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Abstract:  The main aim in this thesis is to analyse the attitudes of five 

archaeologists at the Department of History, University of 
Gothenburg, on the subject of scholarly publishing in 
journals. The investigation has been led by a set of questions 
concerning the motives and conditions for submitting articles 
to scholarly journals.  

 
The primary way of collecting emprical data is based on 
semistructured qualitative interviews. To get a broader 
picture, the publishing patterns of the archaeologists at the 
Department of History were mapped using the database 
Göteborgs universitets publikationer (GUP). A document 
study was also conducted.  

 
The analysis uses Björk & Holmström’s The net value of 
submission model to highlight which factors are assumed to 
influence an author when submitting to a scientific journal. 
This model is reduced and developed to six aspects which 
more or less effect the decision making of the author when 
publishing an article in a scientific journal. These six aspects 
are: culture, strategy, medium/form, readership, prestige and 
performance. 

 
The results of the investigation show that a set of factors 
influence the publishing decision. As a discipline 
traditionally rooted in the humanities, the archaeologists at 
the Department of History have established a scientific way 
of publishing. Motives and attitudes to journal publishing 
show that all aspects, in varying degrees, are important in 
deciding where to submit an article. 
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1. INLEDNING 
 
Under en auskultation våren 2011 om hanteringen av elektroniska tidskrifter på 
Göteborgs universitetsbibliotek (GUB), berättade en bibliotekarie att man de senaste 
åren kraftigt gallrat bland tryckta vetenskapliga tidskrifter. Det finns idag på GUB 
nästan fyra gånger så många elektroniska titlar som tryckta. En viktig förutsättning för 
utgallringen är dock att det finns ett motsvarande elektroniskt arkiv av tidskriften. Inget 
rensas ut förbehållslöst. Men oavsett garanterat arkiv, upplevde bibliotekarien att 
gallringen kunde mötas av viss skepsis. Vissa forskare vill ha sin tidskrift tryckt även 
om det finns en motsvarande digital version.  
 
Utifrån detta möte väcktes ett intresse av att undersöka en disciplin där det tryckta 
formatet för vetenskaplig kommunikation fortfarande har en avgörande betydelse. Efter 
granskning av publikationslistor för forskare på Institutionen för historiska studier på 
Göteborgs universitet (där även disciplinerna Arkeologi och Antikens kultur och 
samhällsliv ingår) fastnade jag för arkeologers inställning till vetenskaplig 
tidskriftspublicering. Ämnesvalet föll sig naturligt. Publikationslistor i databasen 
Göteborgs Universitets Publikationer (GUP) visar att arkeologiska forskare i hög grad 
publicerar sig i tryckta tidskrifter. Mitt ämnesval bottnar även i personliga erfarenheter; 
jag har tidigare studerat Historia och Antikens kultur och samhällsliv, ämnen som är 
nära besläktade med Arkeologi.  
 
1.1 Problemformulering 
 
Ingen akademisk disciplin överlever utan att publicera sig vetenskapligt. En forskares 
karriär avgörs till stor del av dennes publikationsrepertoar. Publish or perish är ett 
uttryck som blivit allt vanligare. Frasen ger tydliga signaler om vikten av att publicera 
sig för akademisk överlevnad. Men det handlar inte bara om att publicera – utan också 
om var. De flesta forskare har idag accepterat den vetenskapliga tidskriften som en 
avgörande kugge i den vetenskapliga kommunikationen. Även om man inom humaniora 
traditionellt publicerat sig i tryckta monografier så har landskapet även här börjat ritas 
om. Det rör sig inte bara om de digitala mediernas förmåga att förmedla forskningsrön, 
utan också om nya publiceringsnormer där större tonvikt läggs på internationell 
publicering i vetenskapligt refereegranskade tidskrifter1. Det här är ett sätt att publicera 
som ansetts vara traditionellt naturvetenskapligt – men också en form som är vanligt 
förekommande bland arkeologerna vid Göteborgs Universitet. I jämförelse med t ex 
ämnet Historia som de delar både institution och forskningsintresse med så är 
arkeologernas publicering i tidskrifter hög.  
 
Även andra faktorer kan påverka publiceringsbeslut. Arkeologisk forskning står lika lite 
som annan forskning fri från omvärldskrav. I februari 2011 utkom RED10, en stor 
forskningsevaluering av alla institutioner på Göteborgs universitet. Utvärderingen 
lägger stor vikt på hur forskningsresultat ska kommuniceras för att kunna konkurrera 
internationellt. Kan sådana utvärderingar skapa nya villkor för arkeologisk publicering? 
Och man kan inte heller bortse från hur bibliometriska metoder för forskningsanslag 

                                                 
1 Refereegranskning (eller peer review som det kallas på engelska och ofta även på svenska) innebär att 
den vetenskapliga halten i t ex en artikel eller en bok granskas innan utgivning. Denna granskning utförs 
av utvalda forskare inom området. 
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kan omformulera publiceringsmönster. Det är inte bara forskarens motiv som avgör hur 
framtida publiceringsformer kan komma att se ut.  
 
Hur ser då förutsättningarna för arkeologernas tidskriftspublicering ut? De flesta 
vetenskapliga tidskrifter har idag etablerat elektroniska versioner och nytillkomna 
publiceras ofta enkom elektroniskt. Spridning, snabbhet och tillgänglighet är viktiga 
ingredienser i vetenskaplig kommunikation; elektroniska resurser har här visat sig ha en 
fördel framför tryckta. Med publicering open access, fritt tillgängligt på nätet, har 
ovanstående fördelar förstärkts och dessutom lagt minskat pris och ökad läsekrets till 
listan av positiva effekter. Men i ämnet Arkeologi så är spridning av forskningsresultat i 
elektroniska tidskrifter fortfarande ganska knapp. Sett ur ett svenskt perspektiv så finns 
det både regionala och nationella arkeologiska tidskrifter, men de utkommer nästan 
uteslutande i tryckt format. Det finns undantag. Fornvännen, som utkommer med fyra 
nummer per år, är exempel på en respekterad tidskrift som åtminstone i efterhand 
publiceras i pdf. Men en granskning av utbudet ger ändå signaler om en vetenskaplig 
kultur där elektroniska tidskrifter bara har en begränsad betydelse.  
 
Det tycks alltså finnas en rad faktorer som kan påverka arkeologers beslut om 
publicering. Det är mot bakgrund av ovanstående resonemang som de intervjuade 
arkeologernas inställning till vetenskaplig tidskriftspublicering kommer belysas.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att dels granska hur arkeologerna vid Institutionen för 
historiska studier i Göteborg publicerar sig. För att få underlag till publiceringsmönster 
används databasen Göteborgs Universitets Publikationer (GUP). Därefter kommer jag 
utifrån intervjuer analysera hur fem publicerade forskare vid samma institution förhåller 
sig till publicering i vetenskapliga tidskrifter. Frågeställningarna är följande: 
 
– Hur publicerar sig arkeologiska forskare på Institutionen för historiska studier vid 
Göteborgs universitet? 
 
– Vilka villkor och motiv påverkar de intervjuade arkeologernas publicering i 
vetenskapliga tidskrifter? 
  
1.3 Avgränsning  
 
Studiens fokus ligger på tidskriftspublicering. Detta betyder inte att andra 
publikationsformer inte är intressanta för uppsatsen; men då i första hand som fond till 
tidskriftspubliceringen. Jag har under studiens gång även valt att avgränsa mig mot 
användande och läsande av tidskrifter. Intervjuguidens frågeställningar (och de svar jag 
fått på dem) om användande och läsande har jag bortsett från, då jag bedömt att de inte 
tillför uppsatsen ytterligare perspektiv om inställning till tidskriftspublicering. Slutligen 
gäller målgruppen för intervjuer och publikationslistor bara forskande arkeologer på 
Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet. Institutionen består 
dessutom av disciplinerna Historia och Antikens kultur och samhällsliv, men forskare 
från dessa discipliner ingår inte i studien.  
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2. BAKGRUND 
 
Inledningsvis presenteras en historisk översikt över vetenskapliga tidskrifter. Det 
handlar om tidskriften som forum för vetenskaplig kommunikation, dess utveckling och 
förutsättningar. Jag kommer därefter kortfattat redovisa några internationella 
undersökningar där forskares inställning till tidskriftspublicering kartläggs. 
Undersökningarna har några år på nacken men ger en bild av mer eller mindre 
universella omständigheter runt tidskriftspublicering. Jag redovisar också några 
synpunkter på historikers och arkeologers inställning till tidskriftspublicering; Jingfeng 
Xia har t ex skrivit en artikel utifrån ett internationellt perspektiv om hur arkeologer 
förhåller sig till elektronisk publicering. Därpå följer ett avsnitt som placerar 
publiceringsmönster i två kulturer: den humanistiska och den naturvetenskapliga. Denna 
förankring kommer vara till hjälp för att förstå hur kulturer kan forma forskares, 
däribland arkeologers, publiceringsmönster. Kapitlet avslutas med nedslag i två nya 
externa ”aktörer”, en stor forskningsevaluering av Göteborgs universitet och en ny 
bibliometrisk metod, vars innehåll kan komma att påverka publiceringsstrategier. 
 
2.1 Vetenskapliga tidskrifter 
 
Den engelska tidskriften, The Philosophical Transactions of the Royal Society of 
London, som började ges ut 1665 räknas som den första vetenskapliga tidskriften i 
modern mening; dels som kanal för spridning av forskning, men kanske framförallt för 
att den offentligt gav forskarna möjlighet att registrera sin intellektuella upphovsrätt 
(Hagerlid 2002, s. 97). Successivt fick tidskriften allt större betydelse. Där tidigare 
boken varit vetenskapens skriftliga kanal inleddes nu en utveckling mot att presentera 
vetenskaplig kommunikation i artikelform. Derek de Solla Price har gjort beräkningar 
som visar att sedan mitten av 1600-talet har antalet vetenskapliga tidskrifter fördubblats 
ungefär var femtonde år (Price 1986, s. 6f).  
 
I ca 300 år har den vetenskapliga kommunikationen baserad på tryckta tidskrifter 
fungerat väl och utan större förändringar. Men under efterkrigstiden blev det en stark 
expansion av forskning och universitet. Specialiseringen ökade, nya tidskrifter tillkom i 
snabb takt. De kommersiella förlagen började ge sig in på marknaden och det blev allt 
viktigare att publicera sig i rätt tidskrift. Tidskrifters status och akademisk meritering 
fick större betydelse. Sedan 70-talet har tvivlen vuxit om tidskrifternas förmåga att 
uppfylla sina funktioner. De kommersiella förlagen utnyttjar sin monopolställning och 
driver upp priserna – vilket i sin tur lett till minskad avsättning och färre läsare med 
tillgång till tidskrifterna.  
 
På 90-talet påverkades publicering av vetenskapliga tidskrifter av ett nytt medium – 
Internet. Via detta universella nätverk har tillgängligheten till vetenskapliga tidskrifter 
ökat markant. Artiklar blir ofta publicerade snabbare online än i tryck, och läsare kan få 
tillgång till artiklarna vid sina skrivbord snarare än att behöva besöka biblioteket 
(Prosser 2003 s. 163f). Jean-Claude Guédon, professor i komparativ litteratur i Canada, 
uttryckte i en uppmärksammad föreläsning 2001 (som efteråt publicerades som artikel) 
att forskare inte upplevde att digital publicering förändrade deras situation i någon 
högre grad. Man var fortfarande tvungna att hantera tidskrifterna, förläggarna och 
refereegranskningen. Artikelförseningar kvarstod och utnyttjandet av det nya mediets 
möjligheter var allt annat än revolutionerande: vetenskapliga artiklar såg ut som de 
alltid gjort oavsett kanal. Däremot menar Guédon att forskarna som läsare var snabbare 
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att acceptera fördelarna med digitala dokument. Informationssökningen underlättades. 
Fördelar som sökbarhet och tillgänglighet gick dem inte förbi (Guédon 2001). Guédons 
huvudsyfte med artikeln var att i en ny elektronisk era sjunga de öppna arkivens lov, fri 
access till samlingar och tillgänglig kunskap för alla. Denna strömning har tilltagit. På 
senare år har ambitionen att göra material fritt tillgängligt lett till att ett ökande antal 
tidskrifter publiceras som open access, dvs. utan att någon avgift tas ut för att man ska 
kunna läsa artiklar i tidskriften på webben. Ofta drivs de i motsats till de stora 
kommersiella förlagen av enskilda forskare och institutioner (Francke 2008a, s. 39). 
Publicering i open access har blivit ett allt vanligare alternativ till publicering i tryckt 
form. Men samtidigt finns det kritik även mot denna form. Francke menar t ex att 
tidskrifter publicerade open access använder sig av en överflyttningsstrategi från tryck 
till pdf-filer. Internet används för snabbare och billigare distribution, inte för att 
förändra hur forskning och diskussion uttrycks (Francke 2008b, s. 312ff). Prosser 
jämför denna replikering av redan existerande modeller med hur historiens första bilar 
såg ut: som droskor – fast utan hästar (2003, s. 164). 
 
Samtidigt med denna rörelse mot open access anses ofta publicering i tryckta 
vetenskapliga tidskrifter ge hög status – inte minst inom humanistiska discipliner. Den 
tryckta vetenskapliga tidskriftens funktion har traditionellt inte bara varit att förmedla 
nya idéer och tankar. Det handlar också om att erkänna författaren som upphovsman till 
forskningen. Genom systemet med refereegranskning konsolideras att författarens krav 
är rimliga. Tidskriften fungerar sedan som en kanal för att föra ut budskapet till 
författarens tilltänkta målgrupp och slutligen ges forskningen möjlighet att arkiveras, 
bevaras inför framtiden (Prosser 2003, s. 164). Men med den historiska rörelsen från 
tryckt till elektroniskt har spelreglerna förändrats. Förläggare, författare, läsare och 
bibliotek har en helt ny spelplan att anpassa sig till där publicering, distribution, 
användande och bevarande påverkas av nya förutsättningar. Och det handlar inte bara 
om att lära sig nya spelregler – utan också veta vad som är spelare och vem som är pjäs. 
 
2.2 Två internationella studier om tidskriftspublicering  
 
Det finns ett antal stora internationella studier om forskares tidskriftspublicering. 
Rowlands, Nicholas och Huntingdon gjorde 2004 en stor undersökning om vilka 
faktorer som styr var forskare publicerar sig. Undersökningen är baserad på 4 000 
forskare från 97 länder. Deras slutsatser är att forskares publiceringsmotiv bestäms av 
att de vill nå en specifik målgrupp som arbetar med liknande problem och erkännandet 
som en publicering i refereegranskande högstatustidskrifter ger. Generellt visade sig 
forskare vara positiva till open access även om det fanns reservationer om kvalitet och 
bevarande. Många var mycket kritiska till de kommersiella förläggarna och 
tidskrifternas kostnad (Rowlands, Nicholas & Huntingdon 2004). 2005 följdes 
undersökningen upp av Rowlands och Nicholas. Några av slutsatserna från 2004 års 
undersökning cementeras, framförallt vikten av refereegranskning (Rowlands & 
Nicholas 2005, s. 19). I övrigt är det noterbart att under det dryga år som gått mellan 
undersökningarna hade forskares medvetenhet om open access kraftigt ökat och 
publiceringen i open access nästan tredubblats (även om Rowlands och Nicholas 
bedömer publiceringsökningen som något överestimerad; forskare kan tro att de 
publicerar open access när de i själva verket publicerar sig i en traditionell tidskrift som 
de själva har fri access till) (Ibid., s. 5). När forskarna fick ange skäl för publicering i sin 
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senaste tidskrift så lades störst vikt vid tidskriftens rykte. Även läsekrets, impact factor2 
och snabbhet vid publicering kom högt i resultatet (Ibid., s. 17).  
 
Ovanstående undersökning gick ut till 100 000 slumpvis valda författare som hade 
publicerat i vetenskapliga tidskrifter under 2004 (Ibid., s. 7). På frågan ”Which of these 
very broad subject headings best describes your last published article?” (Ibid., s. 63) gav 
resultatet ”Arts and Humanities” minst svar – 78 av 5513. Det fanns 18 möjliga 
ämnesdiscipliner att kryssa för och medicin gav flest svar med 1128. Författarna av 
rapporten menar att dessa stora skillnader i vilka ämnen forskarna publicerar sig i visar 
på svårigheterna att hitta en ”one-size-fits-all solution” (Ibid., s. 14). Utan att dra alltför 
långtgående slutsatser (man kan t ex anta att antalet medicinska forskare överstiger 
antalet humanistiska) så kan resultatet möjligen också säga något om humanisters vana 
att publicera sig i monografiform snarare än i artikelform. Åtminstone 2004. 
 
2.3 Elektronisk publicering i arkeologi 
 
Vi ska nu ta oss lite närmare ämnet för min granskning – arkeologi. Men först några ord 
om en undersökning av historikers publicering; ett ämne som ligger nära arkeologi (på 
Göteborgs universitet delar de till och med institution). I Margret Stieg Daltons artikel 
The publishing experiences of historians beskrivs en stor undersökning utförd 2005 där  
1461 historiska forskare på amerikanska universitet fick svara på en enkät om sin 
publicering (Greco 2009, s. 109). Den slutsats Dalton drar av sitt material är att 
historiker, liksom andra humanister, är motsträviga när det gäller elektronisk 
publicering. Några uppgivna anledningar till att de inte vill publicera sig elektroniskt 
var brist på prestige, att en elektronisk publikation kan bli plagierad och osäkerheten om 
långtidsbevarande. Först när det anses lika prestigefullt att publicera sig elektroniskt 
som i pappersformat kan andra publiceringsformer komma på tal (Ibid., s. 114f). 
 
