

En policy och dess implementering formas av lokala förutsättningar. I detta avsnitt
följer en redogörelse av processen på Chalmers tekniska högskola. 

Policyn
Chalmers tekniska högskola verkställde sin OA-policy 1 januari 2010.20 Högsko-
lans rektor beslutade att all publikation som produceras vid Chalmers skall göras
fritt tillgänglig som fulltext via institutionens databas CPL, Chalmers Publication
Library. Forskarna förväntas deponera tidskriftsartiklar inom sex månader från
och med det officiella publiceringsdatumet. Tolv månader är den absoluta bortre
tidsgränsen och frånses endast i undantagsfall. Om det föreligger prestigemässiga
skäl till dispens från policyn kan forskaren be om anstånd genom en skrivelse till
prorektorn (Gilbert & Lindholm 2011, s 68).

Policyn har sina rötter i ett projekt som inleddes i början av 2000-talet. Med
biblioteket i spetsen påbörjade Chalmers etableringen av en databas som skulle
verka som portal till högskolans forskning. Databasen tog sedermera formen av en
tjänst och benämndes CPL. Det var ett led i utforskandet av nya sätt att sprida in
formation om Chalmers forskning. Open access fanns ännu inte med i bilden.
Men ett steg i den riktningen togs när högskolans ledning kontaktade biblioteket. I
CPL såg de en potential att förbättra tillsynen av institutionens publicering. Data-
basen blev ett hett ämne när rektoratet beslutade att CPL skulle användas för efter -
leva kravet på rapportering av mängden granskad vetenskaplig publicering till Ut-
bildningsdepartementet. 

Systemet krävde att forskarna själva registrerade sina alster. Mottagandet av
de nya rutinerna var minst sagt ljummet. Forskarna ansåg att de pådyvlades mer -
arbete och ansåg att databasens administratörer kunde ladda ner metadata som
fanns tillgängliga i Web of Science21. Det var omöjligt av två skäl. För det första så
hindrades man av upphovsrätten. Sedan fanns knappast Chalmers samlade pro-
duktion av granskat material representerat i Web of Science. Motståndet minskade
så småningom, mycket beroende på att användarvänligheten modifierades och att
registreringen blev smidigare (Kinger 2010, s 2). 

Än så länge innehöll CPL huvudsakligen metadata. Tillgång till fullständiga
artiklar som granskats kollegialt (fulltext) fanns endast då URL registrerats. Men
fulltextversioner blev alltmer eftersökta. Biblioteket började sondera den juridiska
och tekniska terrängen för att  hitta vägar att tillmötesgå den växande efterfrågan.
En server för e-publicering skapades och hösten 2008 möjliggjordes parallellpu-
blicering, dock av ett mer rudimentärt slag (Kinger 2010, s 2).

2 0http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/verksamhetsdokument/Sidor/open-access-policy.aspx
2 1Web of Science är en internationell databas som innehåller artikelreferenser från vetenskapliga tidskrifter.
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Under tiden hade idén om en policy grott och börjat förfäktas av biblioteket.
Frågan lyftes på allvar inom ramen för en styrgrupp (SPA) som inbegrep represen-
tanter från flertalet av högskolans funktioner. Gruppens övergripande syfte var att
behandla frågor om elektronisk publicering och arkivering. På SPA:s första möte
introducerade biblioteket frågan om OA-policy. Man hänvisade till SUHF:s un-
dertecknande av Berlindeklarationen. Eftersom Chalmers är medlem av SUHF
godtogs följaktligen planerna på en policy och i december 2007 påbörjades förbe -
redelserna för rektors beslut.  Det första utkastet avslogs. Det berodde på att för-
slaget krävde publicering i OA-tidskrifter. Samtidigt innebar en regeringsproposi -
tion22 hösten 2008 ett nytt fokus på bibliometriska kriterier i finansiering av forsk-
ning. Rektorn befarade att det innebar negativa konsekvenser eftersom OA-tid -
skrifter i regel saknade för finansiering kritisk impact factor. Det säger möjligen
en del om hur viktigt meriteringssystemet är i relation till andra aspekter.

Policyn omarbetades: kravet på riktade in sig på den gröna vägen. Propositio-
nen var avgörande för detta vägval (Kinger 2010, s 3). I stället kompletterades po -
licyn med en rekommendation att söka publicering i OA-tidskrifter (Gilbert &
Lindholm 2011, s 67).

Policyn har vid ett par tillfällen reviderats. Det har skett i samband med en ny
organisation samt förändrade förhållningssätt till olika publikationsformer (Gilbert
& Lindholm 2011, s 68).

Implementeringen
Även om policyn började gälla från och med januari 2010 så saknades adekvata
resurser att tillämpa den. Implementeringen inleddes med utredningar om resurs-
behov och formandet av strategier. Under policyns första år vidtogs följande steg
(Gilbert, Kinger & Kullman 2011, s 2-3):

• Januari 2010: Rektors beslut om OA-policy. Biblioteketschefen ombads att
presentera en analys av implementeringen och behov av resurser.

• Mars 2010: Biblioteket presenterade en handlingsplan och identifierade
nödvändig teknologi. 

• Maj 2010: Ett uppföljningsbeslut klargjorde startdatumet och införde un-
dantag för böcker, bokkapitel och patent.

• Oktober 2010: Biblioteket fick en ny avdelning med uppgift att organisera
arbetet med lärosätes publikationsdatabas, bibliometrisk service och OA-
stöd.

• Januari 2011: Ett stödsystem utvecklades genom samarbete mellan biblio-
teket, kommunikationsavdelningen och den juridiska avdelningen. 

2 2http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/07/65/d9e23a41.pdf
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Den ovan nämnda oron som råder inom forskarsamhället finns även inom Chal-
mers forskarkår. Frågorna är de samma;  är det slutet för  peer review, kommer jag
att kunna publiceras i traditionella tidskrifter? Osäkerheten är stor. Avdelningen
som arbetar med stöd till forskarna erfar att det finns ett avsevärt behov av tydlig
och korrekt information (Gilbert & Lindholm 2011, s 68).  

Har mandatet gett någon effekt? Enligt SwePub var endast 7,8 procent av
Chalmers 1 249 granskade artiklar fritt tillgängliga via internet (Gilbert & Lind -
holm 2011, s 68).

Kemiområdets predikament

Mellan vintern 2009 och våren 2011 drevs ett projekt kallat SOAP av Europeiska
kommissionen. Akronymen SOAP står för the Study of Open Access Publishing
och projektet koordinerades av CERN men involverade ovan nämnda parter inom
vetenskaplig publicering. Syftet med SOAP var att granska OA-modellen och ge
parterna en uppfattning om modellens risker och möjligheter samt förutsättningar
för en smidig övergång till densamma23. Projektet genomförde en omfattande en-
kätundersökning för att ta pulsen på vetenskapssamfundets  attityder, övertygelser
och praxis i förhållande till OA-publicering. Närapå 40 000 svar samlades in från
ett brett spektrum av vetenskaper och nationer. En av enkätens nyckelfrågor var: 

Q9. Tror du att ditt forskningsområde gynnas eller kommer att gynnas av tidskrif -
ter som publicerar OA-artiklar?

En överväldigande majoritet av respondenterna, närmare 90 procent, svarade ja.
Men vissa vetenskapsfält framstod som särskilt negativa till OA-publicering.
Bland dem kemiområdet, som lägger sig i botten med 70 procent av välvilligt in -
ställda forskare, jämfört med språk- och litteraturområdet som toppar på 95 pro-
cent. Undersökningen presenterade kemiområdet som det mest negativt inställda;
tillsammans med ingenjörs- och teknologiområdet utgör de ett så kallat negativt
kluster (Lambert 2011).

2 3http://project-soap.eu/
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När BioMed Central (BMC) 2006 lanserade en hemsida för OA-publicering avsett
för kemi, Chemistry Central, menade Paul Vickery, före detta redaktör hos BMC,
att kemin äntligen fått en bas för OA-publicering. Han bedyrade att  affärsmodel-
len open access är relevant för all naturvetenskaplig forskning. Peter Gregory, pu-
bliceringsansvarig på the Royal Society of Chemistry, höll inte med. Det går inte
att ta miste på Gregorys syn på kemiområdets kompatibilitet med OA-publicering
(Sanderson 2011):

”We have absolutely no interest shown from our editorial board mem-
bers, or our authors, for open access publishing.”

Gregorys största farhåga är att undermålig forskning börjar florera utan att ha bli-
vit föremål för peer review. För kemiområdet är detta särskilt problematiskt, där
snabb OA-publicering hotar att tränga undan mer tidsödande kvalitativt arbete
från konkurrerande team, i synnerhet patentorienterad forskning (Sanderson
2011). Från andra håll hävdas det att forskare inom kemiområdet saknar behov av
att dela sina resultat som exempelvis inom fysiken, där det i mångt och mycket rå -
der en vedertagen delningskultur. Vissa discipliner är, till skillnad från kemi, bero-
ende av en friare tillgång på grund av exceptionellt dyr teknologi. Ytterligare ett
skäl till skepsis är uppfattningen att kemister är mer benägna att skydda forskning
i vardande eftersom deras experiment är förhållandevis enkla att upprepa (Trager
2007). 

Tanken om fritt tillgänglig data är emellertid varken ny eller kontroversiell för
kemister. Att använda sig av öppna databaser via nätet är brukligt och det finns
rikligt med resurser online. En kemisk databas innehåller vanligtvis strukturform-
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ler, som genom linjer visar relationer mellan atomer. ChemSpider 24 är en sådan da-
tabas, vilken innehåller 29 miljoner representationer av kemiska strukturer. 

2 4http://www.chemspider.com/
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Tidigare forskning

Under rubriken open access forskas det utmed en mängd olika spår. Forskares för-
hållande och attityder till parallellpublicering är ett sådant. En  översikt över un-
dersökningar med detta tema visar att området har kvantitativ slagsida. Det finns
även exempel på hybrider med både kvalitativa och kvantitativa dimensioner. Vad
beträffar renodlat kvalitativa studier så är det tämligen tunnsått. Följande avsnitt
innehåller exempel på samtliga ansatser. Texterna har gemensamt att jag bedömer
dem som viktiga och grundläggande för en förståelse av denna studies problema-
tik. Litteratursökningen utfördes i databaser med BoI-profil och bibliografier som
täcker OA-fältet. Därutöver söktes uppsatser i institutionen för ABM:s arkiv, Upp-
sala universitet. 

Forskare, attityder och OA

Bibliografierna ger vid handen att OA-fenomenet har genererat en ansenlig mängd
forskning. Tillsammans med annan litteratur visar de att forskares relationer och
attityder gentemot open access är väl belyst. Även om föreliggande studie avser
att fokusera på relationer till implementering av OA-policy, så ansluter den givet -
vis till denna forskning och vilar i viss mån på dess rön. Innan jag diskuterar stu-
dier av implementering vill jag därför kort redovisa sådan forskning och relatera
till uppsatsens problemställning. 

Två forskare figurerar flitigt i sammanhanget: Alma Swan och Sheridan
Brown. Deras rundliga undersökningar med internationell bäring åberopas i flera
studier. Studierna är enkätbaserade och granskar forskares kunskaper om och in-
ställning till att publicera open access; den första med fokus på OA-tidskrifter och
den andra på parallellpublicering. Författarna identifierar även vilka faktorer som
gör forskare benägna respektive motvilliga att OA-publicera. Resultaten visade att
man generellt var positivt inställd. De som valde att publicera motiverades bland
annat av utsikterna för ökad tillgänglighet, större spridning och en smidigare pu-
blicering. Forskare som däremot valde att inte publicera open access avstod hu -
vudsakligen på grund av befarad sämre prestige (Swan & Brown 2004; 2005).

Alma Swan diskuterade resultaten från undersökningarna i en antologi om OA
(Swan 2006). Kapitlet utgick från frågan om varför forskare underlåter att depone-
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ra artiklar till öppna arkiv, och därmed sinkar utvecklingen, när mycket pekar mot
att forskarna är de som har mest att vinna på det. Swan ansåg att det råder en para-
dox. Resultaten av hennes enkätundersökning visade att forskarnas tyngst vägande
motiv till att publicera var att få genomslag (impact) inom sitt område vilket bety -
der att kolleger läser dennes resultat och bygger vidare på vederbörandes forsk -
ning. Trots det är det få forskare som OA-publicerar. De ser inte kopplingen mel -
lan genomslag och open access. Orsaken till denna oförmåga är fyrfaldig (Swan
2006, s 54). 

För det första så är man omedveten om fenomenet OA i sig och dess implika -
tioner. Medvetenheten ökar emellertid, enligt Swans egna resultat. För det andra
så florerar missförstånd och missuppfattningar, även bland forskare som hävdar
att de är väl bevandrade i ämnet. Oklarheter och förbistring i terminologin har del
i detta hinder. Uppfattningen att det inte behövs mer tillgänglighet, eller att till -
gängligheten inte är något bekymmer är ett tredje problem. Problemet tangerar fö-
regående punkt, eftersom begreppet access är missvisande. I grund och botten
handlar det egentligen inte om tillgänglighet utan om spridning. Swan menar att
detta missförstånd skymmer utsikterna till en maximering av genomslaget, som
bevisligen är det primära skälet till att publicera. Den fjärde punkten handlar om
orosmoment - tre till antalet. Forskares benägenhet att deponera till repositorier
minskas av oro över rättighetsfrågor, tidsbrist och svårigheten att parallellpublice -
ra. I avsnittet om utvärderingar av implementering återkommer jag till hur i sam-
manhanget framgångsrika lärosäten hanterat dessa hinder.

Attitydundersökningarna visar genomgående två tydliga tendenser. De som väljer
att publicera OA motiveras av ökad synlighet och tillgänglighet. Forskare är gene-
rellt är positivt inställda till OA som princip samtidigt som deponeringen går trögt.
För det andra uppvisar attityder och förståelse gentemot OA signifikanta variatio -
ner mellan vetenskapliga discipliner. 

Specifika forskargrupper

Ett par svenska masteruppsatser har bidragit till bilden av hur specifika forskar-
grupper ställer sig till open access. I Open Access och forskarna, en attitydunder-
sökning (2006) tittade Sara Ottosson närmare på forskare inom disciplinen medi-
cin. Tendensen är densamma som ovan: man uppskattar open access som princip
men förhåller sig skeptisk eller försiktig till att själv göra sin forskning fritt till -
gänglig. Merparten kan visserligen tänka sig OA-publicering, men förbehåller sig
förlagens medgivande och möjligheten att publiceras i traditionella tidskrifter.

Ottossons uppsats siktar alltså in sig på forskare verksamma inom medicin.
Motiveringen av urvalet begränsar hon till metoddelen. Sedan upphör Ottosson att
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referera till urvalsgruppen som just medicinare. Istället använder hon sig av den
mer allmänna etiketten forskare. Korrespondens mellan forskarnas kontext, det
vill säga medicinområdets karaktäristika, och deras bevekelsegrunder utelämnas.
Det förekommer däremot i Ruhe och Åströms (2006) studie av biomedicinare vid
Lunds universitet.

Med Ruhe och Åströms masteruppsats närmar vi oss föreliggande studie. Utöver te
matiken baseras även den på kvalitativa intervjuer och fokuserar på en grupp in-
omdisciplinära forskare vid en specifik institution. Ruhe och Åström intervjuade
sex forskare inom biomedicin. Resultatet pekar mot att forskarna överlag var väl-
villigt inställda till open access som företeelse med demokratiska implikationer.
Däremot var man skeptiska inför att själva publicera sig i OA-tidskrifter. Anled-
ningen var den betydelse man tillskrev impact factor. Att publiceras i prestigefulla
tidskrifter med hög impact factor ansågs elementärt för en akademisk karriär, nå-
got som OA-tidskrifter ansågs oförmögna att erbjuda. 

Författarna finner likt undertecknad den franske sociologen Pierre Bourdieu
som behjälplig i analysen av empirin. Respondenternas utsagor tolkades genom
vetenskapssociologiska teorier, i synnerhet  Bourdieus teori om det vetenskapliga
fältet. Forskarnas motvillighet att publicera open access är härvidlag ett utryck för
en konflikt mellan yttre krafter och de mekanismer som råder inom fältet. Univer-
sitet i Lunds policy, som är av rekommenderande art, får svårt att hävda sig gent-
emot en situation som bygger på konkurrens mellan forskare som kämpar om po-
sitioner i ett fält med global spännvidd. För egen del anser jag Bourdieus teori
även har något av en nyckelroll för en förståelse denna studies problematik, som
skiljer sig från Ruhe och Åström genom ett annat klientel och policyns kravnivå. 

Implementering

Forskarnas attityder, förståelse och bevekelsegrunder är alltså en dimension av
uppsatsen. Det är även ett perspektiv för att i nästa led studera implementeringen
av OA-policy. Därmed träder vi in på ett relativt outforskat område. Först på sena-
re tid har effekterna av OA-direktiven börjat bli  synliga. De problem och hinder
som Swan och Brown(Swan & Brown 2004; 2005)(Swan 2006a) identifierar har
utgjort, som framkommer nedan, veritabla utmaningar när lärosätenas policyer
implementerades. 

I september 2003 införde Queensland University of Technology (QUT) sitt
krav på deponering. Fyra år senare presenterades den första utvärderingen av im -
plementeringen (Cochrane & Callan, 2007). Den konstaterar att processen varit
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lyckosam och pekar ut strategiska element och lösningar som bidragit till fram-
gången. 
Man jämförde antalet deponerade texter före och efter OA-kravet. Ökningen var
markant. Grundorsaken tillskrivs först och främst att universitetet introducerade
ett krav. Men, lika viktigt var att kravet ackompanjerades av lyhördhet gentemot
forskarna och gedigen service. Swan betonade också kravets avgörande betydelse
för att få självarkiveringen att lossna. Hennes resultat visade flagranta skillnader
mellan lärosäten med krav respektive frivillighet (Swan 2006, s 56). 

QUT bemötte forskarnas farhågor och eliminerade hinder. Trösklarna gjordes
så låga som möjligt, till exempel genom att befria forskarna från själva depone -
ringsprocessen och viss filhantering, som upplevdes som bökig. Oron som omgav
rättighetsfrågor hanterades genom att överlåta korrespondensen med förlagen till
annan personal. Biblioteket blev instrumentellt i denna stödjande strategi. Ett an-
geläget och lärorikt fynd var att processer som befattar sig med förändrad kultur
och struktur måste få ta tid - även om policyn har kravkaraktär. Målet är att upp -
rätta en allians med forskarna och undvika ett bryskt bruk av kravet; hellre hitta
sätt att stödja och uppmuntra processen (Cochrane & Callan 2007, s 3).

Cochrane och Callas fallstudie är en av de första bidragen till förståelsen av im -
plementeringsprocessen. Chris Armbruster genomförde under 2011 en samlande
analys av resultaten från en serie fallstudier av effekterna av första generationens
OA-policyer. Här ingår även fallet QUT. Översikten syftade likt Cochrane och
Callas till att upptäcka och identifiera framgångsfaktorer samt att medverka till att
utforma en metodologisk standard för kommande utvärderingar (Armbruster
2010, s 5). 

Undersökningen har skildrats utifrån olika premisser i ett par artiklar. I en arti-
kel spaltas fynden upp och bedöms efter vad Armbruster finner vara fyra funda-
mentala komponenter i en fungerande implementering (Armbruster 2010, s 2-3):

• Infrastruktur som motsvarar policyns krav
• Inhämtning och forskarnas efterlevnad
• Tillgänglighet och främjande av användning
• Förmånliga villkor för författarna.

Infrastruktur som motsvarar policyns krav
Open access innebär att nya infrastrukturer tar form, parallellt med de förlagsori -
enterade. Det medför bland annat att repositorier och policyer bör anpassas med
varandra. Armbruster exemplifierar med universitetet i Zürich, där växelverkande
förbättringar av repositoriets kapacitet och policyns formulering gav ett lyckat re -
sultat. Infrastruktur inbegriper dock mer än arkiven. Med OA upprättas även alter -
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nativa kanaler mellan forskare och finansiärer, som inbegriper peer review-
granskning. En framgångsfaktor är att löpande utvärdera och stämma av policy
och struktur med varandra. 

Inhämtning och forskarnas efterlevnad
Även om ett lärosäte påbjuder OA-publicering visar Armbrusters studie att endast
tvång inte är en lyckad väg till implementering. Att på rätt sätt hantera forskarnas
motvilja och hitta incitament fungerar bättre. Lärosätet och finansiärer kan till ex -
empel assistera forskarna i processen samt erbjuda finansiering av OA-publicering
även när anslagen upphör. En viktig faktor för att säkerställa efterlevnaden är att
vid sidan av support genomföra återkommande kontroller och kräva rapportering
av antalet publiceringar i öppna arkiv. Det är angeläget att etablera rutiner som sä -
kerställer inhämtandet av författarens slutgiltiga, granskade artikel och konstatera
att den inte är mindre vederhäftig än förlagens version.

Tillgänglighet och främjande av användning
Att göra forskningen tillgänglig är förvisso OA-initiativets primära mål. Inte desto
mindre är det en vital del som bör betonas för att uppnå en lyckad implemente -
ring. Systemen och materialet måste behäftas med synlighet, funktionalitet och
servic. Synlighet kan främjas på olika sätt. Det franska forskningsinstitutet IN -
RIA25 har satsat på en omfattande deponering av ett stort spektrum av material
(Armbruster 2010, s 6). Det har renderat institutet en topplacering i Webometrics
Ranking of World Repositories.26

Ett annat alternativ, och det mest förekommande, är att profilera arkivet uti -
från en viss typ av dokument eller ett specifikt ämne. Ytterligare en väg till ökad
exponering är att ansluta repositoriet till större och mer etablerade infrastrukturer
(Armbruster 2010, s 9). 

Förmånliga villkor för författarna 
Som ovan nämnts är enbart tvång inget optimalt incitament. Att göra deponering
av sin forskning attraktivt har visat sig vara en bättre strategi. Systemen skall inte
endast vara lätta att använda för läsarna. En påtaglig funktionalitet och flexibel
hantering av metadata gör forskaren mer benägen att införliva bruket av reposito -
riet med övriga digitala procedurer. QUT har inlemmat sin policy om självarkive -
ring i olika delar av universitetets rapporteringssystem för att öka medvetenheten
och få det att uppfattas som normal forskningspraktik (Cochrane & Callar 2007, s
6).

2 5Institut national de recherche en informatique et automatique
2 6Cybermetrics Labs, Spanien: mätning av olika forskningsinstitutioners webbaktivitet och synlighet.
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Föremål för Armbrusters intervjuer är personal som ansvarar för att implemente -
ringarna genomförs. Jag vänder mig till den grupp som så att säga hamnar i skott-
gluggen, alltså forskarna. Men, de fyra komponenterna som han skiljer ut såsom
nödvändiga för en framgångsrik implementering är centrala: de fungerar som ett
ramverk i utformandet av uppsatsens intervjuguide. Jonas Gilbert, ansvarig för
Chalmers OA-verksamhet, instämmer för övrigt med Armbrusters propåer. Gilbert
menar att erfarenheterna från Chalmers visar att Armbruster har rätt, att de nämn -
da framgångsfaktorerna är kritiska även för Chalmers fortsatta arbete (Gilbert &
Lindholm 2011, s 68). 

Granskningarna av den första vågen av OA-krav har intervjuer som ett cen -
tralt inslag. Samtidigt skiljer sig föreliggande undersökning från majoriteten av
forskningen kring attityder i det att den antar ett kvalitativt perspektiv. I det sam-
manhanget är den mer inriktad på att fördjupa förståelsen av kemisternas förhål-
lande till open access i allmänhet och deras erfarenheter och förståelse av imple-
mentering av en påbjudande OA-policy i synnerhet. Tidigare studier av imple-
mentering har stort sett utvärderat processen genom att se huruvida forskarnas pu-
blicering förändrats och jämfört deponeringsfrekvenser. Mitt fokus ligger primärt
på hur forskarna uppfattar och upplever situationen - inte hur policyn påverkar de-
ras beteende. 
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Metod

Uppsatsen redogör forskarnas upplevelse av implementeringen av en OA-policy.
Varken OA-fenomenet eller forskarnas beteende är ytterst i fokus. Det är däremot
de vid Chalmers verksamma forskarnas uppfattningar, perspektiv och attityder. In-
tervjun förefaller därför vara den bäst lämpade metoden efter nogsam läsning av
den norske psykologiprofessorn Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsinter-
vjun (1997). 

Urval och ansats

Intervjuerna inföll under januari och februari 2012. De utgjorde en intervjuserie
på nio tillfällen, med lika många informanter, som utfördes uteslutande på Chal -
mers institution för kemi- och bioteknik. Informanterna bestod av sju professorer,
en docent och en doktorand, var och en inom olika underdiscipliner. Anledningen
till att urvalet begränsats till kemister som verkar på Chalmers är som tidigare be -
rörts att kemister utmärkt sig i studier, artiklar och ovan nämnda manifestation, så-
som särskilt motvilliga att publicera open access och att just Chalmers befinner
sig i framkant gällande OA-mandat.

Intervjuernas längd landade på mellan fyrtiofem minuter och en timme, med
undantag av en intervju, som på grund av missuppfattning om tidpunkt för mötet
genomfördes på trettio minuter.

I centrum för Steinar Kvales beskrivning av forskningsintervjun som metod
finns den halvstrukturerade intervjun. Kvale menar att det är den mest optimala
metoden för att få tillgång till kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livs -
värld då den grundar sig på teman och inte i detalj formulerade frågor. Därigenom
skapas förutsättningar för ett flexibelt samtal där kunskap uppkommer i dialog
(Kvale 1997, s 118). Den halvstrukturerade intervjun definieras så som följer: en
intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i av-
sikt att tolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale 1997, s 13).

Intervjuerna utgick efter Kvales rekommendation från en intervjuguide (se bi-
laga). Guiden fungerade som en tematisering av intervjun snarare än en serie frå -
gor (Kvale 1997, s 121). Det var angeläget att intervjuerna verkligen höll sig inom
specifika råmärken samt att undvika att resonemangen dominerades av allmänna
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OA-frågor. Så även om guiden ter sig bred tematiskt sett så har samtalen varit fo-
kuserade på uppsatsens övergripande syfte. Dessa teman valdes ut i förhållande
till syfte och frågeställningar men tog även form utifrån inläsningen av ämnet
open access, särskilt texter om forskares erfarenhet och farhågor:

• Open access - tillgänglighet, allmänhet och rättighet.
• Kemivetenskapens publiceringskultur
• Forskarens roll, predikament och karriär. 
• Förlag och journaler
• Parallellpublicering och OA-tidskrifter.
• Krav och mandat
• Biblioteket som aktör

Intervjun är både explorativ och hypotesprövande. Den är explorativ i det att den
undersöker upplevelsen av OA-publicering som påbud, samt hypotesprövande då
intervjun söker material att pröva hypotesen att kemisterna upplever konflikt mel -
lan sin domän och yttre krafter. För att få grepp om denna konflikt använder sig
undersökningen av ett teoretiskt ramverk. Tolkningen av informanternas utsagor
och dess mening görs genom att tillämpa den franske sociologen Pierre Bourdieus
fältteori. Fältteorin kommer att presenteras mer ingående i uppsatsens teoridel.  

Tolkning och förståelse

Hermeneutik kallas läran om tolkning av texter. I intervjuer försöker forskaren
förstå den intervjuades livsvärld. Den muntliga redogörelsen betraktas i intervju -
sammanhang som tolkningsbara texter, även om de båda texterna skiljer sig åt på
väsentliga punkter (Kvale 1997, s 49). Kvale beskriver den hermeneutiska infalls -
vinkeln som en kontinuerlig växling mellan delar och helhet, vilket i slutändan le-
der fram till vad Kvale kallar en god gestalt (1997, s 51). Uppsatsen har just ett
hermeneutiskt angreppssätt. 

Intervjuernas teman har vuxit fram på hermeneutiskt manér, det vill säga ge-
nom en allmän inläsning och ett övergripande syfte, vilka växelverkat med de en -
skilda teman som formats i processen. Olika uttalanden tillåts på samma vis korre -
spondera med uppsatsens teoretiska fundament. Undersökningen har för avsikt att
tolka vad intervjupersonernas redogörelser betyder och berika förståelsen av fors-
karens predikament och att genom Bourdieus fältteori utröna vad som formar och
ger mening åt forskaren livsvärld.

Hermeneutiska undersökningar frångår vanligtvis hypotesen som utgångs-
punkt. Min förförståelse var tidigt i arbetet att kemisterna motstånd var ett uttryck
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för kamp mellan aktörer inom ett vetenskapligt fält, vilket jag ville få bekräftat, en
hållning som kan ses som hypotesprövande. Men, den hermeneutiska grundtanken
och ambitionen - att nå fram till hur informanter upplever och föreställer sig sin
livsvärld - är fortfarande uppsatsens huvudspår. 
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Teori

Det framgår av skrivelsen till Vetenskapsrådet att lärare och forskare inom kemi-
området ser stora risker med krav på OA-publicering. Pierre Bourdieus teori om
sociala fält ligger nära till hands eftersom hans fältteori förklarar aktörers bevekel -
segrunder och deras agerande när de konfronteras av andra aktörers intressen. Ke-
misternas utsagor kommer att rekontextualiseras i teorin om fältets relationella to-
pografi. Avsikten med detta avsnitt är att redovisa delar av Bourdieus omfattande
teoriväv och att därigenom vässa analysen av uppsatsens empiri. 

Bourdieu

I början av filmen Sociologi är en kampsport (Carles 2001) introducerar Edward
Said Pierre Bourdieu såsom den viktigaste sociologiske tänkaren av idag. I samma
film definierar Bourdieu sociologi och syftet med sitt sociologiska projekt med att
identifiera lagar i mänskligt beteende, få grepp om regelbundenheter och deras
principer. Sociologin vill enligt Bourdieu försöka svara på frågan varför männi -
skor gör det de gör i en samhällelig kontext. Bourdieu närmade sig denna fråga i
termer av rum. Dessa sociala rum kan ta formen av ett fält som påverkas av vissa
betingelser. Genom begreppet fält skapade Bourdieu ett verktyg varigenom sam -
hälleliga fenomen, som företeelser och organisationer inom politik, juridik och
kultur, kan studeras. Begreppet är synnerligen användbart när en undersökning
görs av ett gebit med egen organisation och egna regler. 

Fält
En analys av ett fält bygger på att forskaren lyfter fram de relationer, positioner
och värden som råder inom fältet vilka i sin tur konstituerar fältet (Broady 1990, s
271). Ett fält är enligt Bourdieu näppeligen en statiskt formation. Fältets existens
bygger principiellt på ett tillstånd av strid. Det man strider om är positioner i för -
hållande till andra aktörer, det vill säga individer, grupper eller institutioner. Ett
oavbrutet konkurrenstillstånd råder. Fältteorin utgår från att allt som sker i ett fält
relateras till resurser och makt, om maktanspråk och maktförhållanden. 

Gränserna för ett fält kan tangera ett annat fält och fälten kan innehålla delfält
vari mindre delfält kan identifieras. Varje grupp eller individ kan tillhöra flera fält
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och inneha olika positioner i olika fält. De dominerande i ett fält kan inneha domi -
nerade positionerna i ett annat (Broady 1990, s 276). Det vetenskapliga fältet på -
verkas starkt av vad som sker i övergripande fält, exempelvis de politiska och
ekonomiska fälten  (Hasselberg 2005, s 17). 

Det som gör Bourdieus fältteori aktuell för min uppsats är dess fokus på rela-
tioner. Blicken riktas mot förhållandet mellan olika positioner inom ett system,
som i det här fallet handlar om kemisternas position i relation till OA-projektet
och dess proponenter. Det sociala rum som fältet avser är huvudsakligen och över-
gripande det vetenskapliga fältet, men relationerna och essensen urskiljer även an-
gränsande fält och delfält. Fältteorin och dess begrepp används här för att konstru-
era de betingelser som kan användas som förklaring till kemisternas hållning. 