Men hur ser då arkeologers förhållande till elektronisk publicering ut? När det gäller 
svenska arkeologers relation till elektronisk tidskriftspublicering så försvåras 
omständigheterna av att tidskriftsmarknaden framförallt är tryckt (någon enstaka 
tidskrift, som Fornvännen, parallellpublicerar pdf-versioner i efterhand). Det finns ingen 
arkeologisk elektronisk tidskrift utan tryckt motsvarighet producerad i Sverige – 
åtminstone inte av akademisk betydelse. Bristen på digitala alternativ kan innebära att 
debatten blir lidande. I rapporten Arkeologiska texter. Trendanalyser av Nordisk 
periodica efterlyses mer utvecklade debatt- och diskussionsforum i arkeologiska 
tidskrifter. Som huvudproblem nämns långa handläggningstider och gles utgivning, och 
slutsatsen som dras är att tidskrifter nog inte är det ultimata forumet för debatt. Men 
skriften, som är publicerad 1998, sätter stor tilltro till det då nya forumet Internet som 
de hoppas ska medföra en mer levande kommunikation arkeologer emellan (Cornell 
1998, s. 90ff).  
 
Men även ur ett internationellt perspektiv ligger betoningen på tryckt. Jingfeng Xia 
beskriver i artikeln Electronic Publishing in Archaeology hur elektronisk publicering i 
arkeologi, vad gäller spridning av forskningsresultat, fortfarande är knapp. 
Koncentrationen ligger istället på att bevara och sprida arkeologiska data elektroniskt. 

                                                 
2 Det finns ingen vedertagen term på svenska av begreppet impact factor, men begreppet används bland 
annat för att mäta hur mycket artiklarna i en tidskrift citeras. Impact factor kan t ex ligga till grund för 
jämförelse och ranking av tidskrifter inom en disciplin. Hög impact factor – hög status.  
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Som ett resultat av detta sätt att arbeta finns det bara ett fåtal elektroniska tidskrifter 
medan det däremot finns ett flertal online-databaser. Xias uppfattning är att ansvaret för 
att medvetandegöra betydelsen av ny teknologi för akademisk kommunikation vilar på 
de som skapar och förvaltar elektroniska resurser. Den bristfälliga acceptansen för 
elektronisk publicering kan vara resultatet av en disciplinkultur eftersom spridningen av 
information i arkeologi skiljer sig åt från övriga akademiska fält (Xia 2006, s. 270). En 
utgrävning kan utmynna i tusentals fynd och varken en tidskriftsartikel eller en 
utgrävningsrapport kan då beskriva alla föremål. Xias slutsatser är att det finns för få 
vetenskapliga tidskrifter inom arkeologi och att refereegranskningen är för långsam 
(Ibid., s. 272). Lösningen heter elektronisk publicering. Xia noterar att det har blivit ett 
tillskott av nätpublicerade arkeologiska tidskrifter som har både effektiv 
kvalitetskontroll och snabbare refereegranskning än tryckta. Han poängterar dock att till 
skillnad från inom många andra akademiska discipliner så betalar du ofta för tillgång till 
tidskrifterna (Ibid., s. 281). 
 
2.4 Kultur och publiceringsmönster 
 
Det är inte ovanligt med jämförelser mellan humanistiska och naturvetenskapliga 
forskningstraditioner. Denna klassiska dikotomi gäller också publiceringsmönster. 
Humaniora ses här ofta som naturvetenskapens diametrala motsats – även om detta 
mönster är allt annat än entydigt. Men jämförelsen kan ge fingervisningar om olika 
kulturer där kontrasteringen till ett naturvetenskapligt publiceringsmönster ger en 
tydligare bild av det humanistiska. Skiljelinjen drogs upp på 50-talet av den brittiske 
fysikern C. P. Snow som i en berömd föreläsning The Two Cultures lanserade begreppet 
om de två kulturerna: den naturvetenskapliga och den humanistiska. Den huvudsakliga 
tesen gick ut på att den naturvetenskapliga revolutionen skapat en klyfta mellan dessa 
huvudgrenar. Denna brist på kommunikation mellan humanister och naturvetare 
menade Snow var ett hinder för att lösa samtidens problem och höja människans sociala 
välfärd och moraliska insikt (1993, [1959]). Snow ger däremot inga konkreta råd om 
hur klyftan ska överbryggas. Det är ingen tvekan om att Snow menade att snobbismen i 
första hand låg på humanisternas sida. Och även om hans teser är svepande så kan de 
nog sägas ha banat väg för idealtypiska beskrivningar av allt som skiljer humaniora och 
naturvetenskap åt än idag. Följande avsnitt kan ses som ett exempel, även om det i mer 
blygsam skala handlar om skillnaden i publiceringsmönster.  
 
Ett halvt sekel efter Snow beskriver Christine L. Borgmann, amerikansk professor i 
informationsstudier, i Scholarship in the Digital Age att man inom humaniora 
fortfarande föredrar monografins form för publicering. Men i takt med att det blir 
svårare att få akademiska böcker publicerade har artikelförfattandet bland humanister 
ökat (Borgmann 2007, s. 214). Hennes slutsats är att humanister kanske läser nya 
tidskriftsartiklar för att hålla sig uppdaterade men att de i forskningen ändå förlitar sig 
mer på monografier och arkivkällor (Ibid., s. 215). Ett mer geografiskt närliggande 
exempel som gör explicita jämförelser mellan naturvetenskap och humaniora är Janken 
Myrdal, professor i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han menar att 
monografin traditionellt har haft hög status inom humaniora – och att den även 
fortsättningsvis kommer ha det (Myrdal 2009, s. 69). En orsak till varför humanister 
publicerar sig i monografins form finner Myrdal i materialredovisningens omfattning. 
Humanvetenskapen är, enligt Myrdal, ”närmast besatt av faktamaterialet”, som t ex 
arkeologens fynd. Humanvetaren kräver därför att materialredovisningen är omfattande, 
vilket medför att man arbetar länge med stora textmängder. För att kunna uttrycka sina 
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tankegångar precist och varierat har modersmålet en central roll (Ibid., s. 44f). 
Naturvetaren däremot måste publicera snabbt och internationellt i koncentrerad 
artikelform för att inte bli passerad av konkurrenter. Eftersom ämnena inte är 
nationsspecifika sker publiceringen på engelska (Ibid., s. 46). Men Myrdal tycker sig se 
att humanvetenskapen rör sig mot publiceringsmetoder som används i naturvetenskapen 
(Ibid., s. 69ff). 
 
Även Helena Hagelin har i sin magisteruppsats Skilda världar. Publiceringsmönster och 
synen på publicering vid två vetenskapliga institutioner gjort en studie i Snows anda. I 
en jämförande undersökning mellan historiker och fysiker vid Göteborgs universitet 
fann hon att det är stora skillnader mellan publiceringsmönster. Fysikerna publicerar sig 
ofta, deras forskarkarriär hänger på publicering. Historikerna poängterar istället att 
kvalitet går före kvantitet (Hagelin 2008, s. 39f). Där historikernas publikationsformer 
har tyngdpunkten på kapitel i böcker, monografier och artiklar, publicerar sig fysikerna 
nästan uteslutande i internationella refereegranskade tidskrifter. Historikerna lägger inte 
någon avgörande vikt på refereegranskning i val av publikationsforum (Ibid., s. 41f). 
Både Myrdal och Borgman konstaterar att humanvetare föredrar att publicera sig 
ensamma. Borgman talar om att humanister är mer individualistiska, att de i jämförelse 
med andra akademiker har den lägsta graden av samförfattande och samarbete (2007, s. 
219f). Myrdal beskriver det som att det är ”den ensamma hjälten som är idealet” (2009, 
s. 56). Hagelin håller med. I sin studie av historiker och fysiker vid Göteborgs 
universitet finner hon att historiker främst publicerar sig på egen hand, medan det på 
institutionen för fysik snarare är regel än undantag att publicera sig i grupp (2008, s. 
40). 
 
2.5  RED10 – Göteborgs universitets forskningsevaluering 
 
I februari 2011 utkom en diger rapport i Göteborgs universitets regi – RED10 Research 
Evaluation. Reports from the evaluation of all research at the University of Gothenburg 
2010. I utvärderingens förord skriver Göteborgs universitets rektor, Pam Fredman, att 
syftet är att stärka Göteborgs universitets konkurrenskraft inte bara nationellt utan även 
globalt (Holmgren & Uleberg 2011, s. 5). I RED10 har faktorer som t ex 
forskningskvalitet, organisation, samarbete och framtidsplaner analyserats i en 
sexgradig skala från ”Poor” till ”Outstanding”. I definitionen av ”Outstanding” får man 
också en bild av vilka faktorer som anses önskvärda i forskningen på Göteborgs 
universitet. 
 
Outstanding. Outstandingly strong research, including from an international perspective. Great 
international interest with a wide impact, normally including publications in leading journals and/or 
monographs published by leading international publishing houses. The research has world-leading 
qualities. (Ibid., s. 31-32) 
 
Då alla institutioner på Göteborgs universitet utvärderats har även forskningen på 
Institutionen för historiska studier varit under lupp. Till att börja med har alla 
institutioner gjort en egen utvärdering av institutionen och dess forskning; följt av att 
institutionerna utvärderades av sammanlagt 18 expertpaneler beståendes av 122 
välrenommerade internationella forskare. Utvärderingen innehöll också kvantitativa 
inslag, som bibliometrisk analys och granskning av publikationsstatistik (Ibid., s. 7f). 
Huvudkriterierna i den sexgradiga betygsättningen var kvalitet, produktivitet, unikhet, 
relevans, organisatorisk kapacitet och interaktiv vitalitet (Ibid., s. 30). Den panel som 
utvärderade ämnen inom områdena Kultur, Religion och Historiska Studier skriver i en 
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övergripande kommentar om de fyra institutioner som inkluderar dessa ämnen: 
 
One of the present problems seems to be the lack of clearly defined and transparent reward structures 
within the departments, for example, in relation to a conscious publication strategy. We believe it is 
important to explicitly support and reward publishing activities through a coherent incentive structure that 
not only rewards participation and contributions to international scholarly discussion and research 
activities, but which also offers incentives for contributions to the development of the humanities in 
Sweden. […] We suggest that departments consider actively enhancing the cooperation with 
neighbouring departments, making strategic choices to promote dynamism, innovation and excellence in 
their respective fields. A deliberate policy could also reveal any over-emphasis on provincialism which 
otherwise might be a risk. (Ibid., s. 62f) 
 
I utvärderingen av institutionen för historiska studier – ämnena Historia, Antiken och 
Arkeologi – anses forskningen ha god kvalitet även om allt för mycket av den 
produceras på svenska. Av de 15 tidskrifter som forskarna vanligtvis publicerar sig i är 
13 svenska. Än en gång slår utvärderingen fast att framtida mål för publicering bör vara 
internationella och refereegranskade. Överlag bedöms dock forskningen som ”Very 
good”, dvs. 4 på en 6-gradig skala (Ibid., s. 77). Vad gäller institutionens produktivitet 
menar utredningen att den till stor del består av monografier vilket är vanligt i 
humaniora. Även här önskas att produktiviteten framöver mer ska ta form av 
internationella refereegranskade tidskriftsartiklar. Betyget för produktivitet är ”Good” – 
en 3:a på skalan. När det gäller forskningens unika värde och relevans är bedömningen 
att den har hög internationell standard – betyget ”very good”. Organisation och 
interaktivitet bedöms också som ”very good” (Ibid., s. 78ff).  
 
I dessa anmärkningar får man en bild av det som premieras i RED10 – samarbete över 
gränserna och internationell publicering. RED10 varnar för provinsialism och alltför 
individuellt orienterad forskning. Även om utvärderingen nämner att humanistisk 
forskning inte bara kan mätas i pengar och metriska data, att det måste finnas utrymme 
för ”blue-sky research” (Ibid., s. 63) så kan man ändå se en vilja att låta humanistisk 
forskning arbeta i mer traditionellt naturvetenskaplig anda. Detta märks bland annat i en 
upprepad önskan om mer samarbete forskare emellan och publicering i internationella 
refereegranskade tidskrifter.  
 
Hur mycket RED10 kommer påverka arkeologisk publicering på Göteborgs universitet 
är för tidigt att sia om, men helt klart är att rapporten påverkar forskares funderingar 
inför framtida publicering. Mer om detta följer i analysen. 
 
2.6 Den norska modellen 
 
Bibliometriska metoder har blivit allt viktigare i tilldelningen av forskningsanslag. 
Publikationer utgör här en stor och viktig post bland dem som avgör hur stor del av de 
fria, konkurrensutsatta medlen för forskning som tillfaller respektive fakultet. Den 28 
oktober 2011 beslutade fakultetsnämnderna för humanistiska och samhällsvetenskapliga 
fakulteten på Göteborgs universitet att införa en ny norsk bibliometrisk metod – den 
norska modellen, också kallad för FRIDA och/eller CRISTIN (Hallberg 2011). 
 
Bakgrunden till införandet av den norska modellen var ett missnöje med tidigare 
bibliometriska metoder – framförallt bland humanister. I en rapport från Sveriges 
universitets- och högskoleförbund – Kvalitet och publikationsdatabaser – beskrivs hur 
stora delar av publiceringen inom humaniora och samhällsvetenskap görs i form av 
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antologier, monografier eller tidskrifter som ofta saknas i söktjänsten Web of Science 
som tidigare använts som modell. Denna har främst god täckning för publicering inom 
medicin, naturvetenskap och teknik. För att möta liknande problem har man i Norge och 
Danmark infört system för fördelning av forskningsmedel på nationell nivå, där en del 
baseras på egenregistrerad vetenskaplig publicering. Underlaget i den norska modellen 
är alltså inte begränsad till internationella tidskrifter och den använder sig av andra 
kriterier än citeringar för bedömning av forskningens genomslagskraft, t ex 
publiceringskanal, publiceringsform, spridning, impact och ensam- eller samförfattade 
publikationer (Kvalitet och publikationsdatabaser 2010, s. 4ff). I appliceringen av 
modellen till Humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna bedöms 
publiceringskanaler i två nivåer baserad på spridning och impact. Publikationstyperna är 
indelade i artikel, kapitel och monografi. Däremot får inte publicering i rapporter och 
populärvetenskapliga verk några poäng. 
 
Bakgrunden till den norska modellens införande på humanistiska och 
samhällsvetenskapliga fakulteterna var att rektor uppmanade fakulteter att komma in 
med förslag på hur publikationer ska bedömas när medel för forskning tilldelas. Beslutet 
motiveras på följande vis av Margareta Hallberg, dekanus på Humanistiska fakulteten:  
 
Vikten av publikationer ökar i forskarvärlden, då vetenskaplig framgång mäts dels kvantitativt, det vill 
säga hur många publikationer forskare har, dels kvalitativt, det vill säga i vilka fora forskningen 
synliggörs. Med krav på peer review och internationalisering, ser vi en tydlig förändring från 
institutionsserier och lokalt publicerade vänböcker till vetenskapligt erkända publiceringskanaler. Det är 
fakultetsledningens målsättning att publikationer av det senare slaget ska öka de närmaste åren så att vi 
står starkare i en allt hårdare konkurrens om forskningsmedel.  (2011)  
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3. METOD 
 
Studien är kvalitativ och bygger på en begränsad empiri. Mina metoder för insamling av 
data är kvalitativa intervjuer och dokumentstudier av t ex publikationslistor i databasen 
Göteborgs Universitets Publikationer (GUP) och av forskningsevalueringen RED10. Jag 
inleder med publikationslistorna i GUP, det empiriska material som har varit 
vägledande för de två följande metodvalen. 
 
3.1 Publikationslistor 
 
I databasen GUP får man en bild av hur arkeologerna på Institutionen för historiska 
studier publicerar sig. Detta underlag ger ingen utförlig vägledning till publiceringens 
varför som analyseras genom respondenternas svar i intervjuerna. Däremot ger de en 
inblick i listade publiceringsformer i förhållande till respondenternas uppfattning och 
inställning till publicering i tidskrifter. Granskningen av publikationslistorna kommer 
här förse uppsatsens analysdel med material som berör publiceringskultur, dvs.  form, 
språk, peer review och ensam- eller sampublicering. Sammanställningen är begränsad 
till åren 2006-2010. Jag har inte undersökt eventuella skillnader i publicering under 
dessa fem år, och sammanställningen bör ses som vägledande. Den avgörande empirin 
är hämtad i intervjuer. Det är där man finner motiv och villkor bakom 
publiceringsbesluten.  
 
3.2 Kvalitativa intervjuer 
 
Kvalitativa intervjuer är mitt huvudsakliga metodval. Då min avsikt har varit att få 
insikt i lokala förhållanden har jag intervjuat fem arkeologiska forskare på Institutionen 
för historiska studier vid Göteborgs universitet. Intervjuerna har följt ett 
semistrukturerat upplägg, vilket gett möjligheter till följdfrågor och fördjupad 
diskussion. Alla intervjuer har skett på respektive forskares arbetsrum och alla har 
spelats in. Intervjuerna tog mellan 40 och 70 minuter vardera, och samtliga har 
transkriberats. I vissa fall har partier som inte bedömts som relevanta för uppsatsen 
utelämnats. I övrigt har jag vid överföringen från inspelning till skrift varit noggrann 
med exakt återgivning av det sagda. När jag valt ut citat för uppsatsen har jag för 
läsbarhetens skull ibland uteslutit ord som t ex ”liksom”, ”alltså”, ”va” när dessa inte 
haft någon inverkan på innebörden. Alla intervjuer finns sparade i uppsatsförfattarens 
ägo. 
 
Respondenterna har varit mycket samarbetsvilliga, och ofta har intervjuerna överskridit 
de 30-45 minuter jag gjort anspråk på. Jag skulle inte karaktärisera intervjuerna som 
samtal, även om det emellanåt funnits plats för dialog. I de flesta intervjuer ställdes 
dock fler oplanerade, uppföljande frågor än antalet färdigformulerade. Inte för att 
respondenterna behövde trugas utan för att svaren ofta rörde sig över en bred spännvidd. 
Inte sällan besvarades ett flertal frågor i en, men alla frågor (med något undantag) 
ställdes oavsett tidigare svar. Detta gav ofta ytterligare, fördjupad information. 
 
Alla respondenter har gett intryck av att svara sanningsenligt och otvunget. Det är 
uppenbart att frågeställningar om publicering intresserat dem, och att val av 
publiceringsform inte är känsligt mellan dem inbördes eller i förhållande till 
institutionen. Denna bedömning är inte bara baserad på en ”känsla” utan också på det 
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faktum att ingen hade något emot att jag spelade in intervjuerna och att respondenterna 
antingen tyckte att anonymisering var onödig eller tog denna forskningsetiska aspekt 
med en axelryckning. Möjligen är det berättigat att ifrågasätta bristen på kritik mot den 
egna institutionen, men det kan kanske förklaras med att respondenterna såg på 
institutionens inblandning i publiceringsbeslut mer som rekommendationer än krav.  
  
Det finns en betoning på relationen tryckt och elektronisk tidskrift i intervjuguiden. Mitt 
ursprungliga syfte låg närmare inställning till tidskriftspublicering utifrån tidskriftens 
form. Denna förutsättning är fortfarande viktig, men syftet har något justerats under 
resans gång; nya insikter och infallsvinklar har fötts ur intervjuerna och motivbilden 
bakom vetenskaplig tidskriftspublicering visat sig mer sammansatt än jag först anat. 
Intervjuguiden innehåller två frågor om användande och läsande av tryckta och 
elektroniska tidskrifter. Min avsikt var att se om det fanns ett samband mellan hur och 
varför de intervjuade arkeologerna publicerar sig och hur de själva använder sig av 
tidskrifter. Jag bedömde att de svar jag fick om läsande och användande inte tillförde 
uppsatsen något ytterligare perspektiv. I övrigt har intervjuguiden förblivit mer eller 
mindre intakt från första intervjun. En fråga ströks efter två intervjuer (en luddigt 
formulerad fråga som det redan fanns en alternativ frågeställning på i intervjuguiden). 
En fråga – ”Hur tror du utvärderingsrapporten av universitetets forskning, RED10, 
kommer påverka ditt sätt att publicera?” – tillkom efter den första intervjun efter att min 
respondent i hög grad pratat om detta som en påverkande faktor inför 
publiceringsbeslut. Små justeringar har gjorts i intervjuguiden mellan första och tredje 
intervjun; ofta handlar det då om att ”öppna” frågorna. Intervjuguiden som presenteras i 
bilagan är den som använts vid de sista intervjuerna.  
 
3.3 Forskningsetik 
 
Principen om informerat samtycke har följts enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. (2002) Alla intervjuade har blivit informerade om uppsatsens syfte och alla 
har samtyckt till att delta. Identifierande faktorer som t ex namn, titel, ålder och 
publiceringsinformation finns inte återgivna i uppsatsen. Även om jag har för avsikt att 
anonymisera forskarna så är jag inte ute efter distans. Respondenternas svar har ofta en 
personlig ”touch”, och jag har därför i presentationen valt att använda mig av alias – 
Lars, Anna, Stina, Johan och Hans – istället för förkortningar som t ex R1, R2, R3 etc. 
Även om anonymisering innebär att man inte kan diskutera vissa parametrar som t ex 
respondenternas titel/karriär och ålder i förhållande till publikationsmönster så har jag 
ansett att arbetsplatsen är så pass liten att respondenterna hade kunnat identifieras med 
dylika kriterier inkluderade. Med tanke på det empiriska materialets omfång så hade 
jämförelser som ovan beskrivna bara kunnat ge vaga resultat – i bästa fall. I övrigt 
samtyckte alla till att låta arbetsplatsen, Institutionen för historiska studier vid 
Göteborgs universitet, vara namngiven. 
 
3.4 Urval 
 
Institutionen för historiska studier har drygt 30 forskare/lärare och doktorander i 
arkeologi anställda.3 Publikationslistorna i databasen GUP ligger bakom urvalet av 
                                                 
3 Det finns olika varianter av anställning, t ex timanställd, professor emeritus etc. Jag har valt att använda 
mig av institutionens hemsida; antalet kan ses som ungefärlig om än med liten felmarginal. 
http://www.historiskastudier.gu.se/Personal/ 
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respondenter. Urvalsprincipen för kvalitativa intervjuer kan med Pål Repstad beskrivas 
som att det är frågeställningen som avgör urvalet och att informanterna bör vara så olika 
varandra som möjligt (2007, s. 89). Även om representativt urval inte är det viktigaste i 
en kvalitativ undersökning så ville jag bland respondenterna ha spridning i åldrar, samt 
både män och kvinnor. Respondenterna befinner sig i olika skeden i sina karriärer, men 
har det gemensamt att de alla publicerat sig i tidskrifter. Detta är i och för sig inte 
ovanligt bland arkeologerna på Institutionen för historiska studier, de flesta har 
publicerat sig i denna form.  
 
Jag skickade därefter email (se bilaga 1) till utvalda forskare där uppsatsens syfte och 
metod förklarades, och bad om möjligheten att få utföra en personlig intervju på plats 
vald av forskaren själv. Jag förklarade redan på detta stadium att resultaten skulle 
behandlas konfidentiellt. Vissa tackade omedelbart ja, medan en del tackade nej på 
grund av tidsbrist. Jag ersatte dessa med andra publicerade forskare på institutionen. I 
något fall, när jag inte fått svar på email, skedde uppföljning per telefon. Av de fem som 
slutligen intervjuades var tre män och två kvinnor. De är födda mellan 40- och 70-talet.  
 
3.5 Övriga dokumentstudier 
 
De intervjuade forskarnas publiceringsperspektiv har vägts mot tidigare forskning i 
ämnet. Även om min studie inte kan förväntas säga något generellt om arkeologers 
tidskriftspublicering, så står inte institutionens forskare fria från omvärlden. Jämförelser 
mellan den undersökta publiceringskulturen och tidigare forskning hjälper till att 
förklara mönster och perspektiv i den insamlade empirin.  
 
I bakgrundskapitlet har jag velat ge en översikt av de faktorer som kan påverka 
inställning till tidskriftspublicering. För att skildra internationell vetenskaplig 
tidskriftspublicering har jag använt två undersökningar av Rowlands, Nicholas och 
Huntingdon samt Rowlands och Nicholas. Dalton och Xia har bidragit med perspektiv 
på hur historiker och arkeologer ser på elektronisk publicering – Dalton ur ett 
amerikanskt perspektiv, Xia ur ett internationellt. Publiceringstradition har speglats av 
framförallt Janken Myrdal och Helena Hagelin. Fokuseringen ligger här på de två 
forskningstraditionerna humanvetenskap och naturvetenskap. Det senaste året har 
inneburit nya förväntningar. Hur publiceringsbeslut kan komma att färgas av sådana 
omständigheter tas upp genom forskningsevalueringen RED10 och en rapport från 
Sveriges universitet och Högskoleförbund – Kvalitet och publikationsdatabaser – om 
implementering av ny bibliometrisk metod. 
 
Den viktigaste litteraturen för analysramen har varit Bo-Christer Björk och Jonas 
Holmströms Benchmarking scientific journals from the submitting author’s viewpoint, 
Janken Myrdals Spelets regler i vetenskapens hantverk: om humanvetenskap och 
naturvetenskap samt forskningsevalueringen av Göteborgs universitet RED10 research 
evaluation: reports from the evaluation of all research at the University of Gothenburg 
2010. 
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4 ANALYSRAM 
För att tolka resultaten har jag utvecklat en analysram. Denna grundar sig primärt på 
Björk och Holmströms modell ”The net value of submission model”, men är delvis 
reducerad och delvis utvecklad med hjälp av insamlad empiri. Analysramen består av 
sex aspekter som i varierande grad påverkar respondenterna inställning till 
tidskriftspublicering. Inledningsvis ett avsnitt som beskriver fyra av de sex aspekterna 
utifrån de individuella publiceringsmönster som kan influera vid tidskriftspublicering.  
 
4.1 Publiceringsmönster  
 
Från block… 
 
Bo-Christer Björk och Jonas Holmströms artikel Benchmarking scientific journals from 
the submitting author’s viewpoint kom ut 2006. I artikeln utvecklas en modell för 
benchmarking av tidskrifter i syfte att underlätta forskares val vid publicering. Björk 
och Holmström grundar sina antaganden på att forskare med mer komplett information 
om tidskrifter inom en disciplin skulle kunna gå på fler faktorer än tidskriftens prestige 
när publiceringsmöjligheter värderas. (2006, s. 147) Modellen inkluderar sammanlagt 
30 koncept med följande åtta faktorer inkluderade: publikationens CV/prestige, effekten 
på forskarsamhället, kvaliteten på refereegranskningen, publikationsförsening, 
refuseringsrisk, tidskriftens servicenivå, tidskriftens tekniska möjligheter och 
författaravgifter. Den kvalitativa modell de utifrån dessa koncept och faktorer utvecklat 
kallar de ”The net value of submission model” (se bilaga 3). Denna förvisso intrikata 
modell för benchmarking kommer inte i detalj att användas i uppsatsen; det empiriska 
materialet är för litet för att låta sig granuleras i sådan detalj. Men Björk och Holmström 
har för att underlätta förståelsen gjort en indelning av koncepten och faktorerna i fyra 
block som antas influera forskare inför publiceringsbeslut: infrastruktur, läsekrets, 
prestige och prestation. Infrastruktur är resurser som tidskriften har tillgång till i form 
av t ex redaktionell stab, IT, marknadsföringsmöjligheter och service. Läsekrets handlar 
om betydelsen av att nå ”rätt” läsekrets. I blocket prestige talas det om det värde som 
forskaren mottar, t ex ett starkare CV, vid publicering av artikel i en viss tidskrift. 
Prestation, slutligen, inkluderar t ex kvaliteten på tidskriftens refereegranskning, 
refuseringsgrad och publiceringsförseningar. (Ibid., s 150f) Applicerad på min uppsats 
har blocken sina fördelar; de sammanfattar väl mina respondenters funderingar kring 
tidskriftspublicering, och indelningen är en lämplig modell för strukturering av svaren.  
 
… till aspekter 
 
Blocken kan dock inte användas utan en del invändningar och justeringar. Mitt subjekt 
är forskarna snarare än tidskrifterna. Det är deras inställning till tidskriftspublicering 
som är A och O. Det betyder inte mycket för användandet av den grundläggande 
strukturen; tidskrifternas infrastruktur, läsekrets, prestige och prestation. De är i de 
flesta fall synonyma med respondenternas inställning till tidskriftspublicering. Men 
några justeringar har varit nödvändiga. Jag har lyft bort en kategori och lagt till en 
annan. Tillagd kategori är form. I den undersökta publiceringskulturen kan tidskriftens 
form ha stort inflytande på publiceringsbeslut. I Björk och Holmströms artikel tas 
formatet mer eller mindre för givet; publiceringsvalen står mellan digitala 
tidskriftsalternativ. Vidare är blocket ”infrastruktur” bortlyft. Definitionerna finns kvar 
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men är flyttade till prestation. Björk och Holmström placerar t ex tidskriftens 
servicenivå i blocket infrastruktur.  
 
Authors may also appreciate the service level of a journal in, for instance, electronic review process 
tracking, timeliness of review, prompt replies to queries, handling of proofs, receiving of off prints, etc. 
(Ibid., s. 150)  
 
Naturligtvis kan dessa egenskaper ses som del av en tidskrifts infrastruktur. Men för att 
undvika ett överflöd av kategorier har jag sorterat dem under prestation, där tidskriftens 
kvalitativa förmåga influerar forskares publiceringsbeslut. Och detta för mig inte osökt 
över till den sista punkten – lämpligheten i termen block. Framöver diskuteras det som 
Björk och Holmström kallar ”block” utifrån begreppet ”aspekt”; detta för att tydliggöra 
att de inte är huggna i sten. Ibland tangerar respondenternas resonemang ett flertal 
aspekter i en och samma mening. Ibland är det en fråga om tolkning eller viktning var 
en utsaga bör placeras. I övrigt är min indelning beroende av Björk och Holmström, och 
aspekt 2-4 är i hög grad hämtad från deras ”block”. Nedan följer de fyra första aspekter 
jag kommer att använda mig av i analysramen. 
 
1) Form. Resonemang om var och hur forskarna publicerar sig utifrån den betydelse 
publiceringsform kan ha för vetenskaplig kommunikation. Det finns många faktorer att 
ta hänsyn till inför ett publiceringsbeslut. Arkeologerna på Institutionen för historiska 
studier publicerar sig gärna i tryckta tidskrifter – vilka överväganden och 
omständigheter styr valet av publiceringstyp? Hur avsätter man helst sin forskning? 
Vilken betydelse har elektroniska tidskrifter för spridandet av vetenskaplig forskning? 
Vilken inställning har de till open access? I denna aspekt inkluderas också utbud av 
tryckta och elektroniska tidskrifter.  
 
2) Läsekrets. En traditionell tidskrifts läsekrets bestäms till stor del av tidskriftens 
prenumerationspris och dess prestige. Förutom det genomsnittliga antalet läsare per 
artikel är det också viktigt vilka läsare man når. Här kan det handla om att tidskriften är 
regionalt distribuerad (det är troligare att en arkeolog i Skandinavien publicerar i en 
skandinavisk tidskrift än i en australisk) och att den läses av rätt läsare. Ofta är det 
bättre att publicera i en mindre, högt specialiserad tidskrift än i en stor och bred 
tidskrift; på så vis når man experterna i det egna forskarsamhället. Möjligheten att 
kunna influera forskare och utövare inom det egna gebitet hänger alltså på tidskriftens 
totala mängd läsare – men främst läsekretsens relevans.  
 
3) Prestige. Denna aspekt avgörs av den prestige forskaren mottar, t ex i ett starkare 
CV, när denne publicerar en artikel i en viss tidskrift. Den springande punkten är 
tidskriftens prestige. Genom t ex undersökningar med forskare har många discipliner 
frambringat rankingsystem av tidskrifterna inom deras område. Forskarens CV-värde av 
publicering är alltså A och O. Detta värde kan i sin tur hjälpa forskaren att erövra 
positioner och forskningsbidrag (Ibid., s. 150f). Det talas idag om ”publish or perish”; 
vikten av publicering kan inte nog värderas för den akademiska karriären.  
 
4) Prestation. Viktiga faktorer inkluderar kvaliteten på tidskriftens refereegranskning, 
refuseringsgrad och publiceringsförseningar. Här har jag som tidigare nämnt också 
placerat betydelsen av tidskriftens service till forskarna, men även andra element som 
Björk och Holmström kallar infrastruktur, dvs. resurser som tidskriften har tillgång till i 
form av redaktionell stab, IT och marknadsföringsmöjligheter. Björk och Holmström 
menar att snabbheten på refereegranskningen varierar mellan tidskrifter, några klarar av 
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processen i timmar räknat medan andra tar månader av processande mellan granskare 
och författare. Men förseningen kan också betyda att kvalitetsgranskningen blir bättre. 
Den negativa effekten av förseningen varierar mellan discipliner. Inom teknologi kan 
det vara en avsevärd nackdel för en artikels impact om den publiceras sent. Dessutom 
finns det alltid en refuseringsrisk att ta hänsyn till (Ibid., s 151). 
 
Ovanstående sammanfattar de fyra första aspekterna. Vi ska nu se på två andra aspekter 
som kan påverka inställning till tidskriftspublicering.  
 
4.2 Publiceringskultur  
 
Funderingar runt arkeologins förankring i forskningstradition har ventilerats i de flesta 
intervjuer. I motsats till de fyra tidigare aspekterna, där det övervägande handlar om 
individens val, så utgår jag i analysen av den femte aspekten – kultur – från den 
övergripande syn respondenterna har på arkeologi som forskningstradition. För att 
förstå denna aspekt tar jag även hjälp av publikationslistorna i databasen GUP.  
 
Men låt mig börja med att skissa skillnader i publiceringskulturer mellan 
humanvetenskap och naturvetenskap. Janken Myrdal beskriver i Spelets regler i 
vetenskapens hantverk dessa huvudgrenars metoder utifrån idealtyper; detta för att 
kunna undersöka strukturella skillnader. Begreppet idealtyp hämtar han från Max 
Weber och dennes postumt utgivna verk från 1922 Ekonomi och samhälle. Genom att, 
som Myrdal uttrycker det, ”skapa två rena typer ska det bli möjligt att se hur 
mångfalden av ämnen förhåller sig till dessa idealtyper och att se i vilken riktning 
utvecklingen går.” (Myrdal 2009, s. 24) Men även en definition av humanvetenskap kan 
vara på sin plats. Med humanvetenskap menar Myrdal sammanförandet av 
samhällsvetenskap och humaniora. På flera universitet och högskolor i Sverige har man 
börjat kalla föreningen av samhällsvetenskap och humaniora för humanvetenskap. Den 
andra, och något kontrasterande huvudkategorin, blir då naturvetenskap. Myrdal 
karaktäriserar humanvetenskapens kärna som studiet av människans medvetna tänkande 
och handlande medan naturvetenskapen följdriktigt blir studiet av de processer som inte 
drivs av ett medvetet handlande (Ibid. s. 15). Myrdal poängterar att det finns avvikelser 
från dessa rena former, men som ett sätt att analysera och förstå grundläggande 
skillnader i humanvetenskap och naturvetenskap så kan sorterandet av dessa 
huvudgrenar i idealtyper vara lämpligt (Ibid., s. 24). Denna dualistiska indelning av två 
kulturer är tämligen klassisk, och vi har tidigare sett hur också C.P Snow och Hagelin 
diskuterat utifrån de olika kulturerna. Jag ska nu spalta upp fyra av de som jag upplever 
övergripande publiceringsfaktorerna i två ”idealtypiska” tillstånd: 
 
Naturvetenskap             Humanvetenskap 
På engelska               På svenska 
Artiklar               Bok 
Sampublicering  Ensampublicering 
Publikation med peer review Publikation utan peer review 
 
Det ska noteras att Myrdals ansats är bredare och berör även andra aspekter av 
forskningstraditionernas olika skepnader – men alla ovanstående faktorer finner stöd i 
Spelets regler i vetenskapens hantverk (2009, s. 35, 47-52). Publiceringskultur kan även 
utläsas av publikationslistorna i databasen GUP. I dessa syns ”svart på vitt” hur 
arkeologerna publicerar sig i förhållande till ovanstående listade idealtyper. Listorna ger 
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underlag för analys av publikationskategorier som form, språk, peer review och ensam- 
eller sampublicering. Mer om detta i presentationen av publikationslistorna, samt i 
analysen.  
 