Det vetenskapliga fältet bildar enligt Bourdieu ett socialt rum med egna vär-
den och rutiner. Som inom andra fält kämpar fältets aktörer om företrädet att av -
göra vad god vetenskap är. Lärosäten, vetenskapliga tidskrifter och förlag, finansi-
ärer, professorer, doktorander, studenter är några av många aktörer. Deras hand-
lingar sker utefter dispositioner och positioner. 

För att förstå varför fältets aktörer agerar som de gör är det nödvändigt att be-
fatta sig med ett knippe begrepp vars innehåll skapar fältet och dess dynamik. De
mest centrala begreppen är doxa, habitus och inte minst kapital.

Doxa och habitus
Bourdieu började tidigt i sin karriär att studera hur mänskligt handlande stod i re-
lation till sociala och symboliska ordningar. Han kallade en sådan ordning för
doxa. För medlemmarna i en samhällelig gruppering avgör doxa vad som är ac-
cepterat, förbjudet och optimalt handlande. Doxa skiljer på det som är normalt och
onormalt. Det är en struktur som mynnar ut i ett system av dispositioner för med -
lemmarnas varseblivning, tankeprocesser och handlande. Systemet kallas för habi-
tus och ger både mening och vägledning. Bourdieu menar att en handling inte kan
förstås utan att klargöra dess relation till doxan (Carlhed 2011, s 286). 

Gränserna som omgärdar ett fält avgörs av en doxa. Doxan är en gemensam
värdegrund, en minsta gemensam nämnare hos samtliga aktörer på fältet. Vad ex-
empelvis det litterära fältet anbelangar så bör doxan tillskriva litteraturen ett viss
värde. Däremot behöver aktörerna inte dela synen på vad som är god litteratur. Så -
dana spörsmål kan bli föremål för strider om formuleringsföreträde. Gränsen för
vad som anses vara litteratur förmodas vara vedertagen, det är ju den som avgör
om vilka som får tillträde till fältet. 

Habitus formar aktörernas utbud av handlingar och strategier. Tankar om vad
som är värt att sträva efter och vad som är förkastligt likaså. Denna disposition in -
förlivas genom inlärning och frambringar strategier. Strategi skall förstås som en
omedveten korrespondens mellan habitus och fält snarare än den mer vedertagna
uppfattningen taktisk beräkning (Bourdieu 1997, s 33). 
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Definition av kvalitet avgörs av vilken habitus som fältet hyser och det är detta,
vad som är vetenskaplig kvalitet, som utgör en grundfråga i situationen på Chal -
mers. 

Kapital 
Inom ett fält konkurrerar aktörer, både individuellt och i grupp, om positioner.
Tillträde till positionerna är avhängigt av att aktören besitter ett visst mått av till -
gångar i förhållande till de andra aktörerna. Tillgångarna kallar Bourdieu för kapi-
tal. Allteftersom kapital förvärvas skapas en uppdelning av underordnade och
överordnade grupper; dominerade och dominerande. Det är dessa positioner aktö-
rerna strider om. Grupper med störst tillgång till kapital räknas till de domineran -
de. Det finns emellertid flera typer av kapital. Ekonomiskt, socialt och symboliskt
är överordnade kapitaltyper. Till det symboliska kapitalet hör vetenskapligt och
akademiskt kapital. 

Sociologiprofessorn Donald Broady menar att symboliskt kapital är Bour-
dieus mest grundläggande begrepp och definierar det som ”det som av sociala
grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde”(Broady 1990, s 171 ).
Begreppet förklarar varför vissa personer, gärningar och institutioner tilldelas vär-
de och anseende. I det akademiska rummet utför bland annat tillgångar som titlar
och publicering i särskilda tidskrifter symboliskt kapital, vilket förutsätter att de
som befolkar rummet är disponerade att tillskriva tillgångarna ett  värde. Utanför
fältet kan de vara värdelösa och helt sakna uppmärksamhet. 

Värdet  av kapitalet är således relationellt och tillgångarna kan endast existera
om det råder samstämmighet mellan tillgångar och dispositioner (Broady 1990, s
172). Ett fält, i synnerhet det vetenskapliga, är ett slagfält där en strid pågår om
makten att avgöra vilka kriterier som legitimerar det kapital som ger mest vinst,
vilken är specifik för fältet i fråga (Bourdieu 1996, s 44). Bourdieu påpekar att
symboliskt kapital har en tendens att generera mer kapital. 

Det ekonomiska kapitalet saknar knappast betydelse inom det vetenskapliga
fältet. Det symboliska kapitalet är underordnat det ekonomiska och är bräckligt i
jämförelse (Broady 1990, s 211 ff). Akademins verksamhet är tydligt präglat av
det ekonomiska kapitalet, särskilt vad den ständigt närvarande konkurrensen om
anslag anbelangar. För att erövra symboliskt kapital krävs det i regel ekonomiskt
kapital. För att forska, publicera och delta på konferenser, det vill säga investera i
symboliskt kapital, krävs materiella tillgångar.

Striderna aktörerna emellan handlar om och sker genom anskaffningen av ka-
pital. Ju större kapital desto större inflytande över doxan och slutligen en domine-
rande position gentemot övriga aktörer på fältet. Det ger makt. Men det ekonomis-
ka kapitalet är fortsatt centralt. Maktkampen gäller även tillgång till ekonomiska
resurser (Hasselberg 2005, s 18).
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Det vetenskapliga kapitalet utmärks av att det är gångbart inom ett specifikt fält
och står i proportion till akademisk makt och prestige (Bourdieu 1996, s 108). Ka-
pitalet ansamlas bland annat genom publicering i prestigefulla tidskrifter. Ansam-
lingen lägger grunden för positioner på det vetenskapliga fältet och formar relatio-
ner mellan fältets aktörer. Men Bourdieu menar att fältet hyser ytterligare en kapi -
talform - det akademiska kapitalet. Även det är ett symboliskt kapital men mer
maktorienterat. De som besitter mest akademiskt kapital har makt att avgöra vad
som är vetenskap och enligt Bourdieu strävar de efter att bevara sakernas tillstånd
vilket även inbegriper sin egen position. De är de dominerande. Striden om före-
trädet att avgöra vad som är vetenskap och kampen om dominerande positioner är
därigenom sammanflätade och detta sker genom akademiskt och vetenskapligt ka -
pital. 

Det går även att betrakta fenomenet som två delfält som överlappar varandra.
Forskaren opererar i ett akademiskt fält vari denne bedöms enligt vedertagna ve-
tenskapliga principer, det vill säga genom publicering och konferenser. Samtidigt
bedöms vetenskapsmannen utifrån en nyttoaspekt, i ett industrialiserat delfält, och
huruvida anslag förvaltas till belåtenhet för administratörer och finansiärer (Bour -
dieu 1996, s 23). 

Aktör, position och strategi
I redogörelsen ovan förekommer begreppen aktör, position och strategi. Även om
deras innebörd redan framgått kommer de att ägnas ett stycke för precisering.

Strategi och position är intimt sammanbundna. Position avgör strategi och
strategier används för att införskaffa kapital och därigenom etablera position. Stra-
tegi har som nämnts en annan betydelse i bourdieusk tappning än vad som vanli-
gen avses. Mer om detta nedan.

Enligt Bourdieu är det hierarkiska inslaget markant i det vetenskapliga fältet.
Separata forskargrupper bildar sociala mikrokosmos som tillsammans med andra
grupper och individer bildar discipliner. Dessa enheter innehar olika positioner,
inom och mellan grupper, men även mellan discipliner råder maktrelationer. Det
är positionen inom fältet som avgör enhetens tillgångar och egenskaper. Som fors -
karen och medlem i en grupp präglas tankar och beteende av positionen av det so-
ciala rummets olika nivåer (Bourdieu 2004, s 36). 

Fältteorin säger att forskarens agerande är ett uttryck för en strategi. Målet är
att införskaffa maximalt med kapital, av de former som anses vitala.  Val av publi -
cering är strategiskt. Men med strategi menas inte en beräkning om maximal pro-
fit. Bibliotekarier utgör en grupp som deltar i kampen om inflytande i vetenskapli-
ga fältet. Deras strategi syftar till, i bourdieusk bemärkelse, att befästa en maktbas.
De utgör en grupp aktörer som företräder och kämpar för hur fältets doxa skall de -
finieras. 
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När villkoren för ett fält förändras menar Bourdieu att det sker en revolution. Om
synen på kapital skiftar, genom exempelvis ändrade publiceringsmönster och upp-
komsten av andra källor för erkännande, sätts även gamla maktrelationer i gung-
ning. Aktörerna kämpar om att bevara och förändra maktförhållandena inom fäl -
tet. Nymodigheter tenderar att inte tas emot positivt då de kan devalvera kapitalet
som omhuldas av det traditionella systemet (Bourdieu 2004, s 34-35).

Spänningar inom ett fält kan härledas till strategier av konserverande och sub-
versiv art. Den konserverande strategitypen används av auktoriteter - de domine-
rande - och subversiv strategi av de som av olika skäl utmanar den rådande ord -
ningen. De kan ta sig i uttryck genom anspråk på legitimitet att å ena sidan bevara
tingens ordningen eller å andra sidan att omformulera de strukturerande principer-
na (Bourdieu 1975, s 30)

De hierarkiska relationerna inom det vetenskapliga fältet påverkas enligt
Bourdieu av ytterligare två principer: den autonoma  och den heteronoma.  Den
förra ser vetenskapen i sig som meningen med akademisk verksamhet. För den se-
nare är vetenskap ett medel för ekonomisk och politisk vinning. Dessa principer
tenderar att ligga till grund för stridigheter mellan aktörer som vill konservera al -
ternativt transformera de hierarkiska strukturerna då de bestämmer vad som räk -
nas som gångbart kapital (Maton 2005, s 690).

38



Intervjuerna

Samtalen med kemisterna utgick från en tematisk guide snarare än explicita frå-
gor. Forskarnas resonemang kretsade kring guidens teman och mynnade ut i att de
nyanserades samtidigt som nya områden utkristalliserades. Dessa bildar avsnitt
varigenom samtalen kommer att redovisas. Vissa teman tangerar varandra vilket
innebär att samma utsaga kan ha sorterats till olika avsnitt. Överlag ägnas vissa te -
man mer uppmärksamhet än andra hos respektive informant.

Redovisningen inleds med forskarnas uppfattning om open access som idé
och dess implikationer, dess relation till kemivetenskapen för sedan övergå i skild-
ringar av vad kraven från Chalmers och Vetenskapsrådet betyder och slutligen hur
de förhåller sig till lärosätets databas CPL. Utsagor och citat från respektive fors-
kare kommer att härledas till informant 1 till 9. Riktigheten i utsagorna kommer
inte att bedömas då målet är att ringa in forskarnas uppfattningar. 

Tillgänglighet, bekvämlighet och allmänhet

Samtliga forskare anser att open access, i meningen ökad spridning och tillgäng-
lighet, som idé är positiv. Att kommuniceras tillhör vetenskapens natur. Premissen
att det som är offentligt finansierat skall komma allmänheten till godo ses som
oproblematisk. Forskarna vill publicera och man ser gärna att publikationerna blir
lättillgängliga. Men det saknas knappast betänkligheter. 

Rättigheter och felaktigheter
Även om OA-tanken har något axiomatiskt över sig så framhåller forskarna att
den innehåller anomalier. Doktoranden bland informanterna tycker att det spon-
tant låter bra men att de instanser som kräver open access inte har tänkt igenom
mandatet ordentligt. Idémässigt bra, anser informant 8, men det akademiska syste-
men är inte gjorda för att hantera open access. Informant 4 tycker visserligen att
OA-idén låter utmärkt, är enkel och lättfattlig, men att den tyvärr är felaktig. 

”Vi har ett problem med förlag som tar överpriser för sina produkter.
Det är del av ett globalt problem när man har privata företag som pa-
rasiterar på det allmänna.”
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Han drar paralleller med friskolerörelsen och privat äldreomsorg. Där handlar det
om betydligt större belopp, så att det är just inom den akademiska sfären som fo-
ten skall sättas ner tycker informanten är obegripligt. Han ser tendenser till en
vendetta mot de stora förlagen, i synnerhet Elsevier som i debatten fått spela en
sorts skurkroll. Informanten medger att institutionerna förmodligen betalar för
mycket till förlag som Elsevier och att det är ett problem som man måste ta itu
med på något sätt. 

Argumentet att förlag inte skall profitera på forskning som betalats av skatte-
medel är en grundpelare i arbetet för open access. Informanterna har förståelse för
det. Samtidigt påpekar de att en stor del av finansieringen faktiskt sker av närings-
livet. Principen om att de som betalar skall ha tillgänglighet i all ära, men frågan
är vem som betalar för vad. 

En informant undrar om samma logik skall gälla för verk som skapats av
konstnärer med statliga konstnärslöner. Skall inte allmänheten kunna göra anspråk
på sådan litteratur, musik och konst?

Bekvämlighet eller tillgänglighet?
Med ett undantag framförs uppfattningen att open access, så som lärosäten och fi-
nansiärer föreslår, är en onödig variant av en företeelse som existerat sedan länge.
Man hävdar att forskningsresultat redan är tillgängliga och att problematiken är
överdriven. Gratis tillgång till vetenskapliga publikationer existerar redan genom
bibliotekens försorg. Informant 1 menar att grundpremissen för open access är en
chimär och informanterna undrar överlag om det verkligen är ett problem att all -
mänheten inte kan få tillgång till vetenskapliga artiklar utan att behöva gå till bib -
lioteket. 

För den som är intresserad är det inte svårt att få tag i artiklar, resonerar infor-
manten. Skillnaden ligger i att man innan open access var tvungen att ta sig från
kammaren och caféerna och bege sig till biblioteken. Måste kravet på instant gra-
tification verkligen gälla precis överallt? Informant 4 undrar om OA-modellens
sociala rättvisekrav handlar om att förse allmänhetens Ipads på tunnelbanan eller
kalas med vetenskaplig litteratur. Inget hindrar intressenten från att skaffa sig ett
bibliotekskort. 

”Det är ju öppet för alla, det är bara det att du inte kan sitta vid din
dator var som helst i världen och tanka ner det. Det är ju inga pro-
blem att gå till biblioteket och få framplockat det som de prenumere-
rar på.” (Informant 2)
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Uppfattningen om att det snarare är bekvämlighet som är problemet, inte tillgäng-
lighet, löper genom merparten av intervjuerna. Intresserade uppmanas att skaffa
ett lånekort.

”Man måste ta sig i kragen och gå till biblioteket.”(Informant 3)

”Jag har alltid tyckt all forskning är tillgänglig för alla, så gör sig det
lilla besväret att att sig till ett ställe som Chalmers bibliotek eller nå-
got liknande.” (Informant 8)

"Om man masar sig till ett svenskt bibliotek har man i princip tillgång
till hela den skattefinansierade forskningen.” (Informant 9)

Allmänhetens behov
Det råder en gemensam skepsis kring att allmänheten verkligen är betjänt av fri
tillgång till just kemivetenskapens publikationer. Samtliga informanter ser främst
andra forskare som målgrupp och det antas att intresset hos allmänheten är obe -
fintligt, att den saknar de förkunskaper som krävs för att tillgodogöra sig artiklar -
nas innehåll. Informant 6, som är doktorand, säger att hon visst vill gagna allmän-
heten, men att det inte kommer att ske genom artiklarna i sig. Artiklarna är visser -
ligen viktiga, men snarare som värdemätare gentemot finansiärer och institutioner.
Informant 7 uppger att OA-initiativet känns forcerat då det vill ”pusha ut informa-
tion mot folk som inte kan tillgodose den.” Ett par av informanterna anser att om
målet är att involvera allmänheten så ser man hellre att det läggs  mer resurser på
att vetenskapssamfundet blir bättre på att kommunicera med allmänheten. 

”Jag tror inte det skulle göra någon stor skillnad att kunna ladda ner
artiklar hur som haver [...] Om man inte är expert och laddar ner en
massa medicinska artiklar, är intresserad av en viss åkomma, hur
skall man kunna bedöma dem?” (Informant 1)

Informant 4 hävdar att det snarare är vinstdrivande företag som har mest att tjäna
på att forskningsresultat blir gratis och lättillgängliga. Han ställer frågan om det är
rättvist att amerikanska multinationella företag skall ha gratis tillgång till forsk -
ning som betalats av svenska skattebetalare. 