Ovanstående idealtyper ger en något grovhuggen tolkning av publiceringskulturens 
förutsättningar; men kan tjäna som en illustration över hur kultur kan influera ett 
publiceringsbeslut. Nu över till den sjätte och sista aspekten. 
 
4.3 Publiceringsstrategi  
 
Med publiceringsstrategi avses a) externa rekommendationer och b) respondenternas 
personliga målsättningar som kan komma att påverka framtida publicering. Dessa 
sammanfaller ofta – men inte alltid. Jag har i tidigare avsnitt beskrivit RED10 Research 
Evaluation och den norska modellen för tilldelning av forskningsanslag. Det är för tidigt 
att tala om faktiska effekter av RED10, men däremot kommer analysen ta fasta på vad 
de intervjuade arkeologerna tror den kan ha för effekt på framtida publicering. Även 
den norska modellen kommer i viss mån beröras, även om den implementerades under 
den här uppsatsens skrivande då de flesta intervjuer redan gjorts. Några av 
respondenterna ger i alla händelser uttryck för betydelsen av poäng- och 
anslagstilldelning vid publiceringsbeslut. I publiceringsstrategi hämtas den sista 
aspekten – strategi. 
 
4.4 Analysramens sex aspekter  
 
Så en kort sammanfattning av de faktorer som ligger till grund för analysramen. 
Publiceringsmönster handlar om individuella perspektiv på publicering och är i hög 
grad avhängig kvaliteten på den vetenskapliga tidskriften. Publiceringskultur belyses 
utifrån forsknings- och publiceringstraditionerna humanvetenskap och naturvetenskap. 
Publiceringsstrategi, avslutningsvis, handlar om externa rekommendationer och 
personliga mål. Dessa sammanfattas i de sex aspekter som kan påverka de intervjuade 
arkeologernas publiceringsbeslut i tidskrifter:  
 

• Form 
• Läsekrets 
• Prestige   
• Prestation  
• Kultur 
• Strategi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  17 

5 PRESENTATION AV RESULTAT  
 
I följande kapitel presenteras en sammanställning av arkelogernas publikationstyper 
som listade i databasen GUP samt resultatet från intervjuerna. 
 
5.1 Databasen GUP 
 
För att få en övergripande bild av arkeologernas publiceringsmönster vid institutionen 
för historiska studier har jag använt mig av Göteborgs universitets egen databas för 
publikationer – Göteborgs Universitets Publikationer (GUP). GUP har tillkommit enligt 
Rektorsbeslut 2007 och där ska forskare och lärare själva registrera de arbeten som 
publicerats från och med 2004. Databasen ska ge en samlad bild över vetenskaplig 
publicering vid Göteborgs universitet och används dessutom som underlag för 
universitetets bibliometriska analysverksamhet (Göteborgs universitets publikationer, 
om GUP 2011).  
 
5.1.1 Publikationslistor: arkeologi 
 
Ämnet Arkeologi är sedan 2009 en del av Institutionen för historiska studier 
tillsammans med Historia och Antikens kultur och samhällsliv. Före 2009 hette den 
Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur. För att få reda på hur arkeologers 
publiceringsmönster sett ut de senaste åren har jag genom databasen GUP sammanställt 
publiceringslistor mellan 2006-2010. Emellanåt har det varit svårt att se om publicerat 
material är skrivet av arkeologer då de listats med ämnesbegrepp som t ex Historia 
och/eller historisk-filosofiska. Jag har vid sådana tveksamheter jämfört författarnas 
namn med personalregistret på institutionen. Endast det publicerade material som är 
skrivet av titulerade arkeologer har tagits med i publikationslistan – uteslutna är t ex 
arkeologiskt orienterade verk skrivna av antingen historiker eller antika historiker. Det 
kan dock inte uteslutas att en eller annan felaktighet smugit sig in då institutionen består 
av tre avdelningar med gemensam publikationslista som dessutom nyligen genomgått 
institutionell omorganisation. Huvudsaken har dock varit att få en generell bild av hur 
arkeologer publicerat sig de senaste åren – och i synnerhet då i tidskrifter. 
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Statistik över registrerade publikationer av arkeologer på Institutionen för 
Arkeologi och Antikens kultur och samhällsliv (2006-2009) samt Institutionen för 
historiska studier (2009 – 2010) 
 
Antal publikationer per publikationstyp. 

Publikationstyp Antal 

Artikel, forskningsöversikt 1 

Artikel, recension 5 

Artikel, refereegranskad vetenskaplig 27 

Artikel, övrig 19 

Artikel, övrig vetenskaplig 25 

Bok 19 

Bok, med redaktör 7 

Doktorsavhandling 10 

Kapitel 58 

Konferensbidrag, refereegranskat 14 

Konferensbidrag, övrigt 4 

Licentiatavhandling 1 

Rapport 21 

Totalt: 211 
 
Källa: GUP   
 
 
5.1.2 Sammanställning och sammanfattning 
 
I den tidigare nämnda norska modellen indelas poänggivande publicering i tre nivåer: 
artikel, kapitel och monografi (Hallberg 2011). Om vi utgår från dessa 
publiceringsformer så kan man i statistiken utläsa att artikelformatet är den vanligast 
förekommande av publikationstyper bland arkeologerna mellan 2006-2010. (Se bilaga 4 
för definition av databasen GUPs publikationstyper). Refereegranskat är med knapp 
marginal den vanligaste artikeltypen. Om man slår samman artikelvarianterna så har 77 
stycken publicerats de sista 5 åren. Värt att notera är att den enskilt största posten är 
kapitel – 58 publikationer, vanligtvis ensam på engelska – och att utgivningen i 
publikationstypen ”bok”, det traditionellt humanistiska sättet att publicera, är 19 titlar. 
Refereegranskade artiklar är den näst vanligaste publiceringstypen efter kapitel.  
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Vid en noggrann granskning av publikationslistorna får man en mer ingående bild av 
statistiken, bland annat hur tidskriftspubliceringen ser ut i förhållande till de två övriga 
”idealtypiska” kriterierna: språk och ensam- och sampublicering.4 Publicering mellan 
svenska och engelska är ganska jämnt fördelad: 38 titlar på svenska, 35 på engelska. Ett 
fåtal titlar är på franska och tyska. Däremot är det en stor övervikt av ensampublicerade 
titlar: 53 stycken mot 22 sampublicerade. Det är betydligt jämnare fördelat mellan 
ensam- och sampublicerade titlar i peer review-tidskrifter: 14 är skrivna ensamma och 
13 tillsammans.  
 
Det vanligaste sättet att publicera sig i tidskrift är sampublicerat på engelska i 
refereegranskade tidskrifter, knappt före ensampublicering på svenska i vetenskapliga 
tidskrifter utan refereegranskning. Nämnvärt är också att populär publicering nästan 
alltid sker ensam (dvs. ”artikel, övrig” i statistiken). Av fem sampublicerade populära 
titlar är tre debattartiklar i Göteborgs Posten (Göteborgs universitets publikationer). 
 
Det finns naturligtvis ett flertal olika variabler man skulle kunna analysera och jämföra 
utifrån publikationslistorna, men de frågeställningarna får lämnas till uppsatser med en 
annan omfattning och/eller andra syften. Men det förtjänar att återigen nämnas att 
ansvaret för att lägga upp publikationerna i GUP vilar på författarna själva. Med detta i 
åtanke kan det finnas brister i redovisningen. Det finns t ex artiklar införda i tidskriften 
FYND som är uppförda som både ”artikel, övrig vetenskap” och ”artikel, övrig” 
(Göteborgs universitets pubikationer). Utan att dra långtgående slutsatser av vissa 
tveksamheter, vill jag ändå poängtera att systemen inte är felfria – och kan vid 
bristfällig översyn missbrukas. Publikationslistan ger dock en god överblicksbild av hur 
arkeologerna på Institutionen för historiska studier publicerat sig de senaste åren; ett 
underlag som utgör fond till presentationen av de intervjuades inställning till 
tidskriftspublicering.  
 
5.2 Intervjuresultat 
 
I genomgången av resultaten presenterar jag intervjusvaren i tre huvudkategorier 
publiceringsmönster (med aspekterna form, läsekrets, prestige, prestation), 
publiceringskultur (aspekten kultur) och publiceringsstrategi (aspekten strategi). Min 
förhoppning är att denna indelning tydliggör likheter och skillnader respondenter 
emellan inför analysen. I kategorierna finns det tillfällen när mina respondenters 
resonemang tangerar ett flertal aspekter i en och samma mening. Då har den aspekt som 
jag ansett dominera utifrån frågeställning och omgivande resonemang fått företräde. 
Forskarnas alias är Lars, Anna, Stina, Johan och Hans. 
 
5.2.1 Publiceringsmönster 
 
Aspekten form 
 
Johan publicerar sig helst i internationella peer review-tidskrifter. Han menar att den 
forskning han och hans kollega arbetar med bäst lämpar sig för utländska tidskrifter, där 
det finns större acceptans för respondentens forskningsfrågor. Även Lars och Hans 
                                                 
4 Publikationslistorna omfattar ett flertal sidor; hänvisning får göras till databasen GUP – 
Publikationslistor. (http://gup.ub.gu.se/gup/lists/publications/departments/ 
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föredrar denna form. Hans: ”Jag publicerar helst i internationellt peer reviewed 
tidskrifter eller som bokkapitel, alltså i böcker. Det kan vara typiskt från konferenser 
eller liknande.”  
 
Stina publicerar sig helst i artiklar och monografier, även om det blir artiklar mer 
fortlöpande eftersom monografier tar längre tid. Dessutom menar hon att artiklar är mer 
lättillgängliga och koncentrerade. ”Det som man skulle kunna säga på 300 sidor säger 
man ju på 10 sidor egentligen.”  
 
Vad gäller utbud så påpekar Lars att det bara finns en handfull tidskrifter i Sverige, och 
ingen av dem elektronisk. Fornvännen, Current Swedish Archaeology och det 
västsvenska samarbetet In Situ lyfts fram som några namnkunniga svenska tryckta 
tidskrifter. Alla respondenter nämner den reviewgranskade engelskspråkiga tidskriften 
Current Swedish Archaeology som en av de tyngre svenska tidskrifterna.  
 
Anna tycker inte heller att utbudet av svenska akademiska tidskrifter är så stort. Liksom 
Lars nämner hon Fornvännen, Current Swedish Archaeology och In Situ. Hon säger att 
”det känns som att det ändå på ett lite gammaldags sätt ändå är bättre att få nånting i en 
tryckt publikation.” Men hon poängterar att det antagligen ökar chansen att få sin 
forskning uppmärksammad om den publiceras elektroniskt – åtminstone när man 
skriver på engelska. Anna tror dock att utländska tidskrifter är bättre på att ha e-
versioner. Hon tar som exempel att när hon ska beställa en artikel i pappersformat på 
Universitetsbiblioteket så finns de ofta elektroniskt. Hon tror att tryckta tidskrifter kan 
ha ett spridningsproblem på så vis, att det kan bli svårt för folk att hitta vad man gör om 
man inte kan googla det.  
 
Hans’ uppfattning är att vi har tillräckligt med tidskrifter i Sverige – men tillägger: ”Det 
man kan säga är att vi saknar en verkligt internationell tidskrift. Vi har, vad heter den? – 
Current Swedish Archaeology – och den är sådär. Den är inte riktigt toppinternationell.” 
På frågan om han kan se någon fördel med publicering i elektronisk tidskrift svarar han: 
”Nej, för mig är det avgörande vilken status har tidskriften och blir det läst. Om det så 
kommer i papper eller inte det spelar kanske inte så stor roll. Det handlar om status och 
läsekretsen. Det är dom två viktigaste faktorerna för mig.” 
 
Lars har uppfattningen att det elektroniska formatet i arkeologi inte är lika 
”statusmässigt tungt”. Han är dock noga med att poängtera fördelarna med elektroniska 
tidskrifter. Framförallt möjligheten att få en mer levande diskussion, t ex snabba 
kommentarer på författares artiklar. I tryckta tidskrifter blir diskussionen inte levande; 
med en utgivningstakt på ofta bara något nummer per år lämpar sig inte det tryckta 
formatet som ett forum för dialog. Lars menar att det hade varit oerhört viktigt för den 
vetenskapliga diskussionen med bättre utbud av elektroniska tidskrifter, även om han 
skrattandes erkänner att det kanske finns ett stort utbud men att han inte känner till dem. 
Även statusmässigt menar han sig se fördelar, då även inlägg och kommentarer kan 
skrivas in i ett CV. På en fråga om tillgänglighet mellan elektroniskt och tryckt så svarar 
han att ”tillgängligheten är ju större i det elektroniska men samtidigt så är ju utbudet 
som jag upplever det så pass litet arkeologiskt så att man väljer ju ändå det andra”. 
 
Stina tror också att det kan bli en bättre interaktivitet i det elektroniska formatet: 
 
Nu som det är i många tidskrifter så kan det ju vara det här att det finns en debattartikel eller nånting. Sist 
i tidskriften kan det finnas en debattartikel. Och sen så får ju vissa personer kommentera den här artikeln 



 

  21 

och då får man kanske vänta tills nästa nummer för att läsa dom här kommentarerna på det här förra 
numrets debattartikel. Och det är klart att då kan ju nätet vara väldigt framgångsrikt på det sättet att då 
kan dom här kommentarerna komma direkt. Så kanske det dröjer ett, två år tills kommentarerna kommer. 
Det kan ju vara väldigt olyckligt. Så att där kan det ju vara fördelar med nätet absolut.” 
 
Stina tror också att det elektroniska formatet kan göra publiceringen snabbare. ”Man 
slipper ju tryckprocessen och sättningen och allt det här runtomkring som också kan ta 
tid och vara kostsam och man kanske måste vänta in fondmedel och sånt för att få tryckt 
den här publikationen.” Långsam publicering kan också ha politiska konsekvenser. Lars 
talar till exempel om Sverigedemokraternas närmande till kulturarvssektorn. Ska en 
artikel om detta fenomen tröskas fram och tillbaka med kommentarer och korrigeringar 
innan det ges ut i tryck så kan hela mandatperioden gått. Med elektronisk publicering 
hade det kunnat gå snabbare. Johan ser också tydliga fördelar med användandet av 
elektroniska tidskrifter och talar om snabbhet, sökbarhet och spridning. Men även han 
är inne på ämnets politiska slagkraft, om än från en annan vinkel:  
 
Det händer mycket spännande, alltså vi har ju skrivit i ganska slutna rum, akademiker. Akademiker 
skriver till akademiker. Men lägger du ut en text på nätet så vet du inte vilka ögon som kommer på den 
texten och det kan hända väldigt mycket spännande saker. Och det är en del som tycker vi har öppnat 
Pandoras ask lite grann, alltså arkeologin intresserar ju folk på den yttersta högerkanten. 
 
Johan tycker annars att utbudet av elektroniska tidskrifter i Sverige är ganska skralt. 
Han ser däremot stora fördelar med det digitala formatet, inte minst spridningsmässigt – 
även om han har funderingar om långtidsbevarandet:   
 
Om jag tycker att jag har något oerhört viktigt att säga, nånting som jag känner att det här är riktigt jävla 
viktigt så skulle jag nog satsa på en tryckt tidskrift, så därvidlag så finns nog bevarandet i nån slags 
mening. Men jag tror ju att där kommer hända mycket, alltså att acceptansen inom humaniora kommer att 
öka för det här [den elektroniska publiceringen].  
 
Elektronisk publicering kan också ses som en definitionsfråga menar Johan; ofta är 
tidskrifterna bara direkt överförda från tryckt till elektroniskt: ”Det beror ju på vad man 
menar med elektronisk publicering i och för sig. En pdf – det är ju en tidskrift bara.” 
Det är dock uppenbart att den elektroniska publiceringen sker i prissatta modeller. På en 
fråga om open access så visade sig begreppet vara tämligen obekant. En visste vad det 
innebar, en annan hade inte hört talas om det och två kände till open access till namnet, 
men inte till innebörden. En fick inte frågan (och kunde inte nås för komplettering). 
Bara en av fyra tillfrågade respondenter hade publicerat sig open access. 
 
Aspekten läsekrets 
 
Anna har publicerat en del refereegranskade artiklar och ”några i mer publikt hållna 
tidskrifter”. Hon säger att tredje uppgiften, att nå utanför akademin, är viktigt: ”Alltså 
det är ju inget du är lagligt tvingad till på det sättet men man bör inte hålla sin forskning 
inom akademins väggar utan att du för ut det även så att allmänheten som ändå betalar 
våra löner får ta del av vad vi gör.” Annars menar hon att läsekretsen är begränsad till 
andra arkeologer. Är tidskriften refereegranskad är målgruppen disciplinär och ganska 
akademisk. 
 
Hans betonar vikten av internationell publicering av ett flertal skäl, inte minst för att nå 
relevant läsekrets: ”Jag skriver först och främst till mina internationella kollegor och 
studenter. Och i andra hand så skriver jag för en populär publik.” Och vidare: ”Jag 
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publicerar mig väldigt sällan i någon nationell tidskrift för det är en för begränsad 
läsekrets och det ger ingen prestige.” Avseende läsekrets så menar Lars att 
vetenskapssamhället är så pass litet att man håller koll på de tidskrifter som täcker in 
målgruppen. Även Johan följer ett liknande resonemang: 
 
Som akademiker skriver man ju till andra akademiker.[…] Men jag skriver ju populärvetenskapligt också, 
låt vara inte så mycket. […] Sen kastar ju jag och [namngiven kollega] med hygglig regelbundenhet in i 
olika typer av forskningspolitiska diskussioner. Det är ju inte vetenskapliga resultat men jag tycker det är 
en väldigt viktig del av den flora av skriftliga aktiviteter som en forskare ska ägna sig åt.  
 
Stina anpassar språket efter målgrupp och de riktlinjer hon får från tidskriften. Ofta får 
hon en förfrågan, kanske efter en konferens, att skriva om det hon pratat om. 
Tillgänglighet är inte ett speciellt viktigt kriterium. Tidskrifter med hög ranking når 
sällan stora massor, men det har ändå högt värde att publicera sig där. Hon tror att 
tillgängligheten ökar i det elektroniska formatet. Däremot vill hon inte att peer review 
eller format helt ska styra var man publicerar sig. ”Jag tycker inte det för att man når 
olika grupper med sina saker också.”  
 
Alla respondenter är ense om att tidskriftens pris bara har marginell betydelse. Om 
tidskriftens pris säger Hans: ”Tidskriftens pris är viktigt i den meningen att en tidskrift 
som har en begränsad läsekrets för det den är väldigt dyr och kontra en som kanske har 
en större läsekrets, det ingår, men prestige och tyngd är viktigast. Och så internationell 
distributör.” Hans talar också om vikten av att publicera i internationella tidskrifter även 
om man har ett lokalt perspektiv:  
 
Om du har ett, alltså forskningsperspektivet är ju i princip internationellt. Om du är en bra forskare så har 
du ett internationellt teoretisk perspektiv – i varje fall som internationell.[…] Men det är klart att där finns 
ju en inbyggd, alltså jag arbetar hela tiden för att man ska ha det europeiska perspektivet med och det 
internationella perspektivet med, att vi inte bara ska vara regionala eller nationella. Och vi har väl varit 
ganska duktiga på, i stort sett alla lärare här på institutionen, jag tror allesammans, alla har publicerat sig 
internationellt. Och har en ganska bra record.” 
 
Aspekten prestige 
 
Lars betonar att det har skett en glidning till att publicera sig i peer review-granskade 
internationella tidskrifter inom arkeologin. ”Det försöker man avsätta i engelskspråkiga 
reviewgranskade internationella tidskrifter helst. Det är ju dels för att få störst 
genomslag för forskningen, det är ena sidan, men sen är det andra faktiskt relaterat till 
hur medlen ramlar ner.” När det gäller personlig meritering så säger han att han inte haft 
någon direkt plan, och även om han i grunden är skeptisk så säger han att planerandet 
var man ska avsätta sin forskning börjat smyga sig in. Lars får medhåll av Hans och 
Johan. Vikten av publicering i internationella peer review-tidskrifter är viktigt för 
prestigen. Johan säger att om man ska ”se det krasst, jag menar varje akademisk karriär 
måste leda till en viss eftertänksamhet strategiskt sätt.” Han beskriver personlig 
meritering när det gäller publicering i tidskrift som ”oerhört viktigt”. Samtidigt har 
Johan liksom Lars en ambivalent inställning till att spekulera för mycket med sin 
karriär. Hans menar att internationell publicering är avgörande för personlig meritering: 
”Tidskriften ska ha internationell status. Och så ska den ju, så att den blir läst och 
refererad. Det är mycket viktigt att den blir läst och refererad. […]Det hör liksom mer 
till ditt CV att du ska ha publicerat i vissa typer av tunga tidskrifter.” 
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I avseende på prestige så tror Stina att tryckt tidskrift fortfarande har högre status i 
arkeologi. Anna tycker att Fornvännen och Current Swedish Archaeology är 
prestigefyllda tidskrifter att få en artikel i, men framförallt tror hon en refereegranskad 
artikel publicerad i en engelsk eller amerikansk tidskrift slår högst. Att tidskriften har 
refereegranskning ser hon som väldigt viktig, ”att man passerat igenom ett filter av 
andra människor som tycker att det här är bra”.  
 
Aspekten prestation 
 
Alla respondenter tycker förseningar är ett problem när det gäller tidskriftspublicering. 
När tidskrifters peer review-process kommer på tal så säger Stina att hon ofta är glad att 
få råd och kommentarer, men samtidigt kan det hända att man inte är ense med de som 
granskar artikeln. Dessutom finns risken att det tar för lång tid.  
 
Och det har man ju vart med om att det tagit ett två tre år. Tillslut känner man ju att, herre gud jag vill inte 
ge ut den här artikeln. Jag tycker, Gud vad dåligt jag skrev. (skratt) […] Det har gått så långt liksom så 
kan man ju inte gå in och börja ändra igen. Så kanske man har kommit på nya saker och det har hänt 
grejer och det har kommit ut andra publikationer. 
 
Även Anna är inne på samma spår. ”Alltså det är väldigt ofta man har faktiskt skickat in 
en artikel till en deadline och sen har den tryckts två år efter. Och man kanske till och 
med har ändrat åsikt eller det känns lite gammalt. Ju snabbare desto bättre såklart.” Lars 
tycker sig också se problem med förseningar:  
 
Jag menar du får en artikel antagen så dyker den upp fyra år senare (skratt). Eftersom utgivningstakten är 
så låg så blir ju det konsekvensen att du som redaktion har en massa manus liggande på lager och det går 
väldigt sakta framåt – och det borde ju tala för elektronisk publicering där du kan få ett snabbare flöde.” 
 
På en fråga om han upplever att forskningsresultat har hunnit bli inaktuella på grund av 
det långsamma flödet medger Lars att det kan stämma och att tidsaspekten är något man 
funderar på när man väljer mellan engelska peer review-tidningar. Men sedan vänder 
han på myntet:  
 
Det finns lite för många tryckta internationella tidskrifter i arkeologi vilket gör att det finns en 
manuskriptbrist i vissa fall. Därför kan det gå ganska fort idag. Alltså antalet på gott och ont, för det där 
leder ju också till att man tvingas publicera för att hålla igång. Du får inte in tillräckligt mycket material 
för det finns för många tidskrifter helt enkelt. 
 
Samtidigt är han inte okritisk till peer review-systemet och han undrar om vi inte har en 
övertro till systemet:  
 
Det är ju som nån slags helig graal, kör det igenom peer review så är det lysande. […] Låt oss säga så här: 
utan att nämna några namn, men då har jag suttit i en sån statustidskrift i redaktionen och jag kan ju säga 
det att jag har motsatt mig en del publiceringar men som ändå har kommit igenom på grund av namn. 
Dom hade inte hållit som B-uppsats enligt mig. 
 
Johan menar också att snabb publicering kan vara oerhört viktigt ibland. ”Det är klart en 
debattartikel vill man ha ut fort.” Och vidare: ”Är det dagsaktuellt eller halvaktuellt så 
vill man ju faktiskt ha snurr på det och då väljer man nog en tidskrift som har lite tätare 
utgivning.”  
 
Hans tycker att peer review-systemet fungerar bra och att det är absolut nödvändigt. ”Så 
peer review idag har blivit standard, det ska du ha för att överhuvud bli accepterad.” 
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Men även Hans lägger in en brasklapp om tidsaspekten: ”Idag går publiceringen 
snabbare än vad den gjorde för 20 år sedan, pågrund av att själva teknologin är 
snabbare. Det som tar tid är peer review.” Han säger att han ibland brukar fråga 
redaktören om det är kö inför ett publiceringsbeslut, att det kan ha betydelse inför valet 
av tidskrift. Men är tidskriften prestigefylld kan han tänka sig att vänta lite längre. Johan 
menar dock att kvalitetskontrollen inte behöver vara bättre för att en tidskrift har hög 
status: ”Ju mer kvalitetskontroll ju högre status. Sen är det ju vissa förlag som per 
definition har hög status även om kanske kvalitetskontrollen inte är mer än andra 
tidskrifter.” 
 
Refuseringar efter peer review svider, men Johan tycker man kan se vinster med 
systemet:  

 
Men speciellt i den anglosaxiska världen så måste jag säga att man får ofta väldigt bra motivation till 
varför dom inte tar in en artikel.”[…] I nåt fall så tror jag vi har fått nej på ett ställe och så tagit deras 
kommentarer ad notam och jobbat in dom och skickat den nån annan och sen fått in den då. 
 
5.2.2 Publiceringskultur 
 
Aspekten kultur 
 
Lars tror att anledningen till det tryckta formatets dominans kan ha göra med tradition 
och ämnets karaktär, det materiella. Även internationellt publicerar han sig helst i 
tryckta tidskrifter. Han säger att det också kan ha med bedömningssystem att göra. Lars 
tycker sig se att det har skett en glidning på det generella planet vad arkeologiskt sätt att 
publicera. För 30-40 år sedan var det mycket monografier, ofta på tyska, men nu är det 
mer artiklar på engelska. Hans uppfattning är att humaniora mer eller mindre motvilligt 
måste närma sig det naturvetenskapliga sättet att publicera. 
 
Och det är ju oftast en naturvetenskaplig mall som används, alltså de naturvetenskapliga 
publiceringssätten läggs som mall för all publicering. Och då är det ju engelskspråkig reviewgranskat i 
statustidskrifter. Det är ju det som ger mest. Och för arkeologin stämmer det ganska bra eftersom 
generellt är det så vi arbetar arkeologiskt, men om du tittar på historieämnet då är det jättefel för de jobbar 
ju med monografier. Så att det där är jättelurigt. Men det är också intressant att se hur ett 
tilldelningssystem tenderar att styra publiceringssättet. Så där är väl jag en lydig elev. 
 
Hans upplever också att publiceringen i peer review-tidskrifter ökat med åren. ”Ja, det 
tror jag att den har. För det är något man är mer uppmärksam på än vad man var för 10 
år sedan eller 15 år sedan. Men alla är uppmärksamma på betydelsen var man 
publicerar.” Men även om alla är medvetna om betydelsen av publicering, så är det 
svårt att hitta någon enskild ideal publiceringskanal för arkeologisk forskning. Lars 
säger: 
 
Det är svårt att säga utifrån ämnet eftersom ämnet är så oerhört brett. Det kan ju vara allt från att redovisa 
DNA-studier i en medicinsk tidskrift till att skriva en artikel om tid i en filosofisk. Därför finns det nog 
inget format för Arkeologi. Där det handlar om mycket grävning – där behöver du ju ett utrymme som du 
aldrig kan få egentligen i en tidskrift över huvud taget. Alltså det kan vara grävplaner – det blir ju mer ett 
rapportformat då. Men jag tror att svaret även där blir internationella tidskrifter, internationella antologier, 
konferenssammanpackningar och så. 
 
Lars, Hans och Johan resonerar en hel del runt arkeologins traditionella förankring i 
andra ämnen än humaniora. Lars menar att arkeologi har en särställning: 
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Ämnet arkeologi särskiljer sig ju om man tittar mot andra humanistiska ämnen eftersom det finns juridik 
inblandat här och det särskiljer ju oss alltså att det finns en fornminneslagstiftning. Det finns därför en 
nyttoaspekt som gör ”att det alltid kommer att finnas en viss mängd arbetstillfällen. […] Jag menar sen 
mitten av 1600-talet så har ju statusen bottnat just i att vi gör nationen en tjänst. 
 
Även Johan resonerar om hur disciplinen arkeologi har benet i olika läger: 
 
Alltså arkeologin står ju historiskt sett med ett ben i naturvetenskapen, det kan man inte komma ifrån. 
[…] Så vi har ju ett stort ben i naturvetenskapen vad gäller det metodologiska planet, kanske inte så 
mycket på det teoretiska planet för där hämtar man mest inspiration från andra humanistiska discipliner 
och samhällsvetenskap och sociologi.” 
 
Även Hans talar om ämnet i förhållande till vetenskaplig tradition:  
 
Alltså några arbetar inom naturvetenskap, andra gör det inte. Jag arbetar med naturvetenskap och det gör 
vissa andra. Andra arbetar mer gentemot historia. Och samtidsarkeologi eller historisk arkeologi så där 
finns lite olika typer av arkeologi som har mer eller mindre med naturvetenskap. Nej, det är en kultur. Det 
gäller att publicera och att publicera sig internationellt. Det är en kultur som ständigt kan förnyas och 
belönas. 
 
På frågan om man har gått från monografipublicering till artikelpublicering inom 
arkeologi, så svarar Johan att det är så, men att det också handlar om traditioner. 
 
Tittar vi på våra vänner historikerna som vi då är på samma institution – vi är ju tre ämnen här, antiken, 
arkeologi och historia – så har ju dom en tradition om monografipublicering på svenska. Ofta med ett 
nationellt fokus, alltså inte så mycket internationella utblickar eller internationella projekt. 
 
Hans tycker att arkeologerna har en tradition att publicera sig. När han själv började på 
institutionen så menar han att det inte fanns någon publiceringskultur och inte heller 
någon kultur för när man skulle vara klar med sin doktorsavhandling. 
 
Men det är en kultur som har utvecklat sig i takt med att institutionen har expanderat. […] Och efterhand 
så fick det här med prestationsbetingad tilldelning, så alla är ju klara över hur viktigt det är. Men det är en 
kultur, det ska finnas på institutionen att det är positivt att publicera. Och det jobbar man för och det 
understödjer man. 
 
Men Hans tycker också den populariserande traditionen i arkeologi är viktig att ta på 
allvar. 
 
Det finns en tradition i arkeologi för att man populariserar. Och det gäller alltifrån utgrävningar som man 
öppnar för besökande och berättar om utgrävningar för journalister fram till att man skriver populärt […] 
Ofta är det olika personer som hittar det här som en nisch som de blir duktiga på. Men idealt är det något 
alla ska göra från tid till annan. Idealt sett är det något som hör till publiceringsprofilen, att man också 
publicerar populärt. 
 
När ämnet sammanläggningsavhandlingar förs på tal, att det är vanligt att man inom 
naturvetenskapen slår ihop ett antal redan tidigare internationellt publicerade artiklar till 
en avhandling, så säger Johan att det också förekommer inom arkeologin: 
 
Det är inte vanligt men det finns. Det är ju oerhört mycket vanligare inom naturvetenskapen: Men dom 
har en tradition där att man några år efter disputationen så kanske man lägger fram en bok, en monografi. 
[…] Men i arkeologin så skulle jag vilja säga att det är framförallt artikel, man meriterar sig via 
artikelskrivande. Det är rätt få av mina kollegor som… Ja, det är långt ifrån en majoritet som skriver 
monografier. Det förekommer men det är inte det vanligaste. 
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Om vi nu flyttar fokus till samförfattande, som enligt publiceringslistor är ett vanligt 
fenomen på institutionen, så säger Johan att han gärna samförfattar – han tycker det är 
både ”roligt och givande”. Men han ser också problem med formen:  
 
Ja ärligt talad så är man ju i princip pantad om man skriver mycket tillsammans inom humaniora. Ja, i 
karriärmening. Hade jag varit naturvetare så hade jag varit professor för länge sen. […] Och naturvetarna 
har ju den traditionen att, alltså även såna som inte alls egentligen varit med att skriva artikeln står med på 
artikeln, […] Inom humaniora är det ju inte det på samma sätt. Det är ett tecken på osjälvständighet, 
istället för att se det som en stor fördel. 
 
Stina samförfattar gärna både inom och utom institutionen:  
 
Det kanske är nånting också som har blivit mer vanligt. Att man har tagit mer inspiration kanske av 
naturvetare också. Vet inte. Men för några år sen så var det ju även två doktorander som lade fram en 
avhandling som dom hade skrivit tillsammans i arkeologi. Och det är klart, det är ju väldigt ovanligt. 
 
En del av orsaken finner Stina i det faktum att man av tradition ofta arbetar i team inom 
arkeologi, som exempel nämner hon den arkeologiska fältrapporten. Själv samförfattar 
hon gärna både inom och utom institutionen. Även Anna har skrivit tillsammans med 
andra, alla gånger i artikelform i tidskrift. Apropå språkskillnaderna så tror hon det 
spelar väldigt stor roll vilket språk man skriver på. ”Arkeologi är väl generellt ganska 
bra på att skriva på engelska jämfört med historieämnet till exempel.” Apropå 
sampublicering säger Hans:  
 
Det är inte så vanligt som i medicin eller i naturvetenskap. Där är det nästan alltid ganska många 
författare. Och humaniora är väl känt för att det är enskilda författare. Men arkeologi ligger väl nånstans 
mittemellan. Vi har ganska många exempel också på att man arbetar tillsammans för många arkeologiska 
projekt är samarbetsprojekt. 
 
Lars föredrar också att samförfatta. Han menar att man här har mycket att lära från 
naturvetenskapen, att samarbete kan stärka det vetenskapliga resonemanget:  
 
Jag gör ju nästan inget själv. Och det är ju ett oakademiskt sätt – eller ohumanistiskt sätt – att göra det ska 
jag säga. Och det kan man ju se på två sätt, antingen kan man se det som att jag är väldigt osjälvständig 
eller också att jag tror att man tillsammans gör saker bättre.  
 
Lars poängterar också att livslängden på en arkeologiskt publicerad artikel har ett 
”förhållandevis kort bästa före datum” i jämförelse med andra humanistiska ämnen 
vilket kan göra att det finns en större acceptans för att publicera sig artikelmässigt i det 
internationella forskarsamhället. Hans är inne på samma spår: ”Jag vet att det är så att 
efter tio femton år så försvinner du i glömskan.” Han menar att det finns vissa klassiker 
inom arkeologin, som t ex Montelius och Childe, och efter dessa ”ancestors” så finns en 
”lång tail” och för dom gäller att ”om inte du fortsätter publicera dig så är du borta efter 
20 år.” Han säger att dessa publiceringsvillkor förstärks med åren. 
 
5.2.3 Publiceringsstrategi 
 
Aspekten strategi 
 
Lars menar att tilldelningssystemet och RED10-rapportens analys av institutionen för 
historiska studier är en uppmaning om att man ska publicera mer internationellt och på 
andra språk än svenska.  
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Det är ju direkta signaler egentligen från rektor och neråt kan man säga, idén att det är så vi ska göra. Och 
jag är ju jävligt skeptisk till det, javisst engelska är ett vetenskapligt språk men jag menar det finns ju 
vetenskap även i andra delar av världen. 
 