Informant 2 pekar ut vetenskapsjournalisten som den enda användaren utanför
skrået som har reellt bruk av materialet. Att journalisten har tillgång till originalar -
tiklar ser han som angeläget. Han värdesätter journalistens funktion att översätta
tungt faktamaterial, göra det lättfattligt och därigenom tillgängligt för lekmän. 
Särskilt professorerna lyfter fram en traditionell metod att få tillgång till deras
forskningsresultat, nämligen att kontakta dem och be om ett exemplar. Viljan att
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dela med sig är uppenbar och det framhålls att vetenskapsmän världen över upp -
skattar att andra är intresserade av vad de gör, att de gärna delar med sig av sin
produktion. 

”Om det nu skulle vara någon man eller kvinna som är intresserad av
att veta vad jag gör så är det bara att skicka ett mejl och säga: kan du
skicka en pdf med alla dina publikationer. Det är fullt tillåtet, bryter
inte mot någon upphovsrättslag.”

”Den svenske skattebetalaren kanske inte vet att man gör så, men det
är i stort sett alla, på alla universitet införstådda med [...] Folk är
glada i att dela med sig till andra i det vetenskapliga samhället.” (In-
formant 2)

De förklarar att intressenter kan skicka ett mejl och att författarna har omkring 50
fria pdf-kopior att förfoga över och distribuera utan att tillfråga förlagen. Det är
även ett sätt att kringgå problemet ifall ett bibliotek saknar prenumeration av den
journal där forskaren publicerat sin artikel. Informant 4 säger att han har tillräck-
ligt med fria exemplar för att tillgodose det behov som finns och att det därigenom
redan råder open access. 

Han, eller andra kollegor för den delen, har aldrig varit med om att neka nå-
gon intressent för att materialet tagit slut. Open access finns redan i praktiken och
har denna bemärkelse funnits i över 200 år. Det gör OA-reformen till en icke-frå-
ga, hävdar informant 9. Den enda skillnaden är att nu kan intressenten vara ano -
nym, en anonymitet som han inte tycker är tillbörlig när man hämtar någons ve -
tenskapliga arbete. 

Argumentet om ökad tillgänglighet genom open access beaktas mer när tredje
världens förutsättningar kommer på tal. När det inte ses som ett problem i Sverige
så tänker man sig att open access kan göra skillnad i exempelvis ett antal afrikans-
ka länder. Det kan hjälpa folk och forskare i andra  länder, säger informant 8, där
lärosätena inte har råd att prenumerera på exempelvis Web of Science, vilket är
förknippat med höga kostnader. I regel solidariserar forskare sig med kollegor
som inte har samma tillgång till litteratur som man själv har. 

Informant 2 köper emellertid inte det resonemanget. Han menar att forskare i
tredje världen är väl medvetna om att det fungerar utmärkt att mejla, be om en
pdf-kopia vilket ordnas med ett par musklick.  Även informant 9 är skeptisk. Han
menar om forskare som har tillgång till Internet även har tillgång till hans artiklar.
Och eftersom han inte får några förfrågningar utgår informanten från att efterfrå-
gan inte är särskilt stor. De behöver bara skicka ett mail. Argumentet om allmän-
hetens rätt till skattefinansierad forskning ser han som ett svepskäl. Egentligen
handlar det om ett politiskt ställningstagande, att få förlagen att gå i konkurs. 
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”Då får man säga det. Då får man inte säga att det sitter folk i tredje
världen som inte har råd att prenumerera.”

Karriär och tidskrifter 

Publicering i vetenskapliga journaler är ett livsviktigt moment. Det är utifrån pu-
bliceringen forskarna värderas och där förutsättningarna för den enskilde forska-
rens karriär formas. Mycket av den oro som riktas mot open access handlar om
hur modellen påverkar forskarnas villkor och finansieringen av arbetet. 

OA-tidskrifter, impact factor och peer review
Gemensamt för informanterna är att de ser publicering som det sätt genom deras
vetenskapliga produktionen värderas. Finansiärer tittar på vilka tidskrifter forskar-
nas artiklar publiceras i och sätter likhetstecken mellan vetenskaplig kvalitet och
tidskriftens impact factor. Det är basen för framgångsrik forskning.

OA-tidskrifter ser man som kategoriskt underlägsna de etablerade journalerna
vad gäller impact factor och peer review. Merparten antar att OA-tidskrifterna
saknar peer review-process. Peer review är garanten för att resultat är prövade och
rimliga, så att ”man inte publicerar gallimatias”, en kvalitetsprövning som riskerar
att försvinna genom OA-tidskrifterna. 

”Det är om man ser det här peer review-systemet som något slags hin-
der för genial vetenskap som aldrig får komma fram, [...] skulle man
ha helt öppet skulle all dynga bara... det skulle bli ännu svårare för
folk att avgöra vad de skall läsa för någonting [...]Jag menar, varför
läser alla DN-debatt?”(Informant 9)

Forskarna säger att det finns ett tiotal bra tidskrifter inom kemiområdet dit man
vill skicka sina artiklar. Många artiklar ratas, men det är trots allt en kvalitetsstäm-
pel. Publicering i dessa tidskrifter prioriteras framför policyer från Chalmers. Som
forskare vågar man inte chansa med sin vetenskapliga karriär. Informant 4 berättar
om ett initiativ som togs av Lunds universitet och Kungliga biblioteket. De lanse -
rade en databas med OA-tidskrifter som uppgavs vara utmärkta att publicera i.
Tidskrifter var helt okända och enligt informanten hade det varit karriärsmässigt
självmord att publicera i dem. 

”Och det angav de som alternativ till de välrenommerade tidskrifter-
na, tidskrifter som ingen någonsin hört talas om. Och det känns som,
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att de liksom inte har koll på vad de gör. Det var helt uppåt väggar-
na.”

Informant 3 säger att det är självklart att man siktar mot de bästa kemitidningarna
om man känner att man kommit på något bra. Det skulle mycket till innan han ens
skulle överväga att publicera i en OA-tidskrift. Anledningen är att de är få och att
de som finns har synnerligen låg impact factor. Under intervjun söker vi efter OA-
tidskriften  Atmospheric Chemistry and Physics och dess impact factor. 

Det visar sig att den ligger på 4,881. Informanten förvånas över det höga vär-
det. På frågan om det ändrar hans inställning svarar han nej, publicera i tidskiften
skulle han aldrig göra. Anledningen är att informanten aldrig har hört talas om den
och att han vet vilka tidningar man bör publicera i. Om tidskiften skulle förekom -
ma i en publikationslista vid ansökan om anslag är sannolikheten stor att utvärde -
raren inte heller har hört talas om den vilket leder till uteblivet anslag. Och i cv:n
är det just vart man publiceras som väger tyngst. 

Mål, medel och moment 22. 
Att kravet på OA-publicering får ekonomiska implikationer är forskarna övertyga-
de om. I slutändan är det forskarna som får betala för ett system som de inte själva
önskar. Informant 2 tycker att det är fel att låta dem ta upp kampen med förlagen.
Hybridmodellen, där skribenten uppmanas att betala för att göra artiklar open ac -
cess, ses som orättvis. De ser premissen att forskare skall betala för att publicera
som djupt felaktig. 

”Pengarna i en högskola kommer ju ifrån forskarna. Det finns väldigt
lite pengar som kommer uppifrån.”

Den doktorerande informant 6 har tagit initiativ till att publicera open access, men
fick kalla fötter när tidskriften krävde 1000 dollar. Hon menar att det är ohållbart i
en arbetsmiljö där man hela tiden försöker undvika att belasta projekten. Flera av
informanterna undrar vart pengar för publicering skall tas. 

Är man mycket produktiv så blir verksamheten mycket dyrare.  Informant  7
befarar att merkostnaderna kommer att skjuta i höjden. Han exemplifierar med att
det kan kosta 3000-5000 dollar att OA-publicera hos American Chemical Society,
eller annan organisation, och att man publicerar cirka tio gånger per år. Informant
8, som leder doktorandgrupper med hög produktivitet, ser att kravet på OA-publi -
cering riskerar att urholka forskningsmedlen. 

”Pengarna, ja, det är irriterande, det smärtar, min mest produktiva
grupp publicerar, det är två doktorander och jag, vi publicerar upp-
emot fyra till fem artiklar per år, bara i den lilla gruppen på tre perso-
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ner. Och i och med det här systemet skulle vi bli synnerligen straffade
för detta. Det är ju pengar som vi kan köpa utrustning för.”

För att undvika utarmning måste högskolans ledning i sådana fall anpassa medlen
efter forskargruppernas produktivitet. Ju duktigare grupperna är, eller den enskilde
forskaren för all del, ju mer kommer det att kosta. Någon tecken på sådan finansi-
ering har han inte sett av. Eftersom det traditionella systemet inte straffar hans
team föredrar han det. Informant 4 befarar att med de höga kostnaderna följer en
förstärkt uppdelning av forskarsamhället i ett A- och B-lag. 

”Resultatet blir ju att man istället för att hjälpa mindre bemedlade
forskare genom fri tillgång, så betyder det att de som har råd att beta-
la för open access blir de mest synliga.”(Informant 4)

Kravet på open access riskerar även att försämra Chalmers och dess personals in-
ternationella anseende. Man kommer vara tvungna att konkurrera med forskare
som inte tvingas publicera i tidskrifter med låg impact factor.

”Skall vi då jämföra oss med folk som publiceras i högoktaniga tid-
skrifter? Då kommer reviewers säga: men de där chalmeristerna, de
publiceras bara i skräptidskrifter där  man får betala för sig.” (Infor-
mant 8)

Informant 9 tycker att det är förmätet att tro att Sverige, som är mycket litet i den
globala forskningsvärlden, skall kunna påverka. Inflytandet finns i USA , där åtta
av nio nobelpris hamnar. Vad är då meningen med att ändra publiceringsstrategi i
Sverige, en strategi som ligger i otakt med det globala systemet?

Strategi
Kostnaderna kan komma att påverka var forskaren väljer att publicera. Nu strävar
man efter att publicera i tidskrifter med så hög impact factor som möjligt. I framti -
den finns risken att det är priset för publicering som styr, att man helt enkelt publi -
cerar där man har råd. Kvaliteten äventyras om en köp-och-sälj-mentalitet tar över
genom att artiklar kan publiceras oavsett vad de innehåller bara man betalar för
sig. 

Misstron mot open access, i alla former, grundar sig i en uppfattning om OA-
tidskrifternas undermålighet och avsaknad av värde i det nuvarande bedömnings-
systemet. Informanterna uppger att tidskrifter som det är nödvändigt  att förekom-
ma i, med stark impact factor, inte finns i OA-varianter. Det innebär stora karri -
ärsmässiga risker. 
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”Skall vi då publicera i, ursäkta uttrycket, skittidskrifter bara för att
tillfredsställa policymakare?”

Informant 9 säger att han och hans kollegor inte har några vettiga OA-tidskrifter
att vända sig till. Kanske kommer det att finnas om femton år, men det handlar om
karriären och möjligheten att bedriva forskning, här och nu. Ett par av informan-
terna verkar i mindre underdiscipliner. De vittnar om svårigheter att bli publicerad
överhuvudtaget. Funderingar finns därmed om OA-tidskrifter skulle kunna öka
deras publiceringsmöjligheter och synlighet. 

Informant 9, som är professor, rekommenderar emellertid att man försöker
hålla sig så generell som möjligt för ökad publiceringspotential. Om ett projekt
appellerar till forskare inom kemi i vid skala, och kanske även fysiker, då kan ar -
tiklar publiceras i generella tidskrifter med hög impact factor och renommé. Finns
där en dragning åt det medicinska fältet är det ännu bättre eftersom medicinska
tidskrifter i regel har hög impact factor. Professorn anser att förmågan att lyfta ett
projekt till en mer generell frågeställning är en kvalitetsstämpel i sig. 

Informant 6 uppfattar det som helt avgörande att publicera i tidningar med op-
timal impact factor. Det gäller att komma in i systemet, att få Vetenskapsrådets
uppmärksamhet. För att få det måste man publicera i rätt tidskrifter. Gör man det
ökar möjligheterna till anslag nästa gång, som en uppåtgående spiral. Ju mer
pengar en forskare får ju större är chansen att vederbörande får mer nästa varv. 

De intervjuade ser Vetenskapsrådets agerande som motsägelsefullt. Rådet krä-
ver open access, uppmuntrar till publicering i OA-tidskrifter, samtidigt som de be -
dömer forskning efter det impact factor och prestigefulla publiceringar. 

Att ta det första steget

”Om alla tänker som jag, om ingen vågar publicera förrän de andra
börjar publicera , då är det ju låst. Någon måste börja. Det är en bar-
riär att ingen vågar börja [...], ingen vågar chansa. Jag vågar inte
chansa.”

Det är informant 3 som uttalar en genomgripande problematik. Informanterna
uppger att det är avgörande för deras yrkesutövning att publiceras i de bästa tid-
skrifterna. De säger att dessa tidskrifter saknar open access och skulle man sluta
att publicera i dem så är det slutet för karriären. De har svårt att se att någon skulle
vilja ta det första steget. 

46



”Det är klart att det finns enskilda personer som vågar sig på det, men
då får du ha en mycket stor marginal på dina anslag att du klarar av
att tappa de mest konkurrensutsatta anslagen. För där bedöms man
utifrån var du publicerar.”

Informant 5 är i början av sin forskarkarriär. För henne är publicering i OA-tid-
skrifter riskabelt. Hon tror att den vetenskapliga miljön är alltför tävlingsinriktad
för att få det att lossna. Det slår för hårt på den enskilde forskaren, särskilt den
aspirerande. Gemensamt för informanterna är att de vill bli lästa och få sina artik-
lar spridna. Men de ser inga fullgoda OA-alternativ. Därtill kommer det ovan
nämnda problemet med avgifterna. För att få forskare att ta sig förbi de ekonomis-
ka spärrarna föreslår de att biblioteken och/eller finansiärerna betalar förlagen. 

Om någon annan aktör betalar, medger informant 4, så är det en bra modell.
Den rådande betalningsmodellen ser han som ett dråpslag för ”stackare” som just
inlett sin forskarbana och finansiera sin publicering med redan låga anslag. 

”Ge oss en påse pengar så kryssar vi i rutan. Då går det snabbt och
smidigt, då blir det en tillgång för alla. Man får ta den här kostnaden
och inte skjuta över den på oss.”

Tröskeln verkar vara lägre för kemisterna inom underdiscipliner som hänvisas till
traditionella tidskrifter med redan låg impact factor. Eftersom informanterna från
dessa discipliner känner sig hänvisade till tidskrifter med en impact factor på 1,5
så ser de egentligen ingen anledning att rata publiceringar i en OA-tidskrift med
1,1.

Kemiområdets särart

Upprinnelsen till denna studie är ovan nämnda skrivelse till Vetenskapsrådet. Den
väckte frågan varför just kemister utmärker sig som särledes skeptiska till föränd-
rade publiceringsstukturer. I uppsatsens kontextavsnitt konstaterades att kemister
även internationellt sett uppfattar sitt gebit som inkompatibelt med open access. I
mätningar framstår de som motvilliga och endast ett fåtal upplever det som posi -
tivt. Detta avsnitt är en del i att försöka förklara varför. Här beskriver informanter-
nas sin syn på kemiområdet och dess relation till open access. 

Tradition och hävd
Kemisternas motvillighet förklaras mangrant genom traditionens makt. Informant
1 säger att kemiområdet är annorlunda eftersom det biblioteksmässigt alltid fun -
nits ett effektivt system där man kunnat söka efter kemiska föreningar. Traditionen
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att publicera i tidskrifter är lång och tidskrifternas status har tagit mycket lång tid
att erövra. Kemisterna menar att de är synnerligen avhängiga av dessa tidskrifters
prestige. Man är väl medveten om tidskrifternas inbördes rangordning och forska-
ren bedöms obevekligt av var i hierarkin denne publiceras.