Både Hans och Johan tycker att den kritik Institutionen för historiska studier fick i 
RED10-rapporten var lite orättvis. Hans tycker att arkeologi låg ganska väl till i 
rapporten men att ”vi fick kritik för att vi hade för många publikationer i egna kanaler”. 
Att publiceringen var för lokal. Hans tycker dock att bedömningen av den egna 
institutionen var för snål, att de inte tog fasta på att institutionen var internationellt 
ledande inom vissa områden. Johan menar också att RED10-rapportens bedömning om 
att de publicerar sig för lite internationellt inte riktigt stämmer, men säger att det inte 
påverkar honom så mycket. ”Man har sin agenda, sina intressen och sina nätverk, sina 
kanaler.” […] ”Det är fortfarande väldigt stor frihet. Det är ju ingen som lägger sig i vad 
man gör bara man gör nånting som kan räknas till vetenskapen hägn så att säga.” Stina 
menar också att man inte slaviskt kan följa RED10-rapporten: 
 
Det har ju kommit upp genom utvärderingarna som har gjorts här vid universitetet, alltså RED10 – att vi 
rekommenderas därigenom att publicera oss i välrenommerade tidskrifter och gärna internationella. Men 
[…] det är ju inte så att det är en strikt policy, ni får bara publicera er där och där.  
 
Men hon säger ändå att hon nu tänker efter lite extra innan publicering, om det finns 
internationella tidskrifter som kanske har en hög ranking. Hon menar att det finns en 
tydlig tendens i vad som premieras:  
 
Det är tråkigt t ex att det värderas lågt med populärvetenskaplighet. Det är ingen tendens jag tycker är bra. 
[…] Det är klart att det är det när det hela tiden pratas om att vi ska publicera oss i dom här högt rankade 
tidskrifterna. Och att det är det som ger poäng och det är det som värderas och det är det som premieras.  
 
På en fråga om vad hon ser för risker med det svarar hon: ”Ja, det är ju att man skapar 
sån här elitforskning. Jag tycker att det blir fel.” 
 
Hans säger att det finns en paradox i prioriteringssystemen som gör att det kan bli 
svårigheter med publiceringsstrategi:  
 
Men du får inte utdelning på den populära publiceringen på samma sätt som på peer review. Det får du 
inte. […] Ja, alltså om du har en RED10 Research Assessment så får du sån här kritik. Men på den andra 
sidan när det gäller den tredje uppgiften så får man ju plus så där har vi en paradox, att något som ger 
minus på ett ställe ger plus på det andra stället.  
 
På en fråga om det här poängsystemet är explicit svarar han:  
 
Nej, poängsystemet är bara explicit när det gäller tilldelning av medel till forskning. Då är det ett explicit 
poängsystem var peer reviewed artikel ger X antal poäng och böcker och så vidare ger X antal poäng.[…] 
Du får inte utdelning i poäng för att popularisera. Men det anses för, alltså det anses för positivt. Det hör 
till, en riktig arkeolog bör också popularisera. Och jag vill säga att på vår institution så är det flera som 
har varit ganska duktiga på det. 
 
På frågan om det finns någon rekommendation från institutionen eller andra intressen 
som kan styra forskningen svarar Hans: 
 
Nej, det finns bara en allmän rekommendation att man ska publicera sig internationellt. Och inte bara 
nationellt. Och helst i peer reviewed tidskrifter för det är det som ger utdelning. Och det du har helt 
konkret är konsekvenser för det du får [ohörbart] på forskning är avhängigt av hur duktig du är. 50 % av 
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beskedet är prestationsbetingat. […] Jag tycker det är helt rimligt. Så det här är nåt alla vet om och är 
uppmärksamma på. 
 
Han berättar också att han sitter i en kommitté som rankar humanistiska vetenskapliga 
tidskrifter:  
 
Så European Science Foundation5 har kört de sista fem åren en ranking, tidskrifter, och jag har suttit i den 
arkeologiska gruppen, kommittén som har bestämt eller kommer med förslag till ranking i arkeologiska 
tidskrifter. Och det kommer väl på sikt [ohörbart] för indexering och så vidare. Och redan nu spelar det en 
roll för var du publicerar dig. Så vi har rankat dem i A B C. A – verkligt toppinternationell med global 
impact. B – internationell tidskrift med kanske mera regional betydelse – med regional så menar jag 
Europa eller Amerika eller… och C – nationell betydelse. Och så har vi skalat bort alla de som är helt 
lokala. Och jag tror att vi har rankat 300 tidskrifter eller 260 tidskrifter. […] Och så har de för varje ämne 
inkallat eller utnämnt en kommitté av toppforskare som har presenterat hela ämnet, alla aspekter, fem sex 
personer, sju kanske max. […] Så har man skrivit ut till alla ländernas representanter och bett dem om att 
sända in förslag på tidskrifter så att man är säker på att man får allt med. Så det är en lång process. Och 
det har man gjort inför alla humanistiska ämnen. För att få en form för, för att lyfta nivån. Samtidigt så 
kör man i Norge, detta kallas Oslomodellen6 i Oslo i Norge har man gjort detsamma. Man har [ohörbart] 
rankat de arkeologiska tidskrifterna, de humanistiska tidskrifterna för att på det sättet få ett poängsystem 
man kan använda vid prestationstilldelning. […] Så där pågår initiativ både internationellt i European 
Science Foundation men också nationellt som den här Oslomodellen för att ranka tidskrifterna.  
 
Även Lars diskuterar tilldelningssystem. Det finns en rörelse internationellt mot mer 
pragmatik, tycker han. Att man ska kunna ”väga och mäta”, och att det kan påverka 
forskningen negativt. När det gäller publiceringsstrategi finns det också andra faktorer 
att ta i beaktande, som t ex att publicering i populära tidskrifter inte ger många 
tilldelningspoäng. Han menar att populärvetenskaplig publicering har betydligt högre 
värde i t ex Danmark. Lars förespråkar den tidigare nämnda norska modellen för 
tilldelning, som t ex gynnar publicering i monografi.7 Han berättar att han tidigare 
skämtat med historikerna på institutionen om att han kunnat slänga ihop en 
internationell artikel på två dagar och att den ändå ansetts högre eller lika mycket värd 
som en monografi historikern arbetat på i tre år. Men det här är bara en aspekt; 
forskningen och forskningskommunikationen kan påverkas i grunden av 
fördelningsprincipen. Lars menar att en framtida risk är att doktorander uppmanas till 
att skriva sammanläggningsavhandlingar eftersom artiklar är mer värda än böcker. 
 
Anna känner inte av något tryck vad gäller publicering. Ibland kan hon ofinansierat 
skriva för tidskrifter som ges ut av någon förening. ”Så det är väl en fråga om tredje 
uppdraget eller lite goodwill.” Hon menar att Red10 inte påverkar hennes forskning 
men att nå ut utanför akademin kan ses som ett övergripande mål för universitetet. Hon 
hoppas dock att i framtiden få mer tid till att skriva på engelska: ”Just för 
spridningsbild.” Hon hoppas också få tid att skriva monografi, där man sedan kan hämta 
material till olika artiklar.  
 
På frågan om hur hans framtida publicering kommer se ut så säger Lars att det beror på 
tid. Mycket forskningstid: monografi, mindre: artiklar. Johan menar att framtiden 
strategiskt troligtvis handlar om fortsatt artikelskrivande. ”Jag drömmer att få göra en 
                                                 
5 The European Reference Index for the Humanities (ERIH) är ett referensindex skapat och utvecklat av 
europeiska forskare. Ett av syftena är att låta expertpaneler beståendes av forskare ranka europeiska 
humanistiska tidskrifter inom sin egen disciplin] 
6 Troligen avses här den tidigare nämnda norska modellen, 
7 Bara nio dagar efter denna intervju utfördes införde Hum/sam-området på Göteborgs universitet den 
norska modellen, (eller FRIDA/CRISTIN) för fördelning av prestationsmedel. Mer om detta i analysen. 



 

  29 

monografi. Men rent krasst, dom närmaste åren så är det nog artiklar som gäller.” Och 
även om han menar att livet är för kort för strategiskt planerande så säger han att vissa 
beslut kanske skulle vara bra att ta ur karriärhänseende: 
 
Och skulle jag ta ett strategiskt beslut i min egen forskarkarriär så skulle ju jag säga till [namngiven 
kollega] att nu får jag skriva lite själv här för annars kommer jag aldrig kunna bli professor. Det är ett 
problem.[…] Nej, så strategiskt sett så bör man inte samarbeta för mycket.  
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6 ANALYS 
 
Nu följer en analys av det empiriska materialet utifrån analysramen sex aspekter. 
Aspekterna är grundade i publiceringsmönster (de individuella perspektiv som kan 
påverka vid tidskriftspublicering), publiceringskultur (övergripande utifrån forsknings- 
och publiceringstradition) och publiceringsstrategi (externa rekommendationer och 
personliga mål som kan påverka publiceringsbeslut). 
 
6.1 Publiceringsmönster 
 
6.1.1 Form 
 
Alla respondenter uttrycker en mer eller mindre artikulerad vilja att publicera sig i 
internationella peer review-tidskrifter. Däremot menar de att utbudet av svenska 
akademiska tidskrifter inte är särskilt stort – och elektroniskt ingenting. Current 
Swedish Archaeology nämns som en av de tyngre svenska tidskrifterna. Tidskriften är 
tryckt, på engelska och har peer review-granskning. Betydelsen är i den bemärkelsen 
kopplat till prestigefyllda faktorer: artiklar på engelska riktade till forskarsamhället. 
 
De flesta respondenter framhåller att det tryckta formatet har mer prestige. Lars och 
Johan säger att det är mer statusmässigt tungt. Johan skulle satsa på en tryckt tidskrift 
om han hade något ”oerhört viktigt” att säga för att kunna känna sig säker på bevarande 
för framtiden. Även Anna tycker att det känns bättre att få något publicerad i tryckt 
publikation. Man kan finna liknande resultat i Margret Stieg Daltons stora undersökning 
om amerikanska forskare i historia. Den slutsats hon drar av sitt material är att historiker 
inte vill publicera sig elektroniskt eftersom det inte är tillräckligt prestigefullt och att det 
finns en osäkerhet om långtidsbevarandet (Greco 2009, s. 114f). Undersökningen är 
från 2005, men ger ändå signaler om det tryckta formatets ihållande betydelse i 
historiska discipliner. Som vi tidigare sett menar Xia i Electronic publishing in 
Archaeology att den bristfälliga acceptansen för elektronisk tidskriftspublicering kan 
bero på en disciplinkultur formad av utgrävningar och dess fynd, där material istället 
publiceras i databaser online (2006, s. 270). Det tryckta formatet står alltså generellt 
högt i kurs hos de intervjuade arkeologerna. Att det fortfarande anses som mer 
prestigefyllt att publicera sig tryckt kan i och för sig förklaras av en uppfattad brist på 
elektroniska alternativ. Prestigen är på så vis uppknuten i väl beprövad form.  
 
Detta betyder inte att respondenterna bara ser nackdelar med elektronisk publicering – 
tvärtom. Ett flertal av respondenterna tycker att ett bättre utbud av elektroniska 
tidskrifter skulle gynna kommunikationen. Lars anser att diskussionen i tryckta 
tidskrifter inte är levande nog; något som ett flertal respondenter håller med om. En 
faktor som särkilt poängteras som en brist i det tryckta formatet är att det inte lämpar sig 
för dialog. Gles utgivningstakt och brist på snabbhet kan innebära att aktuell debatt och 
politiska inlägg är daterade innan de ges ut. Dessa aspekter lyftes redan 1998 i 
Arkeologiska texter: trendanalyser av nordisk periodica. Det fanns då en tveksamhet 
om arkeologiska tidskrifter överhuvud kunde tjäna som diskussionsforum – även om 
man då bara avsåg tryckta tidskrifter (Cornell, s. 90ff). De flesta respondenter kan se 
interaktiva fördelar med det digitala formatet: dialog, levande diskussion, kommentarer 
på artiklar. Men som sagt: den kulturen är fortfarande inte aktuell.  
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Generellt ger respondenterna ett intryck av att vara positivt inställda till elektroniska 
tidskrifter; de svagheter de upplever med den tryckta kultur de lever i verkar de se 
lösningar på i en elektronisk. Open access är däremot ett relativt främmande fenomen. I 
ljuset av detta har visionerna som avslutar den i Göteborg producerade rapporten 
Arkeologiska texter. Trendanalyser av Nordisk periodica från 1998 en bit kvar för 
uppfyllelse:  
 
Avslutningsvis bör det nämnas att det på senare år har dykt upp ett nytt debattforum med stora 
möjligheter. Detta består av det globala datornätverket under samlingsnamnet Internet. Detta nätverk ger 
arkeologer, oberoende av plats i hierarkin, möjligheten att gratis och utan tidsfördröjning föra debatter 
och utbyta information/data med arkeologer över hela världen. (Cornell, s. 93)   
 
Summering: Respondenterna tidskriftspublicering är nästan uteslutande tryckt. 
Orsakerna till att de väljer denna form för sin kommunikation verkar inte handla om 
någon direkt antipati mot elektroniska tidskrifter – tvärtom så gör de tummen upp för 
snabbhet och interaktivitet – utan snarare en brist på, eller vetskap om, utbud. De 
prestigefyllda titlar de känner till är tryckta. Open access är också ett tämligen obekant 
begrepp. Och när det gäller dessa omständigheter så vilar kanske inte ansvaret i första 
hand på arkeologerna själva. För att återigen tala med Jingfeng Xia:  
 
However, it is obvious that a broad and rapid sharing of information, both at the knowledge level and at 
the data level, is necessary for archaeological research. It is the responsibility of the creators and 
managers of digital resources to raise scholars' awareness of the new means of scholarly communication. 
(2006, s. 270) 
 
6.1.2 Läsekrets 
 
Här finns det bland de intervjuade en tudelad inställning mellan att nå ut utanför 
akademin, den så kallade tredje uppgiften, eller att nå sina kollegor. Respondenterna är 
noga med att uttrycka vikten av båda dessa uppdrag vid publicering. Enligt 
publikationslistorna från GUP så utgör ca 25 % av artiklarna populär publikation (19 
artiklar av 77). Det ger en bild av prioritering, att nå forskarsamhället är A och O. Alla 
respondenter är medvetna om statusens betydelse. Det är det som premieras av 
forskarsamhället. Detta bekräftas också av Rowlands, Nicholas och Huntingdons 
undersökning. Forskare vill nå disciplinexperterna och erkännandet som en publicering i 
refereegranskande högstatustidskrifter ger (2004). Även Björk och Holmström trycker 
på läsekretsens relevans, hellre färre och rätt än bredare läsekrets (2006, s. 150). För 
Hans är betydelsen av relevant läsekrets det viktigaste, att nå ut till sina internationella 
kollegor; han publicerar sig sällan i nationella tidskrifter för att det är för begränsad 
läsekrets och ger ingen prestige.  
 
Björk och Holmström diskuterar också vikten av att nå rätt läsare geografiskt, t ex att 
det är troligare att man publicerar sig inom sitt närområde (2006, s. 150). Men Hans 
menar att även om man skriver om lokala företeelser är det viktigt med ett 
internationellt perspektiv för att möjliggöra publicering i internationella tidskrifter. 
Johan publicerar också mest för akademiker och Lars, som i och för sig gärna publicerar 
sig populärvetenskapligt, ser hur betydelsen av t ex tilldelningssystem gör att man måste 
publicera mer och mer i specialiserade tidskrifter riktade till forskarsamhället. Ingen 
tycker att tidskriftens pris är en avgörande faktor inför publiceringsbeslut, och open 
access är lågprioriterat. Xia noterar också i sin artikel Electronic publishing in 
archaeology att till skillnad från många andra akademiska discipliner så betalar man för 
tillgång till de elektroniska tidskrifterna inom arkeologi (2006, s. 281). 
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Summering: Respondenterna tycker det är viktigt att arkeologer försöker nå både lek- 
och fackmän. Däremot skiljer de sig åt vilken betydelse aspekten har för deras egen 
publicering. Publiceringslistorna visar att knappt en artikel på fyra är populärt 
orienterad (Göteborgs universitets publikationer). Den avgörande betoningen hos de 
flesta respondenter ligger på att nå experter i forskarsamhället. Och det gör man genom 
att publicera sig i högt rankade, internationella tidskrifter. Både RED10 och den norska 
modellen bekräftar att det är denna typ av publicering som rekommenderas, vilket ger 
signaler om att den populära publiceringen mycket väl kan komma att minska de 
närmaste åren. Betydelsen av att nå rätt läsekrets bekräftas av ett flertal internationella 
studier. Det faktum att tidskriftens pris inte är en särskilt betydande omständighet, kan 
vara en signal på att man i första hand riktar sig till forskarsamhället där man kan tänka 
sig att prenumerationer antingen löses genom forskarnas institutioner eller tillgång nås 
genom campusaccess.  
 
6.1.3 Prestige 
 
Björk och Holmström menar att det finns ett samband mellan tidskriftens och den 
publicerande forskarens prestige. ”The prestige block informs us about factors that 
contribute to the value that the academic receives from adding a paper published in the 
journal to his/her CV.” (2006, s. 150) Detta framgår också i de intervjuades 
resonemang; personlig meritering är viktig inför publiceringsbeslut. Lars, Hans och 
Johan är alla inne på hur viktigt det är att avsätta sin forskning i internationella peer 
review-tidskrifter. Rowlands, Nicholas och Huntigdon (2004) bekräftar denna 
inställning. Men Johan och Lars har en ambivalent inställning till prestigen; de är båda 
skeptiska till att alltför mycket planera och spekulera i karriär. Stina tycker att den 
personliga prestigen också hänger ihop med forumet, att det är prestigefullt att få 
artiklar publicerade i tryckta refereegranskade tidskrifter. Lars vill helst publicera i 
reviewgranskade internationella tidskrifter för störst genomslag och tillgång till 
forskningsmedel. Björk och Holmström noterar att fler och fler discipliner frambringar 
rankingsystem av sina tidskrifter, vilket kan påverka var man avsätter sin forskning 
(2006, s. 151). Resonemanget illustreras i intervjun med Hans som berättar om 
rankingen av bland annat arkeologiska tidskrifter i European Reference Index for 
Humanities. Bibliometriska metoder skapar på så vis olika divisioner av tidskrifter; och 
den egna prestigen bedöms i hög grad efter tidskriften man publicerar sig i. 
 