”Det är två som alla vill publicera sig i, det bästa kemitidningarna.
De breda, de allmänkemiska [...] om det är gratis att publicera i An-
givante, jämför det med att betala för att 20 000 för att publicera i en
journal som ingen har hört talas om, då är valet fruktansvärt lätt.”
(Informant 3)

”Jag vet inte om kemister är mer snobbiga än andra, men man tittar
väldigt mycket på var folk publicerar. Det finns en väldigt sträng hie-
rarki.”

En återkommande farhåga är att open access är det samma som självmord för ke-
miområdet i allmänhet och för den enskilde forskaren i synnerhet. Om institutio-
nen på Chalmers börjar publicera i undermåliga tidskrifter kommer inflödet av ex-
terna pengar att störtdyka. Möjligheten att dra in medel anses försämras drama-
tiskt. För forskare inom smala underdiscipliner känns det som om situationen går
från värre till värst. De har redan svårt att hitta journaler med fördelaktig impact
factor och befarar om man publicerar i en ännu mer okänd tidskrift så får det
ödesdigra konsekvenser. 

I jämförelse
I samtalen använder sig informanterna gärna av fysiken för att genom en jämförel-
se beskriva kemins särart. När kemister framstår som ovilliga till att OA-publicera
och deponera utmärker sig fysikerna genom att vara benägna. Skälet är att de har
en annan tradition, en tradition av mer ideella tidskrifter. Informant 3 framhåller
att till skillnad från kemin så har fysiken OA-tidskrifter med god renommé.  

”Fysikerna har mycket lättare att publicera open access i och med att
det finns så många erkända journaler där. Som folk vet om är bra.”

Eftersom utbudet av gångbara OA-tidskrifter i kemi uppfattas som svagt leder det,
menar informant 3, till att forskare som låter sig publicera i dessa tidskrifter riske-
rar att få sitt arbete komprometterat.
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”Om någon sagt att de publicerat i någon OA-kemitidskrift hade jag
sagt ' va, har du inte bättre resultat än så, att du är tvungen att publi-
cera i en OA-tidskrift', det hade min första tanke varit, 'det måste vara
skit det du gjort', tyvärr.”

Informant 2 berättar att när han först fick höra idén om att betala för att OA-publi -
cera så skrattade han men häpnade när en kollega inom fysiken sade att fysiker
gjorde det hela tiden. Genom samarbete med fysiker erfar informant 7 att kolle-
gorna mer använder sig av datasimuleringar och traditionellt lägger ut resultat på
nätet innan publicering i tidskrift. Han tror att fysiker lägger mindre vikt vid peer
review och anser att det är upp till andra forskare att upptäcka och förstå, det är
inte tidskrifternas uppgift. Inom kemin är det otänkbart. Många kemister, särskilt
den äldre skolan, vet inte ens om att sådana fora existerar. Om de traditionstyngda
kemitidskrifterna, säger han, får veta att någon sett det minsta lilla av en text in -
nan publicering så refuseras den. Fysikjournaler är inte lika noggranna. Skillnaden
i publiceringskultur vetenskaperna emellan medför även skillnad i kvalitet enligt
informant 4:

”Saker och ting som publiceras i fysiktidskrifter skulle inte ens gå vi-
dare till kollegial granskning i kemitidskrifter. Det håller inte för våra
kriterier. Skicka in till arkiv som fysikerna gör finns inte på kartan. det
känns bisarrt bara.”

Även övriga discipliner på Chalmers uppfattas som mer förenliga med OA-tan-
ken. Datatekniker till exempel, som traditionellt presenterar sina resultat på konfe -
renser. 

Den konservativa vetenskapen
En aspekt som informanterna finner unikt för kemiområdet är skillnaden i behovet
av dagsfärsk information. Disciplinen arbetar med ett annat tidspann än andra ve-
tenskaper. Vanligt förekommande är att aktuell forskning citerar mycket gammal
litteratur. Informant 8 tror att OA-motståndet delvis beror på en inneboende kon-
servatism. 

”Jag tror att kemister är konservativa helt enkelt för att kemivetenska-
pen är konservativ. Vi agerar efter kunskaper som är väldigt gamla.
Kemi är en gammal och trygg vetenskap. [...] Du kan plocka upp en
kemikurs från början av 1900-talet och den är fortfarande aktuell.”

Kemin kännetecknas av att den är överföringsbar i högre grad än andra vetenska -
per enligt informant 1. Han säger att kemister har användning av publikationer
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som går tillbaka långt i tiden. Kemin har en mycket konkret kvalitet och metoder
som användes på 1800-talet är lika användbara idag. Överhuvudtaget  krävs ett
stort kronologiskt djup för att bedriva kemiforskning. De fem sista årens publika -
tioner räcker inte. Därmed är open access inte särskilt intressant för kemister då
det varken gör till eller från om artiklar finns fritt tillgängliga inom ett kort tids -
spann. 

”Typiskt är att referenser sträcker sig 50 år tillbaka. I många fall ännu
längre. Det beror på hur väl man förstod problemen när de skrevs;
man hade rätt bra koll på läget inom organisk syntes redan på 1800-
talet. Biokemiska frågor besvarades på 30-talet. Det finns alltså en
etablerad kultur som gör kunskapen överförbar på rätt sätt.”

Förbisedd disciplin 
Kemiområdet ses som den vetenskap som tar mest stryk i en omvandlad publice-
ringsstruktur. De pådrivande aktörerna antas sakna förståelse för kemins unika
predikament. Ett par informanter uppfattar OA-förespråkare som en rörelse som
helt saknar kunskap om kemisternas villkor. Vetenskapsrådets genmäle (se bilaga
2) tolkar informant 8 som att de tycker att kemister är ”dumma i huvudet.” Han
tycker att VR avvisar skrivelsen på ett sätt som visar att de inte orkar bry sig. 

Informant 4 betonar att han och andra kemister har noggrant tänkt igenom sa-
ken. De förutspår att krav på OA-publicering kommer att få stora konsekvenser
för kemiområdet men upplever att det är ingen som lyssnar. Inför Chalmers policy
levererades ett remissvar. Någon reaktion på dess förslag märktes inte av. 

De direktiv och förslag på lämpliga OA-journaler och repositorier som riktats
mot kemister förstärker bilden av brist på förståelse för kemiområdets villkor.
Denna upplevelse, enligt informant 4, medverkar till känslan av misstro:

”Det bildade exempel på att man inte fattat hur publicering fungerade
inom kemin. Om de inte fattat det, varför skall vi tro på en massa and -
ra saker de säger?”

Förändringsagenterna

I intervjuerna nämns tre aktörer som uppfattas som proponenter av open access.
Aktörerna argumenterar och verkar för en förändring av traditionell publicering.
Genom information, påtryckningar och villkorade medel vill man påverka kemis-
ternas agerande och attityder. Avsnittet redogör för hur kemiforskarna uppfattar
dessa förändringsagenter: biblioteket, Chalmers och Vetenskapsrådet.
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Biblioteket - support eller polis?
Genom administrationen av repositoriet CPL är det bibliotekarierna på Chalmers
bibliotek som kommunicerar kravet på att deponera. Institutionerna besöks av bib -
liotekarier som berättar om regler och rutiner samt erbjuder stöd i publiceringen.
Även om kemisterna är allmänt skeptiska så ser man att bibliotekarierna underlät -
tar processen med service och infrastruktur. Bemötandet har varit klanderfritt och
även om man omedelbart får en uppmaning från biblioteket att deponera så fort
man figurerar i exempelvis Web of Science så ses bibliotekarierna inte som en sort
OA-poliser. 

En grund för oviljan är som ovan nämnts att de känner sig utlämnade och att
ansvaret lagts på enskilda forskare. I stort upplever forskarna att bibliotekarierna
är hjälpsamma och gör sitt bästa för att lätta på bördan. Man slipper att ha detalj -
kunskaper om regelverk - att tolka reglerna bistår bibliotekets personal med. Två
av informanterna kände inte till att biblioteket var behjälpligt och motsatte sig
open access på grund av det orimliga i att sätta sig in i regelverk och förlagens oli-
ka bestämmelser. Att bibliotekarierna har koll på vad enskilda förlag har för be-
stämmelser kring open access upplevs som mycket positivt av övriga. 

”Man får hjälp av biblioteket. De vet vad det är frågan om och har
speciella kontaktpersoner som sköter sådana här frågor. Så jag tycker
det har blivit mycket bättre.” (Informant 2)

Ytterligare ett skäl till motviljan är att open access uppfattas som vagt och att man
inte blivit tillräckligt informerade. Forskarna efterlyser härvidlag en större infor -
mationsinsats från bibliotekarierna. De menar att något informationsmöte eller
möjlighet till dialog har de inte blivit inbjudna till. Informant 9 tolkar det som om
att biblioteket redan har sin uppfattning klar om förträffligheten med open access.
Informant 4 är inne på samma spår och säger att han har fått söka upp biblioteket
för att få information och att han där funnit en stor förvåning över att det fanns
forskare som inte köpte idén med open access. 

Informant 7 anser att open access dök upp som "gubben ur lådan" och att han
snubblade över informationen när han gick in på Chalmers hemsida. Doktoranden
bland informanterna, nummer 6, uppger att hon aldrig blivit inbjuden till något in-
formationsmöte. Informant 5 förespråkar tätare kontakter och utbyte av informa -
tion.

”Det står ingenstans tydligt. Jag skulle bli jätteglad om det då och då
kom någon från biblioteket och berättar lite för oss, tillåter människor
att ställa frågor. Om det har ett sådant program att nu på våren går
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en person till varje avdelning och berättar vad som är nytt.” (Infor-
mant 5)

På frågan om informanterna hade gått till ett möte om open access vid inbjudan är
det ett par som medger att de hade struntat i det, likväl som de underlåter att depo -
nera i CPL. Dessa visar sitt missnöje mot mandatet genom att så att säga rösta
med fötterna. 

”Argument biter inte. Man är så negativt inställd redan så att man ski-
ter i det.” (Informant 3)

Funderingar kring varför biblioteket är drivande i OA-frågan handlar om strategi.
Reformen ses som ett led i att minska förlagens inflytande men även att positione -
ra biblioteket som aktör i lärosätet och därigenom vinna ökade anslag. Så även om
bibliotekarier uppfattas som sympatiska är vissa informanter mer tveksamma till
bibliotekets bevekelsegrunder. 

Informant 9 kan bara förstå bibliotekets vurm för open access som en för-
hoppning om att skapa ökade marginaler för att få pengar över till att anställa mer
personal. Han ställer sig frågande till vad biblioteket skall göra med pengarna om
det inte är att betala prenumerationsavgifter och tillhandahålla högkvalitativa jour -
naler. 

”Jag ser detta som bibliotekets huvudsakliga uppgift, 97 procent av
uppgifterna, inte att ge oss kurser i open access utan att förse oss med
vetenskaplig relevant litteratur [...] och göra det så billigt som möjligt
[...] inte att driva politik i massa saker som exempelvis open access.
Det är inte forskarna som hittat på det här utan  det är biblioteket
som hittat på att vi skall ha det så här.”

”Vi är inte här för deras skull, det är liksom tvärtom.”

Informant 4 ser bibliotekets roll i ett maktperspektiv. OA-modellen används av
"biblioteksfolket" för att ta igen förlorad mark. Det är en kamp om vem som har
makten över publikationerna, över information. 

”Under rätt många år har biblioteken förlorat en väldigt massa makt,
man har förlorat kontrollen över tidskrifterna, man har förlorat kon-
trollen över datorbaserade sökningar. En gång i tiden fick man ju gå
ner till biblioteket och boka tid [...] Nu gör alla allting själva. De som
är experter har förlorat all makt och inflytande. Nu försöker man ta
tillbaka det där.”
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För informant 2 är det emellertid en självklarhet att biblioteket tar parti för open
access. Han menar att det ligger i bibliotekets natur att arbeta för maximal till -
gänglighet. 

Chalmers
Även om det är biblioteket som har rollen att informera om och uppmana till open
access så riktar forskarna sin frustration mot ledningen för Chalmers. Informant 3
uppger att han har full förståelse för bibliotekets hållning men att ledningens be-
slut, och upprinnelsen till beslutet, är under all kritik. 

”Chalmers tvingar oss att göra det offentligt tillgängligt inom ett halv-
år. Det tycker jag är ganska brunt att de kan gå in och bestämma. Det
tycker jag inte är så bra.”

Mycket av frustrationen bottnar i en allmän upplevelse av att Chalmers inte har
satt sig in i kemisternas behov och predikament, exempelvis deras förhållande till
finansiärer. 

”De har inte koll på den här världen [...] Så har jag upplevt det så
länge jag har jobbat med olika projekt här. De visar sig att de inte är
tydligt för dem som borde veta mer.”

De ser det heller inte som meningsfullt att framföra sina synpunkter. Chansen att
ledningen lyssnar in kritiken uppfattas som mycket liten. Informant 4 levererade
ett remissvar i arbetet med Chalmers policy som inte fick någon respons. Samtliga
informanter anser att Chalmers tog beslutet centralt innan forskare på fältet invol -
verades, innan någon visste vad som var på gång eller vilka konsekvenser beslutet
skulle få. 

”Förmodligen blir man bemött som med allting annat, 'ja ja min lille
vän, det blir nog bra.'” (Informant 8)

Doktoranden, informant 6, är starkt kritisk till informationsflödet på Chalmers
överlag. Hon tror att det bidragit till den vaga uppfattningen om open access. Det
skapar en riskfylld miljö där doktorander kan ställas till svars om varför de inte
deponerat. Vid intervjutillfället hade det gått två år sedan policyn började gälla
och informanten blev medveten om kravet i samband med att hon blev kontaktad
angående föreliggande intervju. 

Chalmers påbud rimmar illa med målet att lärosätet skall bedöma sin verk -
samhet och utmärka sig bibliometriskt, anser informant 8. Publicering i prestige -

53



fyllda journaler är livsviktigt för Chalmers. Uppmaningen att publicera i tidskrif -
ter som ingen hört talas om ser han som en paradox och beslutet om mandatet som
ogrundat. 

Om Chalmers tror att de kan påverka systemet i stort har ledningen troligtvis
tagit sig vatten över huvudet, förmodar han. Med exempelvis MIT är det en annan
historia. Att Chalmers, som han ser som en lilleputt i sammanhanget, tror sig ha
inflytande betraktar informanten med munterhet. 

”MIT kan kanske påverka Journal of American Chemical Society och
säga att vi fortsätter att publicera hos er om vi får lägga ut samma ar-
tikel på vårt intranät. Men Chalmers som organisation kan ju aldrig
påverka någonting alls.”

Vetenskapsrådet
Chalmers krav på OA-publicering verkar inte innebära någon omedelbar efterlev-
nad, även om ett par av informanterna börjat parallellpublicera. Villkoren från Ve -
tenskapsrådet (VR) tas på större allvar och betecknas som mer strikt. För att få an -
slag ser forskarna att de kan tvingas att böja sig för VR:s krav. VR finansierar, inte
Chalmers. Mycket av kritiken, däribland uppropet, är riktat mot VR och deras
krav på att OA-publicera över alla ämnesområden. Konsekvenserna innefattar an -
senliga kostnader för varje publicerad artikel, något som tidigare var kostnadsfritt;
orimliga följder enligt informanterna. 

Informant 9 tvivlar däremot på att VR skulle avsätta tid och resurser för att
kontrollera att aspiranter har OA-publicerat sina resultat. Han ifrågasätter om det
verkligen är VR:s uppgift att bedöma om forskare varit följsamma. Rådets upp -
drag är att bedöma forskares vetenskapliga talanger, inget annat. Och frågan är hur
man förmår granskarna att delta i kontrollen. 

”Skulle man begära av de externa experterna att ni skall också titta på
om de varit duktiga på open access, då skulle de garva, i alla fall de
jag känner.” (Informant 9)

Informanterna tycker att VR:s hållning gränsar mot det paradoxala. Man sätter
press på forskarna att OA-publicera samtidigt som medel fördelas utifrån biblio-
metriska kriterier. I ansökan skall impact factor specificeras. Informant 6 har in -
trycket att VR inte lever som de lär. Som doktorand är det svårt nog med finansie-
ringen. Som ny och föga publicerad skulle VR aldrig ge henne pengar utan publi -
cering i en prestigefylld tidskrift. 

”Det är svårt att ta sig upp, man måste ha med ett skinande namn på
ansökan, för att komma in i ekorrhjulet.”
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Enligt informant 7 skapar det en nervositet bland kemister att behöva publicera
sina bästa alster i OA-tidskrifter som ingen läser överhuvudtaget. Han ser det som
ironiskt att VR kräver open access samtidigt som deras bedömningssystem mot-
verkar det. Informant 4 tycker att VR spelar ett högt spel:

”VR får då stå för all sämre forskning. Allt som jag inte kan publicera
någon annanstans skickar jag till OA-tidningar och skriver finansierat
av VR. Och allt det som går till tidskrifter hos American Chemical
Society det få ju någon annan forskningsorganisation credit för. ”

Som tidigare nämnts så anser informanterna att det är orimligt att lägga över an-
svaret på forskare att förändra systemet. Det är inte deras fråga. Eftersom Veten-
skapsrådet är så angelägna borde de förhandla med förlagen, tillsammans med
biblioteken. 

”De använder oss nu, på lägsta nivå, för att genomföra en politisk för-
ändring. Det tycker inte jag är särskilt proffsigt.” (Informant 9)

Informant 4 hävdar att VR i praktiken sponsrar förlagen. Han exemplifierar med
American Chemical Society, ACS, som har en ettårsregel. De släpper ingenting
förrän efter ett år. VR har en sexmånadersregel. Det vet ACS om. När skribenten
nämner för ACS att pengarna kommit från VR så får man omedelbart ett mejl från
ACS. Där står det ungefär ”vi ser att du får anslag från VR och vi vet att de kräver
open access inom ett halvår. Men du kan välja på att betala för authors choice, vil-
ket betyder att den blir tillgänglig och gratis för alla.” Notan kan sluta på 3000
dollar per artikel.

”Det som händer, indirekt, är att VR sponsrar ACS. För om man får
anslag från VR tar man ju deras pengar och betalar ACS för open ac-
cess. Så det är ren sponsring av VR till ACS.”

Implementeringen

I avsnitten om Chalmers och Vetenskapsrådet berör informanterna hur de erfar im-
plementeringen av respektive OA-policy. En stor del av misstron mot det nya sys -
temet grundas i hur policyerna implementeras, i synnerhet av Chalmers. Därför
kommer uppsatsen att gå in närmare på upplevelsen av implementeringen av läro-
sätets OA-policy.

55



God men ogenomtänkt tanke
Informanterna anser att Chalmers genomfört policyn utan att ha gjort en riktig
konsekvensanalys. Det är ett genomgående tema. Merparten känner att ledningen
har fattat ett drastiskt beslut utan att tänka på implikationerna. Open access har tett
sig som en enkel och bra lösning, något som man inte kan säga nej till. Chalmers
har handlat ogenomtänkt och ett par kemister menar att ledningen inte brytt sig
om att förankra beslutet. 

”Det som jag har känt mig kritisk mot är att man inför ett system och
plötsligt säger 'ja nu skall forskarna bara publicera open access' se-
dan skall man hitta OA-tidskrifter och så ligger det på den enskilde
forskaren att göra detta.” (Informant 3)

”Vi har känt oss väldigt icke-konsulterade!” (Informant 4)

”Vill man fråga så sitter jag här och väntar på att de skall komma.
Men det är ingen som fråga mig, de bara kör. Snacka om att vara fixe-
rade!” (Informant 9)

Mandatet vittnar om brist på insikt och att plötsligt höja pekfingret och kräva open
access är enligt informant 9 ytterst oproffsigt. Han tycker att man uppmanar till
brott och risken är som störst för doktorander som utan kunskap om copyright får
för sig att lägga ut en pdf. Om inte annat så skapar det en omfattande bad will hos
förlagen. 

Informant 2 tror att inställningen hade varit en annan om frågan behandlades
på en så central nivå som möjligt. Först då kan man påverka förlagen och få ett in -
ternationellt genomslag. Nu läggs kampen och alla riskerna på forskarna. Infor-
mant 9 är inne på samma linje och tycker att exempelvis VR, Chalmers och Ut-
bildningsdepartementet borde vända sig till förlagen och sluta avtal åt forskarna.
Forskarna skall fokusera på och bedriva konkurrenskraftig forskning, inte ”tramsa
med detta”.

Att kopiera amerikanska initiativ utan de rigorösa förberedelserna som ge-
nomfördes i USA ses som ett annat felsteg. Där gjordes, enligt vissa informanter,
ett gediget förarbete. Alla parter tog del i en grundläggande diskussion. ACS fick
vara med och påverka hur open access skulle hanteras. I Sverige bortsåg lärosäten
och finansiärer från dylik dialog. Regler kopierades rakt av. Informant  7 säger att
nära på allt hans arbete sker i nära samarbete med utländska universitet. Han tän -
ker bort OA-kravet eftersom det är en icke-fråga i arbetet han utför med än mängd
olika nationer.
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Krav och efterlevnad
Kravet på att göra artiklar tillgängliga landar olika hos informanterna. För vissa är
det självklart att försöka följa direktivet. Andra har noterat kravet men fäster ingen
större vikt vid det och ”blundar”. Forskning och tentor känns viktigare och därmed
hamnar OA-publicering långt ner på listan. De ser inte att open access förbättrar
deras situation utan snarare genererar extraarbete. Via biblioteket har de ändå till -
gång till i stort sett alla nödvändiga tidskrifter. Informant 9 väljer att inte följa
mandatet eftersom följderna blir värre än en eventuell bestraffning. Han anser att
huruvida man följer regler eller inte är oviktigt så länge det inte är oetiskt. Att bry -
ta med ett OA-mandat faller inte inom den kategorin, ett mandat som han uppfat -
tar som ett irritationsmoment. En tredje variant är att låta bli för att markera miss -
nöje. 

Anledningen till att flera av informanterna väljer att rösta med fötterna är åter -
igen för att de anser det meningslöst att framföra åsikter via gängse kanaler. Sam -
tidigt fruktar de knappast några repressalier. Policyn är en bland flera policyer och
dem bryter man mot ständigt utan att bli bestraffad. Informant 4 tror att ledningen
saknar tillräcklig respekt hos tongivande kemister. 

”All stora, som är någonting inom kemiområdet, kommer ju bara att
strunta i det här.” (Informant 4)

Vad som väntar om kravet inte efterlevs är det ingen av informanterna vet eller
knappt ens har funderat över. Ett par av dem har hört att om man inte parallellpu -
blicerar så får institutionen i förlängningen mindre fakultetsmedel. Men det är ing-
et som skrämmer. Även om det är frågan om ett mandat så är det ingen utom en
informant som inkorporerat parallellpublicering i sina rutiner. Denne informant
(2) säger att han tycker att motivet till open access är lika luddigt som mandatet
och vad konsekvenserna blir om man låter bli att följa det. Han handlar förebyg-
gande. Det är bättre att arbeta in en rutin nu innan kravet blir mer manifest. Men
de seniora kemisterna tror inte att det blir några repressalier.

”Vad som händer om man inte efterlever det här? Jag har ingen
aning. Antagligen inte så mycket. För jag vet många som skiter i det
fullständigt. Och de är ju kvar här.” (Informant 3)

”Det är inget som jag måste. Det är ingen som säger till mig: om du
inte gör detta så kommer du bli utkickad för vi vill inte ha de forsk -
ningspengar som du drar in.” (Informant 7)
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Informant 7 menar att i och med att bibliometriska data ligger till grund för finan-
siering av högskolor och universitet så finns det en gräns för hur långt Chalmers
kan tvinga folk att publicera open access. Han hänvisar till en överenskommelse,
som Sverige ratificerat, om att forskningspengar flyttar med forskaren. Det är inte
universitetet som äger pengarna. Frågan är vad Chalmers gör när en professor som
leder en forskningsgrupp på omkring sextio personer säger: så här vill jag inte pu-
blicera, så här vill jag inte att någon i mitt team publicerar. Om kraftiga sanktioner
införs så kommer informant 9 se sig om efter andra jobb:

”Om man blir motarbetad i sitt eget land, på sitt universitet; man får
flytta då!”

Informant 5 tror att skarpare tvång, tillsammans med minskad oro kring finansie-
ring, är den enda vägen till att forskare börjar parallellpublicera i större skala.
Men det finns en risk att Chalmers att gå miste om åtråvärda citeringar. Blir kravet
från Chalmers sida för stringent finns det enligt informant 7 mäktiga forskare som
kan stå upp mot ledningens beslut. 

”Skall det vara hårt mot hårt kan vi forskare verkligen ställa till be-
kymmer också!”

Repositoriet

Brist på förståelse och förankring är teman som dominerar berättelserna om varför
kemisterna misstror mandatet. Ett annat är uppfattningen om databasen CPL,
Chalmers Publication Library. Sedan 1 januari 2010 kräver Chalmers att lärosätets
forskare deponerar sina publikationer i databasen och därigenom uppfyller OA-
mandatet. Intervjuerna visar att det endast är en informant (7) som deponerat, och
då ett fåtal gånger.

Amatörism 
Informant 9 förklarar sin inställning till CPL med en anekdot. Den tilldrar sig un-
der informantens tid som doktorand. Han satt då med i institutionsstyrelsen. Sty -
relsen samlades för att diskutera val av ordbehandlingsprogram. Valet gällde om
man skulle välja ett kommersiellt program eller ett program som framställts av
Chalmers egen personal.

"Då satt vi på fullaste allvar och diskuterade om vi skulle köpa det
där ordbehandlingsprogrammet, Word hette det nog, eller om vi skulle
köpa Allans hemsnickrade lilla program."
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Han menar att resonemanget är symptomatiskt med upprinnelsen till CPL. Det
finns redan etablerade och avancerade databaser, fulla med förträffliga funktioner
som administrerar publikationer på hög nivå.

”Då bygger vi upp en databas på lilla Chalmers med stor möda där
folk själva skall sitta och knacka in varenda detalj. Fullständigt me-
ningslöst! Nu vet de ju vad Web of Science är, så varför tar vi inte
bara det? [...] Jag tycker CPL är ett kasst projekt.”

CPL ser han som en dröm, likt det lokalt tillverkade ordbehandlingsprogrammet,
om att konkurrera med och manövrera bort internationella jättar. Det är samma
med Kungliga bibliotekets databas, även om den känns mer professionell; den
kommer att stå sig slätt mot de internationella databaserna. Amatörismen är det
största problemet. Han misstänker att syftet med CPL är att forskare som publice-
rar på obskyra ställen, som inte dyker upp i de stora databaserna, skall bli mer
synliga. Detta på bekostnad av andra forskares tid och möda. 

Vad nyttan med CPL är för kemiområdet har informant 1 svårt att se. Material
som han behöver är tillgängligt och sökbart i de stora databaserna som biblioteket
redan prenumererar på. Ett rimligt användningsområde skulle kunna vara att till -
handahålla material som inte är tillgängligt via andra kanaler. Även informant 6
funderar på vad man egentligen vill uppnå med en lokal databas. Hon menar att de
som intresserade av att läsa det hon skriver har tillträde till de aktuella tidskrifter -
na. Hennes målgrupp sitter på universiteten och har redan tillgång till texterna via
prenumerationer. Pdf-versionerna av sina artiklar är hon osäker på om hon kan
lägga in i CPL. Informanten förutsätter att förlagen äger dem och att en depone -
ring riskerar bryta mot upphovsrätten. 

Få av informanterna har befattat sig med CPL, även om samtliga är medvetna
om att den existerar. Även om föregående informant ter sig skeptisk så medger
han att det stöd som biblioteket erbjuder vid deponeringsprocessen ställer CPL i
bättre dager. Övriga informanter upplever också att CPL har förbättrats. Synpunk-
ter finns på det ”hemsnickrade” systemet men att funktionen blivit smidigare. 

”CPL har inte funkat förut, men nu funkar det väldigt mycket bättre,
och de lägger ju in nya tidskrifter och scannar av, bibliotekarierna
själva. Och nu kan man ju använda CPL till att skapa egna litteratur-
listor [...] Och det är där man även skall länka in sina alster som man
parallellpublicerar.” (Informant 2)

Kvalitet och kamp
Som informant 9 berörde i stycket ovan så befarar forskarna att deponering i data-
baser som CPL, alltså parallellpublicering i stort, innebär sämre kvalitet. De me-
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nar att materialet undgår granskning vid sådan publicering. Problematiken som
man associerar med OA-tidskrifter kvarstår. Informant 1 antar också att artiklarna
inte är komplett bearbetade i CPL. Han ser ingen mening med att lägga ut halvfär -
diga artiklar. Deponeringen jämställer han med att samtidigt som att färdigställa
och sälja en skiva göra det möjligt att ladda ner studiotapen gratis. Det rimliga
vore att göra produkterna tillgängliga först när de är färdiga. 

”Det är inte för intet som man gör layout på en artikel där bilder och
figurtexter kommer på sina platser; det känns som en b-variant tycker
jag.”

Informant 7 har en liknande invändning. Det är inte samma text som publiceras i
tidskriften som tillgängliggörs i CPL. En kopia som går vidare till publicering i en
vetenskaplig journal redigeras och modifieras på olika plan och är i slutändan inte
samma som den ursprungliga versionen. Ingen av ändringarna når kopian som lig-
ger i CPL. Informant 3 är av annan uppfattning och utgör ett undantag genom  en
regelmässig parallellpublicering:

”Varenda artikel jag skriver lägger jag ut, det absolut sista, kollegialt
granskade. Eftersom de allra flesta förlagen tillåter parallellpublice-
ring efter ett halvår. Det tar högst en minut.”

Det är just den minimala tidsåtgången som informant 3 åberopar som skäl till att
parallellpublicera. Bibliotekets service underlättar och det som krävs av honom är
att han skickar ett mejl och bifogar artikeln som pdf. Sedan behöver han inte tänka
mer på det. Att CPL skulle bidra till ökad spridning tror han emellertid inte. Han
är övertygad om att det är ytterst få användare som går in i CPL och letar artiklar.
Det som borgar för maximalt genomslag, enligt informant 4, är att åka runt på
konferenser och universitet och föreläsa. Föreläsningarna föregår och skapar in-
tresse gentemot artiklar som är under publicering. Han ställer förfarandet mot de-
ponering i CPL, vilket genererar obefintligt genomslag. 

I föregående avsnitt redogjorde informant 4 för sin teori om att biblioteket an-
vänder sig av OA-idén för att ta igen förlorad mark. I det arbetet är CPL instru-
mental. Runt databasen skapas en byråkrati där biblioteket besitter kunskapen och
kontrollen.  Kampen  utspelar sig i en akademisk hierarki, om makt och pengar. I
och med CPL förs pengar in in utvecklingen och biblioteket börjar mer och mer
likna ett förlag. Tanken om att biblioteket genom open access tagit strid med för -
lagen för att erövra inflytande och andelar förekommer även hos andra informan-
ter. 
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Analys

Intervjudelen syftar till att åskådliggöra teman som framträder under samtalen
med en grupp kemister på Chalmers tekniska högskola. I avsnittet bildar infor-
manternas utsagor gemensamma spår i tankar om open access och vetenskaplig
publicering i förändring. Diskonforma uppfattningar presenteras likaså, även om
de är få. Det är förvisso kemister som grupp som reagerat negativt gentemot open
access. I detta avsnitt kommer dessa teman att undersökas i ljuset av Bourdieus
fältteori.

Begreppet fält bildar kärnan i Bourdieus sociologi. Det är genom fältbegrep-
pet som jag försöker förstå kemisternas inställning till Chalmers OA-policy. Med
fältteorin följer ett begreppsligt batteri, vilket redogjordes för i teoridelen. Där no -
terades även att intervjuernas utsagor kommer att rekontextualiseras utefter fältte -
oretiska principer. Analysen kommer alltså att genomföras via för fältteorins ty-
piska teman och det är utifrån dem som kemisternas attityder kommer att förkla -
ras. 