Summering: Resultaten av den här aspekten kommer knappast som någon överraskning. 
Att prestige är viktigt i ett publiceringsbeslut finns det gott om forskning på. Men 
samtidigt ger inte den faktiska avkastningen som listad i GUP ett entydigt resultat för 
peer review-systemets betydelse. Respondenternas diskussion om faran med alltför 
mycket strategiskt tänkande och vikten av populär publicering avspeglas i att nästan 
2/3-delar av alla artiklar är publicerade utan refereegranskning (Göteborgs universitets 
publikationer). Däremot är det inte otänkbart att prestigefaktorn kan komma att öka med 
åren. Björk och Holmström talar om publicering i rätt tidskrift ökar ens CV-värde, 
vilket i sin tur hjälper forskaren att erövra positioner och forskningsbidrag. Med 
bibliometriska metoder och forskningsevalueringen RED10 så kan publiceringsbeslut 
komma att bli än mer vägledande för den personliga meriteringen.  
 
6.1.4 Prestation 
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Aspekten prestation har ofta en stor betydelse för de publiceringsbeslut respondenterna 
tar. Några av de viktigaste elementen enligt Björk och Holmström inkluderar kvaliteten 
på tidskriftens refereegranskning, refuseringsgrad och publiceringsförseningar (2006, s. 
151). Alla respondenter ser förseningar som ett stort problem. Rädslan för att 
forskningen ska vara inaktuell är främsta skälet. Anna säger att man kan hinna ändra 
åsikt och Stina att man kan ha kommit på nya saker. Johan och Lars uppger att 
publiceringsbeslut kan vara beroende av tätare utgivning, t ex vid debattinlägg. De är 
eniga om att peer review-granskningen kan ta för lång tid. Hans brukar fråga redaktören 
innan om det är kö, men menar att han kan tänka sig att vänta lite längre om tidskriften 
är prestigefylld. Rowlands & Nicholas finner också att när forskarna får ange skäl för 
publicering i sin senaste tidskrift så läggs störst vikt vid tidskriftens rykte (2005). Peer 
review-systemet anses överlag som väldigt viktigt även om det finns kritiska röster. 
Lars beskriver det som ett slags ”helig graal” och att en del material publiceras på grund 
av att namnet på artikelförfattaren är respekterat.  
 
Refuseringsrisk uppges inte vara ett stort problem. Det kan delvis förklaras med att man 
ibland blir tillfrågad om att skriva en artikel eller att man får en förfrågan om att 
utveckla ett konferenspaper. Stina upplyser också om möjligheten att medverka i 
temanummer som ligger nära ens forskningsfrågor. Troligtvis minskar detta risken för 
refusering. Johan nämner att man kan få bra motivering till refusering och att man då 
kan arbeta in de kommentarer man fått i efterhand och skicka artikeln till en annan 
tidskrift. På så vis för kvalitetsgranskningen något gott med sig. 
 
Summering: Respondenterna är överens om att utgivningsförseningar kan vara ett 
problem. Några anledningar som uppges här är att peer review-granskningen tar för lång 
tid eller att utgivningen är för gles. Att alla betonar betydelsen av denna aspekt kan ses 
som att de upplever arkeologi som ett ämne där nyhetsvärdet är stort, något som Hans 
och Lars också poängterar. Refuseringsrisk diskuteras inte i någon högre grad.  
 
6.2 Publiceringskultur 
 
6.2.1 Kultur 
 
De flesta respondenter har diskuterat tidskriftspublicering utifrån ämnets 
forskningstradition och publiceringskultur. Då har arkeologins förankring i fler 
traditioner än den humanistiska lyfts fram. Lars, Hans, Stina och Johan talar alla om 
naturvetenskapens inflytande på ämnet, framförallt metodologiskt, och några av 
respondenterna säger att arkeologi har ett förhållandevis kort bäst före datum. Lars 
anser att detta skapar en större acceptans för att publicera artiklar internationellt och 
Hans betonar att man måste publicera för att inte falla i glömska. Uttrycket publish or 
perish tycks bli alltmer vägledande, även i en humanistisk disciplin som arkeologi. 
Myrdal beskriver hur naturvetaren måste publicera snabbt och internationellt i 
koncentrerad artikelform för att inte bli passerad av konkurrenter (2009, s. 46). Detta är 
en beskrivning som ett flertal respondenter i min undersökning kan tänkas skriva under 
på för sin egen publicering. Mot bakgrund av det resonemanget är det lämpligt att 
närma sig den här aspekten utifrån både publikationslistor och intervjumaterial. Ibland 
ger publikationslistor och intervjuer en samstämmig bild av publiceringskulturen – men 
ibland skarvar det mellan retorik och realitet. Om vi utifrån intervjuerna och 
publikationslistorna tittar närmare på Myrdals indelning i humanvetenskap och 
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naturvetenskap och de faktorer som jag ansett centrala i de båda publiceringskulturerna, 
så kan man se en del tendenser i materialet. 
 
 
Naturvetenskap             Humanvetenskap 
På engelska               På svenska 
Artiklar               Bok 
Sampublicering  Ensampublicering 
Publikation med peer review Publikation utan peer review 
 
Språk: Alla respondenter ser hur betydelsen av publicering på engelska ökar. Till och 
med den svenska tidskrift som anses vara mest prestigefylld, Current Swedish 
Archaeology, ges ut på engelska för att nå ut internationellt. Vikten av att publicera sig 
på andra språk än svenska syns också i Hans resonemang om att man som framgångsrik 
forskare måste kunna göra lokal forskning internationellt gångbar. Några av 
respondenterna uttrycker en uppfattning om att engelskan mer och mer tar över som 
svenskt forskningsspråk, men samtidigt anses publicering på engelska som viktig, det är 
så man meriterar sig. I publikationslistorna från GUP kan man utläsa att publiceringen 
mellan svenska och engelska är ganska jämnt fördelad, 38 titlar på svenska och 35 på 
engelska.  När det gäller språket ger publikationslistor och intervjuer en ganska 
samstämmig bild. Arkeologer publicerar sig inte helt i linje med traditionella 
humanistiska mönster. Däremot är publiceringen på svenska fortfarande stor.  
Arkeologerna befinner sig mitt emellan bilden av renodlade idealtyper.  
 
Artiklar: Intervjuerna beskriver en humanistisk institution där artiklar har ett 
dominerande inflytande i den vetenskapliga kommunikationen. Lars menar att det läggs 
en naturvetenskaplig mall, dvs. ”engelskspråkigt reviewgranskat i statustidskrifter” för 
all publicering, och att humaniora mer eller mindre motvilligt måste röra sig mot 
naturvetenskapen. Samtidigt tycker han att detta sätt att publicera passar arkeologerna 
väl. Även Hans tycker att publiceringen i internationellt artikelformat betonas mer och 
mer, men framhåller kulturen som positiv och att den bör belönas. Lars och Johan 
menar att arkeologi gått från en monografitradition till en artikeltradition, även om 
Johan antyder att nuvarande artikelkultur är en tradition och Lars talar om en 
monografitradition för ”30-40 år” sedan. Myrdal skriver i Spelets regler i vetenskapens 
hantverk att humanisters materialomfattning kräver monografins form, samt att 
modersmålet är viktigt för att kunna uttrycka sig precist (2009, s. 44f). Vad gäller 
omfattningen säger Stina att artiklar är mer lättillgängliga och koncentrerade och Lars 
säger att när det handlar om grävplaner räcker inte artikelformatet – men det är en av 
fåtaliga kommentarer om artikelformatets nackdelar. Om man studerar GUPs 
publikationslistor så är artiklar störst bland publikationstyper, men inte dominerande om 
man slår samman alla andra publikationsformer. 77 titlar är artiklar mot 134 titlar i de 
övriga kategorierna (Göteborgs universitets publikationer). Det betyder att drygt 63 % 
av titlarna ges ut i annan form än artiklar. Att tala om en renodlad naturvetenskaplig 
tradition vore därför missriktat. Även här står man och väger mellan två kulturer. 
 
Ensam- och sampublicering: Sampublicering är en företeelse som uppskattas; ingen 
uttrycker sig negativt och fyra är explicit positiva. Samarbetsformerna sker både utom 
och inom institutionen. I den meningen skiljer de sig åt från historikerna på samma 
institution. Hagelin finner i sin studie av historiker och fysiker vid Göteborgs universitet 
att historikerna främst publicerar sig på egen hand (2008, s. 40). Borgmann menar att 
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humanister har den lägsta graden av samförfattande (2007, s. 219). Därmed inte sagt att 
arkeologerna på institutionen bara publicerar sig på traditionellt naturvetenskapligt 
manér – tvärtom. Publikationslistorna i GUP visar att ensampublicerade titlar med god 
marginal överväger: 49 stycken mot 27 sampublicerade. Däremot är det noterbart hur 
jämnt fördelat det är i peer review-tidskrifter mellan ensam- och sampublicering. 14 har 
publicerats tillsammans, 13 ensamma (Göteborgs universitets publikationer). I 
jämförelse med dessa siffror slås man av att populär publicering nästan alltid sker 
ensam. Ett ”naturvetenskapligt” sampublicerande är alltså vanligare i 
högstatustidskrifter. Prestigen tar ofta avstamp i en naturvetenskaplig publiceringsmall.  
 
Peer review: Att publikation i peer review-tidskrifter står mycket högt i kurs råder det 
knappast några tvivel om. Alla respondenter är medvetna om betydelsen. Men det 
betyder inte total genomslagskraft i publikationslistorna. Refereegranskade artiklar är 
den näst vanligaste publiceringstypen efter kapitel. Men nästan 65 % av publicerade 
artiklar är utan refereegranskning (Göteborgs universitets publikationer). Med 
idealtypernas fyra kriterier medräknade är sampublicering på engelska i refereegranskad 
tidskrift vanligast – men publicering i artiklar sker i olika varianter och det är jämnt 
fördelat mellan ett flertal variabler. Om vi betänker att drygt 63 % av de publicerade 
titlarna är i andra format än artiklar och att nästan två av tre av artiklarna är utan 
refereegranskning så kan man inte kalla publiceringskulturen för naturvetenskaplig. Så 
även om några av respondenterna beskriver peer review som norm så stöds inte detta 
sett över alla arkeologers publikation på institutionen.  
 
Summering: Intervjuerna illustrerar en kultur där ett naturvetenskapligt 
publiceringsmönster i hög grad präglar den vetenskapliga kommunikationen. 
Publikationslistorna i GUP ger delvis en annan bild. Inte för att man publicerar sig 
mycket i monografi – utan för att publiceringsbilden är spridd. Slutsatsen är ändå att 
arkeologerna publicerar sig i ett gränsland mellan två kulturer. Det finns visst fog för 
Myrdals slutsats:  
 
Betecknande nog publicerar de naturvetare som använder historiskt källmaterial gärna stora monografier 
medan de humanvetare som använder naturvetenskapliga metoder ofta endast skriver korta artiklar – när 
de lägger fram sina grundläggande resultat. (2009, s. 136) 
 
6.3 Publiceringsstrategi 
 
6.3.1 Strategi  
 
Forskningsevalueringen RED10 lades fram i februari 2011 och den har redan fått stort 
inflytande på hur respondenterna resonerar kring publiceringsfrågor. Trots att 
utvärderingen av Institutionen för historiska studier gav ganska bra omdömen i 
förhållande till andra institutioner på Göteborgs universitet så är Johan och Hans något 
besvikna. Båda menar att RED10-kritiken om att de borde publicera sig mer i 
internationella kanaler var orättvis. Johan säger att detta inte påverkar hans strategi i 
någon högre grad; man har fortfarande sin frihet så länge man gör något som räknas till 
”vetenskapens hägn”. Även Stina menar att man inte slaviskt kan följa RED10-
rapporten, men att hon nu ändå kommer tänka efter lite extra innan publicering för att se 
om det finns internationella tidskrifter med hög ranking. Lars är skeptisk till RED10, det 
är tydliga signaler från rektor och neråt om att man ska publicera än mer internationellt 
och på engelska: ”det finns ju vetenskap även i andra delar av världen”. Samtidigt 
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medger han att det är så han helst avsätter sin egen forskning, dels för att nå ut men 
också beroende av tilldelningssystem. 
 
Som vi har sett lyfter både Hans och Lars tilldelninsgssystemens betydelse. Lars 
förespråkar den norska modell för tilldelning som bara några dagar efter intervjun 
infördes för Hum/sam-området på Göteborgs universitet. Lars menar att denna modell 
gynnar publicering i monografi, och på så vis skulle den i viss mån väga upp RED10-
rapportens fokusering på internationellt artikelskrivande. Denna aspekt är intressant i 
förhållande till hur respondenterna uttrycker sina personliga önskemål. Respondenterna 
har ofta administrativa och undervisande roller vid sidan om sin forskning – men fyra 
av fem utrycker en önskan om tid och medel för att skriva en monografi. Även om 
denna form kanske inte har högst strategiskt värde, så verkar denna önskan bottna i en 
mer humanistiskt orienterad publiceringstradition.  
 
Andra beslut som kan påverkas av tilldelningssystem och RED10 är till vem 
forskningen ska rikta sig till. Alla respondenter tycker det är viktigt att nå ut utanför 
akademin, men samtidigt får man inga poäng för denna typ av publicering. Anna, Lars 
och Stina uttrycker explicit att den tredje uppgiften är viktig i deras personliga 
publicering. Att populärvetenskaplighet värderas så lågt tycker Stina är tråkigt – att det 
är poäng och högt rankade tidskrifter som styr. Hon menar att man på så vis går mot 
elitforskning. Hans menar att det finns en paradox i systemet för en riktig arkeolog ska 
också popularisera. Lars tycker att man måste ta med populariseringen i sin 
publiceringsstrategi även om detta inte ger några tilldelningspoäng. RED10 och den 
norska modellen slår fast att vetenskap riktad till forskarsamhället premieras. Inom 
humanvetenskapen menar annars Myrdal att man ofta kan tillgodoräkna sig populär 
publikation som vetenskaplig meritering. Orsaken till det är att mycket av 
grundforskningen publiceras på kommersiella förlag för en bred läsekrets (2009, s. 50). 
Men nu förflyttas alltså fokus alltmer mot internationellt och refereegranskad 
publicering. Externa rekommendationer och respondenternas personliga önskemål är 
inte alltid förenliga.  
 
RED10-rapporten trycker på betydelsen av ökad sampublicering, gärna mellan 
institutioner (Holmgren & Uleberg 2011, s. 62). Även om sampublicering existerar så är 
det enligt de undersökta publikationslistorna i GUP bara ett fåtal som skrivits över 
institutions- och/eller nationsgränser. Lars, som tycker att samförfattande kan stärka ett 
vetenskapligt resonemang, menar också att det kan betraktas som ett ohumanistiskt sätt 
att publicera och att det kan ge ett osjälvständigt intryck. Johan säger att karriären kan 
gynnas av traditionellt humanistisk ensampublicering. Men rösterna är överlag positiva 
till sampublicering. Externa rekommendationer och personliga mål verkar inte 
oförenliga; RED10 borde kunna ha visst inflytande över framtida publiceringsstrategier. 
 
Summering: RED10 rapporten vill se mer internationella refereegranskade artiklar, 
mindre provinsialism och publicering på svenska. Samarbete över disciplingränserna 
värderas högt. Utvärderingen rekommenderar traditionellt naturvetenskapliga 
publiceringsstrukturer och detta har inte gått respondenterna förbi. Ett flertal av 
respondenterna ger uttryck för att detta inte kommer påverka deras publiceringsmönster; 
i första hand de som redan publicerar sig enligt RED10-rapportens rekommendationer. 
Samtidigt går det hos de flesta att spåra bekymmer över att popularisering på detta vis 
kan få än mindre betydelse. Med en ny bibliometrisk metod – den norska modellen – 
cementeras att den populära publiceringen saknar betydelse vid anslagstilldelning. Även 
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här betonas att peer review och internationalisering ska belönas (Hallberg, 2011). Vi 
kan också se hur vetenskapliga publikationer inom humaniora rankas av t ex European 
Reference Index for the Humanities. Detta skapar ytterligare incitament för publicering 
i högt rankade tidskrifter för forskarsamhället. Det är fortfarande för tidigt att sia om hur 
den norska modellen och RED10 de facto kommer påverka publiceringsbesluten – men 
redan nu sprider de ringar på vattnet. Även om publiceringsstrategierna inte är enhetliga 
– personliga mål går ofta i motsatt riktning, t ex önskningarna om att skriva monografi 
och viljan att popularisera bortom strategisk hänsyn – så är det tänkbart att externa 
rekommendationer kan vara det avgörande incitamentet för en mer naturvetenskapligt 
orienterad publiceringsnorm.  
 
6.4 Slutsatser 
 
Vad kan då de sex aspekterna form, läsekrets, prestige, prestation, kultur och strategi 
säga om mina frågeställningar i kap. 1.2? Den första frågan löd: Hur publicerar sig 
arkeologiska forskare på Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet? 
Publikationslistorna i GUP visar svaret ”svart på vitt”. Listorna illustrerar ett 
humanistiskt ämne som inte publicerar sig efter den dikotomiska idén om 
humanvetenskapligt och naturvetenskapligt. Den arketypiske arkeologen publicerar sig 
ensam på engelska i kapitel (nästan 15 % av samtliga titlar). Tidskriftsartiklar är den 
vanligaste publikationstypen och utgör drygt 1/3-del av publikationen. Om man ser 
utifrån de fyra idealtypiska kriterier jag tidigare ställt upp så är sampublicerat på 
engelska i refereegranskad tidskrift vanligast, men ensam på svenska utan referee är 
nästan lika vanligt. 65 % av artiklarna publiceras utan refereegranskning (Göteborgs 
universitets publikationer). 
 