Open access som intervention

Fältbegreppet är ett verktyg för analys av mänskligt beteende, individers och
gruppers attityder och aktioner. Det tillhör min grundpremiss, att kemiområdet så -
som fält i Bourdieus bemärkelse förklarar kemisternas förhållande till open access
och lärosätets mandat. Fältets essens utgörs av makt och kamp om positioner och
därigenom resurser (Bourdieu 1975, s 19). När kemisterna reagerar gentemot
Chalmers OA-mandat kan det härledas till maktrelationer fältets aktörer emellan. I
intervjuerna är motivet uttalat när det kommer till aktörer som inte tillhör kemis -
ternas skara.  Att det råder motsättningar mellan kemister och andra aktörer, det
vill säga bibliotekarier, Chalmers ledning, förlag och finansiärer är en genomgåen-
de uppfattning.

Makttemat är uttalat när det kommer till bibliotekarier. De upplevs visserligen
som hjälpsamma men antas drivas av dunkla motiv i OA-frågan. Huvudskälet till
att biblioteket förespråkar ett systemskifte är inte ökad tillgänglighet. Makt över
informationen, mer pengar och återerövring av förlorad mark är deras egentliga
motiv. Chalmers databas CPL, som kravet på parallellpublicering påbjuder att ke-
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misterna skall deponera i, betraktas av informant 9 ett undermåligt projekt. Infor-
manten hävdar att den har ett dåligt anseende eftersom material som placeras däri
aldrig genomgått peer review. Han menar att CPL är ett påvert hemmabygge där
artiklar dumpas om man inte publiceras någon annanstans. Dess egentliga syfte är
att tjäna bibliotekariernas kamp för ökad kontroll. Intervjuerna tyder på att kemis-
terna ser mandatet som en intervention med bibliotekarierna som förtrupper och
CPL som redskap. Udden är även riktad mot förlagen vilka bibliotekens personal
siktar på att försätta i konkurs.

Kemisternas kontroll över distributionen av kapital utsätts för ett tryck utifrån
och således hotas själva innehavet av kapital, den kraft och de resurser som man
traditionellt förfogar över och brukar i konkurrensen. Innehavet devalveras och in-
korporerade riktlinjer tappar sin förmåga att orientera. Ställd inför OA-mandatet
utmanas forskarens förmåga att hävda sig i kampen inom fältet.  Kemistens ma-
növreringsutrymme går att mäta i tillgångar vilka i sin tur bygger på det gällande
belöningssystemet.

Transformera eller konservera

Kampen förs dock inte endast utmed gränserna för grupptillhörighet. Motstridiga
krafter bildas huvudsakligen mellan viljan att konservera eller att transformera,
drivkrafter som även kan påverka inomgruppsliga positioner. När kemisterna
ställs inför ett krav på OA-publicering ställs de även inför hotet om att hela fältets
struktur kan komma att transformeras. Det är utefter strukturerna som kapital, och
därigenom makt, distribueras. Ändras de rubbas även fördelningen av kapital. Ver-
kar strukturerna i kemistens favör är det inte sannolikt att man välkomnar en ny
publiceringsmodell som kan få negativa konsekvenser för vederbörandes ackumu-
lering av kapital. Man bevakar så att säga sin källa till vinst. 

Informanterna menar att det tillhör ordningen att publicering sker i traditionel -
la tidskrifter. När krav ställs utifrån att publicera open access hotas normen och
det belöningssystem som försett forskarna - framför allt de mer prominenta - med
positioner. Mönstret återspeglas i intervjuerna, där det är just professorerna som
hyser starkast motvilja  mot mandatet. 

Bourdieu skriver att det finns en generell misstro gentemot innovationer inom
ett fält och att det är vanligt att de väcker farhågor om att hela disciplinen riskerar
att vältas på ända (Bourdieu 1975, s 40).
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Det unika fältet

Bourdieu menar att ett vetenskapligt fält definieras av dess ackumulerade historia
(Savage och Silva 2013, s 113). I kemins fall så har man en självuppfattning så-
som traditionell och man har,  med Bourdieus terminologi, investerat sina veten -
skapliga landvinningar i en specifik form av kapital och i en för kemin typisk upp -
sättning principer. Det är med dessa linjer som kemisterna orienterar sig och intar
sina positioner gentemot open access. 

Open access ses inte som kompatibelt med kemivetenskapen. På grund av
djupt rotade traditioner och hierarkier och en infrastruktur som undanröjer dålig
forskning har man inget behov av ett nytt system som öppnar fördämningarna och
riskerar att ödelägga den kvalitativa kontrollen. Informanterna vidhåller att kemi-
vetenskapens behov av information söks inte horisontellt utan vertikalt. Tillgäng-
lighet mäts i det kronologiska djupet, inte genom maximal tillgång till det senaste
stoffet.

Fysiken används som kontrast för att framställa kemins behov som unika och
exempel på att vetenskaper har olika förutsättningar genom säregen historia och
publiceringstradition. 

I ett fält växer en särskild logik och specifika belöningssystem fram (Broady
1998, s 21) I intervjuerna pekar man ut flertalet feltänk hos OA-förespråkarna.
Man ifrågasätter till exempel hur allmänheten blir betjänt av att forskningsresultat
läggs ut i öppna repositorier och om denna logik får gälla, då borde även litteratur,
konst och musik som skapats av konstnärer med statliga medel vara tillgängligt i
samma omfattning.  

Genom skrivelsen till Vetenskapsrådet mobiliseras kemisterna och definierar
sig som aktör och deltagare i striderna på fältet. Skrivelsen är uttrycket för och
samlingen kring en gemensam ideologi. Den bidrar - tillsammans med discipli -
nens kunskapsområde - till en grund för en ekonomi av symboliskt kapital.

De strukturerande strukturernas betydelse

Påbud om open access väcker reaktioner som tydliggör kemiområdets habitus.
Habitus är dispositioner som vanligtvis är implicita och uppfattas inom varje fält
som generella, i synnerhet när det gäller praktiker inom det vetenskapliga fältet.
Men när disparata system konfronteras med ett nytt objekt, i det här fallet open
access, så medvetandegörs skillnader i habitus (Friedland 2009, s 888).

Habitus är vad Bourdieu kallar en strukturerande struktur (Friedland 2009, s
889). Den ger aktörerna något av en intuitiv känsla för vad som skall göras i en gi-
ven situation. Dispositionen uppträder gärna som sunt förnuft och mindre som ett
resultat av reflektion. Det är alltså inte rationella överväganden som styr främst
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forskarnas praktiker. Man väljer det som verkar vettigt och väljer bort det som ho -
tar att förändra, som utmanar, denna känsla för vad som gäller. I exempelvis av -
snittet om tillgänglighet märks denna attityd när man hävdar att forskningsresultat
alltid varit tillgängligt för alla men att bekvämlighet och krav på instant gratifica-
tion skapat en onödig problemformulering. Man ser även att open access leder att
produktivitet bestraffas, genom kostnaderna för att publicera sig i tidskrifter som
tar en avgift på tusentals dollar. 

Tolkningsföreträdet, alltså makten att avgöra vad som är rätt ordning inom ett
fält avgörs av graden av autonomi. Intervjuerna visar att kemiområdet uppfattas
som ett fält med relativt hög autonomi. Det formar kemisternas syns på utifrån-
kommande policyer och påbud. Visserligen utgörs denna autonomi av de värden
och belöningssystem som frodas och reproduceras, men externa krafter, som poli-
tik och ekonomi, avgör även de hur värderingarna gestaltar sig. 

Andra dimensioner av antagonism

Kampen mellan transformerande och konserverande krafter är inte den enda som
formar fältet. Motsättningen mellan skolastiskt kontra akademiskt kapital är annan
(Maton 2005, s 690). Denna motsättning träder fram i intervjuerna som en kraft-
mätning mellan aktörer med vetenskaplig, intellektuell prominens och  aktörer
som utövar kontroll över lärosäten och finansiering. Det kan visserligen yttra sig
som konserverande visavi transformerande krafter.  I en sådan kamp strävar aktö-
rerna att definiera det egna aktörtypiska kapitalet som det mest gångbara. Vad vi
ser i intervjuerna är just hur kemisterna försvarar sin form av kapital, publicering i
prestigefulla tidskrifter, som underbygger deras positioner, gentemot nya defini -
tioner av kapital. I fallet med kemisternas förhållande till Chalmers OA-mandat
handlar det alltså mer om vilket kapital som väger mest och mindre om hur myck-
et. 

Ytterligare två principer bidrar till att underblåsa kemisternas misstro: den au-
tonoma och den heteronoma (Benson 2006, s 190). Den förra ser vetenskapen i
sig själv som meningen med akademisk verksamhet. För den senare är vetenskap
ett medel för ekonomisk och politisk vinning. Bibliotekariernas, ledningens och
finansiärernas motiv är inte det primära föremålet för uppsatsens analys, men des -
sa principer bidrar till att öka förståelsen för kemisternas upplevelse av konflikt.
Motsättning dem emellan kommer trots allt fram i intervjumaterialet där forskarna
berättar om hur de ser OA-mandatet som ett medel för bibliotekariernas och led -
ningens ambition att vinna inflytande och profilera sig, och det på kemivetenska-
pens bekostnad. Den heteronoma principen, det vill säga de övriga aktörernas in-
flytande, riskerar att omkullkasta kemiområdets hierarki, framhäva andra former
av kapital och därigenom ge de konkurrerande aktörerna högre status. Informan -
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terna förstår situationen som att kemifältet står inför en genomgripande föränd-
ring, inte nödvändigtvis av godo.

Kemisterna går till försvar enligt en autonomisk princip. För dem symbolise-
rar open access den heteronoma principens externa tryck och motståndet grundar
sig i att bevara den autonoma principens inflytande över fältets hierarki. Nya
strömningar, som open access, påverkar fältets anatomi vilket forskarna kan behö-
va acceptera som norm om man vill vara med och konkurrera om resurserna. Det -
ta är hot som riktas mot de dominerande som söker mobilisera ett stöd för status
quo och bevara sitt tolkningsföreträde av doxan och kontrollen av tillträde till fäl -
tet. När dominansen ifrågasätts av andra aktörer är de tvungna att få disciplinen att
slå vakt om att tillståndet bibehålls. 

Dominerande och dominerade

För en nybliven kemiforskare gäller det att demonstrera att man vidtagit förvänta -
de mått och steg och lärt sig rådande doxa samt kunskap om vilka kapital som är
värda att investera i. Enligt Bourdieu inpräntas hos aspirerande forskare att kon-
kurrens och prestige är centrala aspekter i forskarvärlden (Bourdieu 1975, s 20).
Det framgår av intervjusvaren, där man befarar att fältet är alldeles för tävlingsin -
riktat för att våga ta steget och börja OA-publicera. Doktoranden uppfattar artiklar
mer som medel än mål, en värdemätare gentemot finansiärer, lärosäten och förlag.

Bourdieu hävdar att nya medlemmar i ett vetenskapligt fält reproducerar de
rådande strukturerna (Bourdieu 1996, s 115). De etablerade forskarnas attityder
anammas och därigenom får innovationer och nytänkande, i synnerhet om de ho -
tar rucka på ordningen, svårt att få fäste. Samtidigt beskriver fältteorin hur forska -
re med ofördelaktig position inom fältet, när kampen om kapitalet blir för stark,
blir  mer benägna att vända sig till mindre prestigefulla fora. Bourdieu nämner
”Zhdanovisms lag”(2004, s 129), en princip som säger att den som har minst kapi-
tal i ett fält, de minst eminenta aktörerna i ett fält, tenderar att vända sig till exter-
na krafter för att stärka sina möjligheter att avancera inom fältet. De mindre eta -
blerade kemiforskare medger att open access ter sig intressant just för att det är så
svårt att bli publicerade i tidskrifter med hög impact factor men att man trots allt
riskerar ett karriärsmässigt självmord. Inflytelserika instanser ser först och främst
på var forskaren publicerar, inte vad. Detta strategiska övervägande, det vill säga
hur de bäst ackumulerar och värnar om kapital och positioner, verkar i slutändan
göra dem mindre benägna att utmana de dominerande. En person som kommer
från en icke-dominant position måste tillskansa sig rätt kapital för att lyckas . 

I Bourdieus uppdelning av de dominerande och de dominerade kan man även
läsa in förhållandet mellan kemiprofessorerna och bibliotekarierna. Bourdieu till -
skrev de dominerande företräde till att formulera och legitimera spelets regler. De
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har ett grundläggande behov av att bevara status quo och försvarar vad de anser
vara rekorderlig vetenskap. De dominerade utmanar denna legitimitet, en antago-
nism som går i igen i andra maktrelationer inom fältet. Om reproduktionen av ett
fälts maktrelationer är så stark, är det då möjligt att överhuvudtaget påverka?
Bourdieu menar att ett fält kan förändras när en ny aktör med ett tillräckligt mått
av motivation och resurser gör entré (Bourdieu 1975, s 27). 

De aktörer som tillhör de dominerande har även förvärvat rätten att bestämma
vad vetenskapligt värv består i (Maton 2005, s 690). I regel betyder det att uppträ-
da som dem och besitta likadana egenskaper och tillgångar. De frodas i det rådan-
de systemet och kan åtnjuta den positiva spiral som innebär att kapital generar ka-
pital. Det gör dem böjda att bevara och prisa systemet. Det torde innebära att de
dominerande har störst inflytande över hur forskare publicerar men även minst att
vinna på en reform.

Vetenskapligt och byråkratiskt kapital

I intervjuerna figurerar en tredje maktrelation, den mellan vetenskaplig makt och
byråkratisk auktoritet. Enligt denna maktrelation skulle Chalmers ledning tro sig
kunna påverka de större sammanhangen. Informanterna ser inte det som möjligt
eftersom lärosätet är en ”lilleputt” internationellt sett. Man bereder vägen för ett
försämrat anseende - för lärosätet och enskilda vetenskapsmän. En negativ spiral
har satts i rörelse genom OA-mandatet, där man riskerar att skrämma bort duktiga
forskare vilket leder till ett sinande inflöde av medel och i slutändan ett universitet
i ruiner. Beslutsfattarna, alltså den byråkratiska makten, påstås brista i insikt, för-
ståelse och empati. Vad skiftet innebär för forskarnas dagliga vandel saknar de
kunskap om menar informanterna. Någon konsekvensanalys har knappast gjorts
och vissa informanter anser att Vetenskapsrådet handlar arrogant, med hänvisning
till rådets genmäle. Utomstående är sällan rustade att förstå vad som är viktigt för
ett fält skriver Bourdieu. Det kan ta sig i uttryck genom direktiv som till synes inte
har tagit någon hänsyn till unika förhållande inom olika fält. Bourdieu beskriver
ett fält som ett mikrokosmos som inte kan förstås genom externa faktorer (Benson
2006, s 188). 
    Kemisterna uppger att de inte blivit konsulterade. Någon dialog förekom inte 
innan mandatet klubbades igenom. De upplever att ledningen på Chalmers körde 
över dem, vilket anses respektlöst och nonchalant. Därav mycket lågt förtroende 
för ledningen och tilltro till argument för utveckling mot open access. Chalmers 
ledning och Vetenskapsrådet anses köra med dubbla budskap. Å ena sidan kräver 
de ett systemskifte, å andra sidan bedömer de forskarna utifrån traditionella bibli-
ometriska kriterier. 
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Doxa                                                                                                                       
Chalmers och Vetenskapsrådet trycker på för att förmå kemisterna att publicera 
OA-tidskrifter. Mandatet handlar visserligen om parallellpublicering men stor 
uppmärksamhet ägnas OA-tidskrifterna som den stora faran för karriär och finan-
siering, tidskrifter som det är karriärsmässigt självmord att publicera i. Vad som 
kan ha skett med förespråkandet av open access är att aktörer omformar den ve-
tenskapliga publiceringens och lärosätenas fältets doxa och söker skriva om krite-
rierna för vilket sorts kapital som gäller. 
     I kontextdelen beskrivs aktörerna: finansiärer, förlag, biblioteken och lärosäten.
Var och en utgör en avgränsad gruppering som söker formulera fältets doxa. Den
rätten erövras genom dominerande positioner på fältet, som i sin tur avgörs av ac-
kumuleringen av kapital. Kemifältets doxa har länge definierat en viss form av
publicering som den rätta och integrerad med just kemivetenskapen.

Ekonomiskt kapital

För att bedriva forskning krävs det finansiering, det vill säga ekonomiskt kapital.
Det är det symboliska kapitalet som ger forskaren tillgång till det ekonomiska.
Det vetenskapliga kapitalet är en form av symboliskt kapital som baseras på kun-
skap och erkännande. Att existera, hävdar Bourdieu, i vetenskaplig bemärkelse är
att bli bekräftad av sina likar inom fältet och citering är en form av bekräftelse
(Bourdieu 2004, s 55). Denna tes har sålunda en ekonomisk dimension.

Informanterna undviker OA-tidskrifterna eftersom det ger för dålig avkast-
ning avseende vetenskapligt kapital och i förlängningen undermålig finansiering.
Om de följer OA-mandatet fullt ut så resulterar det i ett system som i slutändan
kommer att finansieras ur forskarnas egna fickor. Framför sig ser de att redan an -
strängda budgetar kommer att att brista. 

Istället för att ge kemisterna goda förutsättningar för att bedriva högkvalitativ
forskning vill ledningen att de skall slösa tid och redan skrala medel på något som
man helst vill slippa. Informanterna känner sig utsatta och övriga aktörer ålägger
forskarna att betala för en förändring som de inte vill ha. 
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Slutdiskussion

Open access har under de senaste decennierna vunnit mark och är idag ett vederta -
get sätt att göra vetenskapliga resultat tillgängliga på nätet. Benägenheten att OA-
publicera har emellertid varierat, bland annat beroende på disciplin. Kemiveten-
skapen utmärker sig genom att vara ett fält som tydligt markerat sitt missnöje,
både genom att rösta med fötterna samt mer explicita protester. Sedan januari
2010 åläggs Chalmers forskarkår genom lärosätets OA-policy att deponera veten-
skapliga artiklar i dess databas. 

Kemisternas upplevelse av ett publiceringssystem i förändring är temat för
min uppsats, i synnerhet när lärosätet påbjuder OA-publicering genom mandat. 

Jag har tagit fasta på resultat från tidigare forskning som visar att disciplinär
hemvist har avgörande betydelse för attityder gentemot open access och benägen-
heten att deponera i öppna repositorier. Syftet med uppsatsen har varit att nå bort -
om publiceringsstatistik och försöka se vad som ligger bakom de mönster som
syns i tabeller och kvantitativa slutsatser. Studien har därmed orienterat sig mot
attityder, perspektiv och upplevelser av de specifika förutsättningar som råder
inom kemiområdet på Chalmers. 

Inläsningsskedet, däribland läsningen av Pierre Bourdieu, tillsammans med
intervjusamtalen formade uppsatsens centrala frågeställningar. Hur upplever ke-
misterna kemifältets relation till open access och Chalmers OA-policy? Hur ser de
på sina positioner gentemot andra aktörer? Vilka strategier kommer till uttryck av -
seende legitimitet och kapital?

Att kemivetenskapen är inkompatibel med open access är en vanlig föreställning.
Inom kemin finns en kvalitetskontroll med lång tradition och open access ses som
ett hot mot en process som fungerat i århundraden.  Behovet av information skiljer
kemivetenskapen från exempelvis fysik och datavetenskap. Information söks inte
horisontellt utan vertikalt. Den bästa information är inte nödvändigt den senaste;
rön från 1600-talet står sig fortfarande.

Intervjuerna visar hur kemisterna upplever mandatet och relationen till andra
aktörer. Beslutsfattarna brister enligt forskarna i insikt, förståelse och empati.
Trots inbjudan till dialog har kemisterna inte blivit konsulterade och de upplever
att intresset för vad ett mandat innebär för dem har varit svagt. De känner sig
överkörda av ledningen på Chalmers. Denna upplevelse har rimligtvis bidragit till

68



ett uttalat lågt förtroende för ledningen samt svag tilltro till argument för en ut -
veckling mot open access. 

Chalmers och Vetenskapsrådet anses trycka på för publicering i OA-tidskrif-
ter. Mandatet handlar visserligen om parallellpublicering men det är OA-tidskrif -
terna som är den stora faran för karriär och finansiering; tidskrifter som det är kar-
riärsmässigt självmord att publicera i. Även om mina frågeställningar siktade in
sig på den så kallade gröna vägen tenderar informanterna att inte skilja på de båda
OA-vägarna. De förknippar i första hand mandatet med publicering i OA-tidskrif-
ter och med parallellpublicering i andra hand.

För forskarna är budgeten ett ständigt bryderi. Open access betraktas som yt-
terligare en finansiell belastning. Det är något den enskilde forskaren måste betala
för. Återigen ligger fokus på OA-tidskrifter, i synnerhet hybridformatet. Man ar-
betar redan under ekonomisk och tidsmässig press och med mandatet vill besluts -
fattare och bibliotekarier att man skall ägna tid och pengar på något som man helst
vill slippa. 

På Chalmers administreras deponeringen i databasen CPL av lärosätets biblio-
tekarier. Medan ledningens och finansiärernas påtryckningar anses grunda sig i
okunskap ses bibliotekarierna som drivna av en strategi. Visserligen är de hjälp-
samma, men makt över informationen, mer pengar och återerövring av förlorad
mark är egentliga motiv. Bibliotekariernas arbete upplevs alltså som  intervention
och utmaning. Open access är instrumentellt i detta projekt och misstänkliggörs
därmed ytterligare. 

Det är inte endast mandatet som uppfattas negativt. Den databas som man på-
bjuds att deponera i betraktas som ett undermåligt projekt. CPL är enligt de senio -
ra forskarna ett dåligt hemmabygge där artiklar dumpas som inte har chans till
prestigefull publicering. Man ser dess egenliga syfte som att tjäna bibliotekarier-
nas kamp om inflytande och kapital. 

En källa till frustration är uppfattningen att Chalmers ledning och Vetenskaps-
rådet sänder dubbla budskap. Å ena sidan kräver de ett systemskifte, å andra sidan
bedömer de forskarna utifrån traditionella bibliometriska kriterier i finansierings-
och rekryteringsärenden. 

Misstron mot Chalmers ledning göds även av misstanken att lärosätet tror sig
kunna påverka de större sammanhangen och vinna anseende. Men konsekvensen
förmodas snarare bli försämrat anseende, för lärosätet och dess vetenskapsmän. I
och med mandatet har en nedåtgående spiral satts i rörelse. Framgångsrika forska-
re avskräcks, inflöde av medel sinar och i slutändan kommer Chalmers att dräne-
ras på kapital och kompetens. 

Tidigare forskning har undersökt vad som motiverar forskare att parallellpublicera
alternativt låta bli. De som var positiva hänvisade till ökad tillgänglig, spridning
och smidig publicering. För forskare som avstod var det utsikterna av förlorad
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prestige som avskräckte. Kemisterna var skeptiska till tillgänglighet som argu-
ment eftersom man ansåg att det i realiteten redan rådde full tillgänglighet. Man
ställde sig även frågande till hur allmänheten var betjänt av fritt tillträde till veten -
skap på så intrikat nivå. Tillgänglighet sågs snarare som svepskäl. Man trodde inte
heller på någon ökad spridning eller smidighet. Likt tidigare forskning visar det
sig att prestigen är den springande punkten. Kemisterna ställer likt de av Ruhe och
Åström intervjuade biokemisterna impact factor och open access i konflikt (Ruhe
och Åström 2006, s 60). Eftersom impact factor är avgörande för en akademisk
karriär hotar open access densamma.  

Swan, Harnad och Suber tillhör dem som menar att missförstånd kring open
access gör forskare onödigt skeptiska, rentav räddhågsna (Swan 2006, s 55)(Har-
nad 2008a, s 57)(Suber 2013, s 20). Visserligen förknippas mandatet oproportio-
nerligt mycket med publicering i OA-tidskrifter på CPL:s bekostnad, men det har
aldrig varit min avsikt att bedöma huruvida informanterna hyser vanföreställning-
ar om open access och parallellpublicering. Det har däremot varit intressant att se
att mandatet har frammanat ett visst mått av antagonism och att i synnerhet biblio -
tekarierna komprometteras. Tonen är skarpare än hos Ruhe och Åström uppsats,
som talade med forskare som verkade på lärosäte med rekommenderande policy. 

I Cochrane och Callans (2007) utvärdering av QUT:s implementering av OA-
mandat nämndes två strategiska element som förmodades bidra till en lyckad pro -
cess. Kravet i sig var ett avgörande inslag, men QUT lade även stor vikt vid att
bjuda in forskarna i förändringsarbetet. Lyhördhet var ett centralt begrepp. Just ly -
hördhet är vad som saknats i fallet Chalmers, enligt informanterna. Upplägget har
annars stora likheter med Chalmers, med en service kring parallellpublicering som
inbegriper allt från stöd i rättsliga frågor till handgriplig hjälp med deponering.
Chalmers har tagit fasta på framgångsfaktorer från bland annat Armbrusters utvär-
dering. Om man utgår från informanterna berättelse, så har man trots service och
infrastruktur varit mindre framgångsrik med att göra deponering attraktiv och i att
förmedla en anda av kollaboration och empati gentemot kemisternas specifika
predikament. 

Kemisternas skrivelse tillsammans med respondenternas utsagor ger bilden av en
disciplin i försvar mot extern intervention. Att förstå situationen genom Bourdieus
fältteori är tillämpligt. Teorin bygger just på kamp om fält såsom disciplinära fält.
Informanternas utsagor innehåller beskrivningar av situationen såsom antagonis-
tisk. De upplever att kemifältets autonomi hotas och att den gällande kapitalfor -
men - prestigefulla publiceringar - riskerar sitt värde i kampen om position och le -
gitimitet. Den upplevda bristen på lyhördhet och allians leder till polarisering som
ytterligare spär på föreställningar om ett fält utsatt för intervention. 
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Peter Subers gör en poäng av att forskare är anställda och att de egentligen inte
har något att förlora på att övergå till att publicera open access (Suber 2013, s 3-
4). Deras försörjning är redan ordnad genom avlöning från lärosätena. Han menar
att forskarna huvudsakliga drivkraft är impact, att deras resultat får ett genomslag
och driver forskningen framåt - inte pengar. Visserligen är kemisterna måna om att
deras arbete får impact, men genom Bourdieu förstår man att det trots allt finns ett
samband mellan genomslag och den blotta existensen som vetenskapsman. Det
går inte att separera det ekonomiska och symboliska, vetenskapliga kapitalet. Det-
ta framgår tydligt i intervjuerna. Det inte är så enkelt, som Suber antyder, att det
som forskare till syvende och sist bryr sig om är att bli lästa. I synnerhet de yngre
kemisterna var frustrerade över hur svårt det var att bli publicerad i en gångbar
tidskrift, att det är viktigare var du publicerar än vad för möjligheten att etablera
sig. Deras position på fältet gör dem, i egenskap av dominerade, trots allt mer be-
nägna att hitta andra publiceringsvägar. Av informanterna var det just de yngre ke-
misterna som uttryckte sig relativt positivt om open access och parallellpublicing.
Att ta steget och verkligen göra det var dock avlägset. 

Ruhe och Åström noterade att deras resultat motsade Bourdieus idé om att
forskare som har svårt att hävda sig i kampen om prestigefulla publiceringar  fin-
ner sig i att arbeta mot objekt med mindre prestige (Ruhe och Åström 2006, s 61).
I deras studie var oetablerade forskare fullt fokuserade gentemot tidskrifter med
hög impact factor. Informanterna i min studie uttrycker sig mer i linje med Bour -
dieus modell, även om det var något av ett dilemma. 

Det är inte upp till mig att bedöma hur kommunikation och information fun-
gerat mellan kemisterna, ledningen och biblioteket på Chalmers. Enligt informan -
terna har den varit undermålig. Tidigare utvärderingar av implementering av OA-
policyer har visat att det är vitalt att bjuda in forskarna i processen. Det har även
slagits fast att man bör utgå från att olika discipliner har olika förutsättningar.
Även i detta avseende är kemisterna kritiska och känner sig icke-konsulterade. In -
frastruktur och service gör det idag enkelt att rent handgripligen parallellpublice -
ra. Men vad betyder det när förtroende saknas?

Sedan intervjuerna ägde rum har det gått några år. Det är fem år sedan Chal-
mers lanserade sin OA-policy. Att se om attityderna och upplevelsen av mandatet
har förändrats vore en intressant uppgift för fortsatt forskning. Hur ser man idag
på kemins förutsättningar gentemot open access? Det samman gäller övriga un-
dersökningar som i ett tidigt skede av parallellpublicering genomfört attityd- och
beteendeforskning. I flera fall är en uppföljning på sin plats. 
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Sammanfattning

Runt millenieskiftet inleddes ett systematiskt gräsrotsarbete för att transformera
vetenskaplig publicering mot open access. Idén om fri tillgång till granskat veten -
skapligt material vann sedermera gehör hos tongivande finansiärer och lärosäten.
Flertalet av dem har idag en OA-policy där man antingen rekommenderar eller
kräver OA-publicering. 

När Vetenskapsrådet sjösatte sin kravorienterade OA-policy 2010 reagerade
forskare inom kemiområdet med en skrivelse. I skrivelsen framförde man argu-
ment för att policyn hade en skadlig inverkan på kemivetenskapen. Tio av skrivel-
sens undertecknare är verksamma på Chalmers tekniska högskola, ett av de läro -
säten som kräver att artiklar görs tillgängliga via lärosätets repositorium. 

Syftet med uppsatsen är att se hur implementeringen av Chalmers krav upp-
levs av forskare inom kemi. När andra vetenskaper ökar i både deponeringsfre-
kvens och utbud av OA-tidskrifter råder det stiltje inom kemiområdet. Studier be -
kräftar att det flera år efter OA-krav råder stora interdisciplinära skillnader i publi -
ceringskultur och deponeringsfrekvens; kemisterna vid Chalmers ligger alltjämt i
botten. Uppsatsen vill närma sig en förståelse för varför.

Undersökningen är utförd med en kvalitativ ansats och empirin utgörs av in-
tervjumaterial från en serie intervjuer som ägde rum på Chalmers institution för
kemi och kemiteknik. Intervjuerna visar att kemisterna anser att idén om open ac-
cess visserligen är sympatiskt men är på det hela taget oförenlig med kemiveten-
skapen. Man anser att disciplinens traditioner, praktik och publiceringskultur samt
möjligheter till karriär skiljer sig från andra vetenskaper, bland annat vad open ac-
cess beträffar. Denna särart har inte beaktats i implementeringen av OA-policyer
hos finansiärer och lärosäten, däribland Chalmers. 

Med utgångspunkt från de framgångsfaktorer som identifierats i utvärderingar
av liknande processer så kan man utifrån intervjuerna diskutera varför kemisterna
inte är med på tåget. Framgångsfaktorerna i att förmå forskare att deponera är, en -
ligt bland andra Chris Armbruster, en fungerande infrastruktur, funktionalitet, ser-
vice och tillgänglighet. Krav på parallellpublicering har varit en avgörande faktor,
men utvärderingarna påpekar att kravet måste kombineras med dialog, hänsyn och
lyhördhet. Enligt informanterna så har dessa komponenter lyst med sin frånvaro
när Chalmers införde sin OA-policy. Funktionalitet och infrastruktur tycks vara
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mindre betydelsefull om ledningen inte upprättar en atmosfär av allians och där -
med undergräver förtroendet för policyn och dess förespråkare. Undersökningen
bekräftar vikten av att forskarna känner sig inbjudna och involverade i föränd -
ringsarbetet. 

Uppsatsen kan trots sin hermeneutiska ansats i viss mån betraktas som hypo-
tesprövande genom att den in i intervjumaterialet söker pröva hypotesen att ke-
misternas upplever konflikt och kamp mellan sin domän och yttre krafter. I detta
avseende tolkas informanternas utsagor genom tillämpning av Pierre Bourdieus
fältteori. Därigenom framgår kemisternas upplevelse av att kemifältets autonomi
hotas och att den gällande kapitalformen - prestigefulla publiceringar - ligger i fa -
rozonen i kampen om position och legitimitet. Den upplevda bristen på hänsyn
spär ytterligare på föreställningen om ett fält utsatt för angrepp. 
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