Den andra frågeställningen löd: Vilka villkor och motiv påverkar de intervjuade 
arkeologernas publicering i vetenskapliga tidskrifter? De aspekter som illustrerar det 
individuella publiceringsmönstret – form, läsekrets, prestige och prestation – framhäver 
tryckt refereegranskad tidskriftsartikel riktad till ett internationellt forskarsamhälle som 
mest prestigefyllt. Mönstret är långtifrån entydigt. Respondenterna ser interaktivitet och 
hastighet som en potentiell fördel i en digital tidskriftskultur och betonar vikten av att 
nå läsare utanför akademin. Publiceringskulturen, dvs. aspekten kultur, skildrar hur en 
övergripande forskningstradition och publiceringskultur kan påverka 
publiceringsmönster mellan idealtyperna naturvetenskap och humanvetenskap. Strategi 
belyser hur personliga önskemål och externa rekommendationer som RED10 och den 
norska modellen med sin fokusering på internationell publicering i refereegranskade 
tidskrifter kan motivera publiceringsstrategier. Villkor och motiv bakom de undersökta 
arkeologernas tidskriftspublicering pekar i olika riktningar. Inte sällan handlar det om 
publiceringens vägval: tryckt eller elektroniskt, populärt eller peer review, bok eller 
artikel, humanvetenskap eller naturvetenskap. Publikationslistor och intervjuer ger inga 
entydiga svar. Vägvalen står ofta mellan två forskningstraditioner. 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Arkeologi är ett ämne med flera ben. Det bärande benet kan sägas vara humanistiskt. 
Det är där de av tradition brukar placeras. Men arkeologi har också ett flertal stödben, 
ett lutar sig metodologiskt mot naturvetenskapliga landvinningar och ett annat tar spjärn 
i juridik. Arkeologins användning av andra metoder än humanistiska är ofta praktiskt 
orienterad. En av respondenterna, Lars, menar att arkeologin sedan 1600-talet gör 
nationen en tjänst i bevarandet och brukandet av kulturarvet. Enligt honom är 
arkeologin som ämne inte hotat eftersom det finns politiska och juridiska grundvalar. 
Det kommer alltid att finnas arbetstillfällen. Att samhället identifierar ett 
nyttoperspektiv som förenar arkeologin med andra traditioner än den klassiskt 
humanistiska, återspeglas också i publiceringsmönster. Politiker premierar gärna den 
praktiska nyttan och idag mäts kvantitet och kvalitet i hur mycket forskare publicerar 
och var de publicerar sig. I en konkurrensutsatt kamp om forskningsmedel måste 
forskningen nå ut – och det gör den på naturvetenskapliga villkor. För humanisten kan 
vinsterna ligga i att man får mer kvalitetsgranskning av forskningen och att 
humanvetenskapen internationaliseras. Det kan också resultera i en uppluckring av 
institutionella strukturer; att t ex en svensk arkeolog samarbetar med en fransk fysiker 
och en engelsk jurist. Internationalisering kan också leda till att det tryckta formatet blir 
mindre dominerande. På så vis skapas utrymme för snabbare publicering och högre 
interaktivitet mellan forskare. Samtidigt kan det finnas en motiverad rädsla för att 
vetenskaplig kommunikation bara kommer ske i koncist format på engelska. Vetenskap 
svarar också på lokala frågeställningar om 500 sidor. Vetenskap svarar på andra frågor 
än ”vad är den praktiska nyttan?” 
 
Idealtyperna är som begrepp grovhuggna. Ingen disciplin är än det ena eller än det 
andra. Arkeologerna publicerar sig gärna på svenska, ensamma, i kapitel och populärt. 
Det tryckta formatet är närmast legio vid publicering, vilket särskiljer dem från en 
digital naturvetenskaplig tradition. Men trots dessa invändningar kan man se hur olika 
aspekter av publiceringsmönster, kultur och strategi pekar i en riktning mot ökad 
sampublicering på engelska i internationella refereegranskade tidskrifter. Arkeologerna 
på Institutionen för historiska studier publicerar sig delvis i linje med dessa 
rekommendationer – men personliga drömmar handlar inte sällan om monografi. 
Sanningen kanske ligger i ämnets natur. Mellan två kulturer.  
 
7.1 Metod i backspegeln 
 
De metoder jag valt för att samla empiri har gett mig relevant material för analys. 
Publikationslistorna från GUP har bidragit med underlag för analys av generellt 
publiceringsmönster på institutionen, men betydligt fler variabler än de jag diskuterat 
kan tas i beaktande. Valet av muntliga intervjuer har gett en varierad och 
mångfacetterad bild av motiv och villkor kring tidskriftspublicering. Vid emailintervju 
skulle jag troligtvis inte fått så utförlig information om t ex forskningstradition och 
strategisk hänsyn. Metoden har på så vis format uppsatsen. Intervjuerna har tillsammans 
med publikationslistorna gett en tillförlitlig bild av publiceringsmönster och 
förutsättningar för tidskriftspublicering. Ytterligare intervjuer skulle kunnat medföra en 
generellare diskussion om motiv och villkor för institutionens publicering. 
Publikationslistorna har dock gett mig underlag för vissa generella slutsatser om 
publiceringsmönster. Dokumentstudien av forskningsevalueringen RED10 har bidragit 
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med insikter om prioriteringar ur ett vidare perspektiv – Göteborgs universitets 
förväntningar och rekommendationer. Tidskriftspublicering sker inte bara utifrån ett 
personligt och institutionellt perspektiv.  
 
7.2 Forskning i framtiden 
 
Det finns områden runt humanistisk publicering som skulle tjäna på vidare forskning 
inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Bibliometriska analyser ger noggrannare 
verktyg för att kartlägga publiceringsmönster – och kan även utgöra underlag för 
bedömning av synen på finansiella forskningsmedel i förhållande till publikationer. Hur 
tillförlitlig är t ex egenrubriceringen av publiceringstyperna vid tilldelning av 
forskningsmedel?  
 
RED10-evalueringen är fortfarande så pass ny att det är svårt att se hur stort inflytande 
den kommer ha på humanistiskt publiceringsmönster. Grundlig kartläggning av 
publikationslistor i GUP vore därför välkommet. Hur påverkar Göteborgs universitets 
forskningsevaluering och bibliometriska metoder den vetenskapliga kommunikationen? 
Hur kommer framtidens humanistiska forskning vid Göteborgs universitet presenteras 
och kommuniceras? Kan externa influenser påverka hur själva forskningen bedrivs? 
 
När det gäller arkeologi skulle forskning om digitala behov kunna skapa bättre utrymme 
för en diskussion om infrastruktur kring publicering. Min undersökning visar att 
respondenterna inte är negativt inställda till elektronisk publicering, och att de i den 
rådande tryckta kulturen saknar möjlighet till interaktion och ett snabbare 
kommunicerande av forskningsresultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  40 

SAMMANFATTNING 
 
I föreliggande uppsats har fem arkeologers inställning till vetenskaplig 
tidskriftspublicering varit i blickfånget. I publikationslistor från databasen Göteborgs 
universitets Publikationer (GUP) har vi sett hur arkeologerna vid Institutionen för 
historiska studier i Göteborg publicerar sig. Motiven bakom denna typ av publicering 
kan vara många och skiftande. Efter intervjuer med fem arkeologer på institutionen har 
jag lyft sex aspekter som kan influera respondenternas tidskriftspublicering: form, 
läsekrets, prestige, prestation, kultur och strategi. Även om mitt huvudsakliga metodval 
har varit intervjuer, så är analysramens sex aspekter också sprungna ur 
publikationslistor och dokumentstudier. En stor portion av det teoretiska underlaget för 
individuella publiceringsmönster är utvecklat från Björk & Holmströms The net value of 
submission model. Publikationslistor i GUP har tillsammans med Janken Myrdals 
Spelets regler i vetenskapens hantverk: om humanvetenskap och naturvetenskap gett 
publiceringskulturen ett ansikte. Publiceringsstrategi har främst analyserats utifrån 
RED10 research evaluation: reports from the evaluation of all research at the 
University of Gothenburg 2010. Här följer de sex aspekterna som påverkar 
respondenterna i varierande grad. 
 
 

• Val av form är ytterst beroende av en kultur som förlitar sig på tryckta 
tidskrifter; en form som också anses prestigefull. Respondenterna ser uppenbara 
fördelar med elektronisk publicering, framförallt i snabbhet och interaktivitet. 
Varför arkeologer publicerar sig i tryckt format är därför mindre ett aktivt val än 
att rätta mun efter matsäck. Man publicerar sig i de fora man känner till och som 
anses välrenommerade.  
  

• Läsekretsen är beroende av den målgrupp man vill nå. Tilldelningssystem och 
rekommendationer från forskningsevalueringen RED10 skapar incitament för en 
ökad publikation mot experter i forskarsamhället. Respondenterna tycker den 
tredje uppgiften är viktig, men att nå experter inom det egna ämnesområdet – 
gärna via internationella tidskrifter med peer review – bedöms som mer 
prestigefullt.  
 

• Prestige vid publicering har för de flesta respondenterna stor betydelse inför ett 
publiceringsbeslut. Tidskriftens kvalitet återspeglas i forskarens CV och karriär. 
Prestigefylld publicering anses vara internationella artiklar i tryckta 
refereegranskade tidskrifter. 
 

• En tidskrifts prestation kan vara avgörande för publiceringsbeslut. Den faktor 
som respondenterna bekymrar sig mest över är förseningar. Detta kan bero på att 
peer review tar lång tid, men också på att utgivningen är för gles. 
Respondenterna är dock eniga om betydelsen av peer review. 
 

• Kultur visar på en arkeologisk publicering som står och väger mellan två 
forskningstraditioner: humanvetenskaplig (ensampublicering på svenska utan 
peer review i monografi) och naturvetenskaplig (sampublicerat på engelska i 
internationella tidskrifter med peer review). Intervjuerna säger ofta 
internationellt refereegranskat. Publikationslistorna ger en mer splittrad bild där 
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artikelproduktionen motsvarar ca 1/3-del av institutionens publikationer; ca 1/3-
del av dessa artiklar är refereegranskade.  
 

• Strategi är beroende av externa rekommendationer som RED10 och 
bibliometriska metoder för beräkning av forskningsanslag. Både RED10 och den 
norska modellen, som nyligen implementerats på humanistiska och 
samhällsvetenskapliga fakulteterna på Göteborgs universitet, vill se mer 
publicering i internationella, högt rankade refereegranskande tidskrifter. Dessa 
rekommendationer motsvaras ofta av personliga målsättningar – men inte alltid. 
Populär publicering högt i kurs bland respondenterna, trots att den inte anses 
vetenskapligt meriterande i RED10 och den norska modellen. 
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Bilaga 1 
 
 
Följande email skickades till de forskare som jag önskade intervjua. Alla email är inte 
exakt identiska – små justeringar kan skilja dem åt. Vad gäller hur ärendet presenteras 
så har alla samma innehåll. 
 
 
Hej xxx, 
 
Jag heter Fredrik Good och läser på Bibliotekshögskolan i Borås. Under hösten tänkte jag skriva min 
kandidatuppsats om hur forskare i arkeologi förhåller sig till publicering i allmänhet och arkeologiska 
tidskrifter i synnerhet. Avsikten är att undersöka vilka förutsättningar som påverkar publicering i, och 
användning av, tryckta eller elektroniska tidskrifter. Jag valde att utgå från Arkeologi då jag i första hand 
ville undersöka en humanistisk/historisk disciplin där tryckta tidskrifter har stor betydelse för spridning 
av forskning. Att jag tidigare läst Historia och Antikens kultur och samhällsliv är också en avgörande 
faktor bakom intresset. 
  
Min huvudsakliga metod för att samla empiri är personliga intervjuer. Jag hoppas därför kunna få 
intervjua dig – och ytterligare några forskare (och/eller publicerade doktorander) på institutionen – i 
egenskap av publicerad arkeolog. Jag beräknar tiden för en intervju till mellan 30-45 minuter och alla 
svar kommer behandlas konfidentiellt. Jag bor själv bara ett stenkast från Humanisten så om du vill kan 
intervjun ske på institutionen. 
  
Jag skulle vara mycket tacksam om du har möjlighet att ställa upp på intervjun – gärna inom en vecka 
eller två. Föreslå gärna en tid, jag kan alla dagar utom onsdagar efter 14.00. 
  
  
Vänligen, 
Fredrik Good 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 
 
Generellt om publicering  
 
1) I vilken form och kanal publicerar du helst din egen forskning? Varför? 
 
2) Finns det någon rekommendation eller några krav på publiceringsform från din 
institution? Finns det andra intressen som kan påverka publiceringsform? 
 
3) Hur tror du utvärderingsrapporten av universitetets forskning – RED10 – kommer 
påverka ditt sätt att publicera? 
 
4) Finns det något i disciplinen Arkeologi som lämpar forskningen för en viss typ av 
publicering? Om ja, vilken typ och varför? 
 
5) Vilka läsare vill du nå när dina forskningsresultat ska spridas? 
 
6) Vilken betydelse har samförfattande med andra forskare (inom eller utanför 
institutionen)? Hur påverkar det val av språk och forum för publicering? 
 
7) Känner du till Open Access? Om ja, har du någonsin publicerat Open Access? 
 
Publicering tryckt eller elektronisk tidskrift 
 
8) Hur ser du på utbudet av tryckta och elektroniska arkeologiska tidskrifter i  
 
a) Sverige?  
b) internationellt? 
 
9) Har du någon gång publicerat en artikel i en elektronisk tidskrift utan tryckt 
motsvarighet?  
 
10) Vilka för- och nackdelar ger… 
 
a) publicering i tryckt tidskrift? 
b) publicering i elektronisk tidskrift (utan tryckt motsvarighet)? 
 
11) Vilka möjligheter och risker ser du inför skrivandet av ett tidskriftsmanuskript?  
 
12) Vilken roll spelar följande kriterier inför valet av publicering i tryckt eller 
elektronisk tidskrift… 
 
a) tillgänglighet? (t ex open access) 
b) kvalitetskontroll? (t ex peer review) 
c) långtidsbevarande? 
d) snabb publicering? 



 

 
 

d) tilltänkt målgrupp? 
f) mediets status? 
g) tidskriftens pris? 
g) personlig meritering? 
 
13) Hur tror du att din framtida publicering kommer se ut? Varför? 
 
Användning tryckt eller elektronisk tidskrift 
 
14) Vilka för- och nackdelar ser du med… 
 
a) läsandet/användandet av tryckt tidskrift? 
b) läsandet/användandet av elektronisk tidskrift? 
 
15) Hur läser du helst andras forskning, i tryckt eller elektronisk tidskrift? Varför? 
 
16) Om vi avslutar hypotetiskt, finns det något den elektroniska tidskriften kan eller 
skulle kunna tillföra din forskning som inte den tryckta klarar av? (t ex videoklipp, 3d-
animationer, utgrävningskartor, visualiseringar, interaktivitet?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 3 
 
 

 
 

Thus in the academic publishing context
authors could face a choice of publishing in a
highly regarded journal with a 90% rejection
rate versus a journal with a 50% rejection
rate. Despite the fact that the value of even-
tually being published in the top journal is
much higher, many authors who are risk-
averse choose to submit to the journal with
the lower rejection rate.

The net value of submission model is pre-
sented in Figure 1. The model contains 30
different concepts, which for easier compre-
hension have been grouped into four
different blocks: Infrastructure, Readership,
Prestige and Performance.

Walkthrough of the model

The model has been constructed in the fol-
lowing way. There are a number of factors,

which are assumed to influence relatively
directly the author’s decision. These are:

! CV value of publication;
! impact on scientists and practitioners;
! quality of the review process;
! publication delay;
! submission rejection risk;
! service level of journal;
! technical features of the journal;
! author charges.

The weighting of these eight factors to
give the overall net value is highly depend-
ent on individual preferences due to career
stage, and personality, etc., and no attempt
will be made to construct a single numerical
net value for a journal. Rather the objective
of the model is to highlight which factors are
involved and to try to measure the different
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Figure 1 The net value of submission model

authors who
are risk-averse
choose to
submit to the
journal with
the lower
rejection rate



 

 
 

Bilaga 4 
 
Publikationstyper i GUP 8 
 
Följande publikationstyper är möjliga att registrera i GUP-databasen. Typerna följer den nationella 
rekommendation som antagits av SUHF, med tillägg för en publikationstyp (forskningsöversikt). 
 
Artikel – refereegranskad 
Avser artikel som granskats av oberoende referenter (peer review).  
 
Artikel - forskningsöversikt 
Avser granskad översiktsartikel. 
 
Artikel - övrig vetenskaplig 
Avser att artikelns innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället, men att 
artikeln ej genomgått bedömning av referenter.  
 
Artikel - övrig 
Avser att artikelns innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten, t ex 
utgiven i dagstidning. Hit hör även debattinlägg.  
 
Artikel - recension 
Avser recension av bok (book review) i tidskrift eller dagstidning. 
 
Bok 
Avser monografisk publikation bestående av en eller flera fysiska delar. 
 
Bok, med redaktör 
Antologi eller sammanställning av bidrag utan personlig författare men med en redaktör. 
 
Kapitel i bok 
Självständigt bidrag i monografisk publikation. 
 
Doktorsavhandling 
Avser godkänd avhandling för doktorsexamen. 
 
Licentiatavhandling 
Avser godkänd avhandling för licentiatexamen. 
 
Konferensbidrag - refereegranskat 
Avser bidrag som på förhand granskats av referenter och som publiceras i officiell proceeding eller 
konferensmeddelande. 
 
Konferensbidrag - övrigt 
Avser konferensbidrag som inte genomgått förhandsgranskning.  
 
Rapport 
Avser publikation som ingår som en del i en rapportserie. 
 
Denna text är utskriven från följande webbsida: 
http://www.ub.gu.se/publicera/publikationsbas/publtyper/index.xml 
Utskriftsdatum: 2011-12-21 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Sammanfattning: Endast de publikationstyper arkeologerna publicerat sig i enligt GUP.  



 

 
 

 
 


