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Abstract:
The natural sciences and the humanities are associated with different 
publishing patterns. Open Access publishing are mainly associated with 
the publishing patterns of the natural sciences. Many Swedish 
universities and research funders are proponents of Open Access 
publishing, what will that trend mean to the scholars with a publishing 
pattern not corresponding to Open Access? In this paper literary scholars 
are interviewed for the purpose of learning the motives and strategies 
which form their publishing pattern, and how they relate to Open Access 
publishing. The results show that literary scholars are less competitive 
and hold a more gentle knowledge-sharing ideal, than natural scientists. 
The drive to gain acknowledgment and the recognition of colleagues in 
order to collect academic capital as Bourdieu describes the academic 
field is still present though. The literary scholars publishes their 
materials to a greater degree than natural scientists in a variety of 
formats, such as cultural magazines, books, Festschrifts and book 
reviews. They value the exchange of information with non-academics as 
well as colleagues. However, increased focus on productivity measured 
in cited articles are threatening their non-academic publishing. Open 
Access offers a way of keeping the information exchange with non-
academics, while still enabling publishing in academic journals. The 
study results show that the low degree of Open Access publishing among 
literary scholars are due to their assessment of what type of publication 
will lead the most efficient publishing, that it is a practical decision even 
though the Open Access ideals are appealing to the scholars. 

Nyckelord: Litteraturvetenskap, Publiceringsmönster, Open Access, 
Attityder,  Parallellpublicering
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Publicering kan sägas vara ett centralt begrepp inom vetenskapen. En forskare förväntas 
publicera sina resultat så att andra kan ta del av dem. Forskningsfinansiärer förväntar sig 
att de resultat av den forskning  de sponsrat skall redovisas – forskaren skall inte själv 
sitta på resultaten. I regel har det tidigare varit så att mycket av forskningens resultat 
publicerats på ett sådant sätt att det främst varit andra forskare inom samma fält som 
haft möjligheten att ta till sig texterna. Detta då genom dels ett specialiserat språkbruk 
(något som dock är oundvikligt när det rör sig om expertis inom ett område) och dels 
genom att man publicerat sig i mycket dyra böcker och tidskrifter. Att priserna varit 
höga beror på att innehållet främst är riktat till universitet och forskningsinstitut och inte 
till privatpersoner, och blir det en helt annan prisbild. Men på senare tid har det dykt 
upp ett alternativ till dessa dyra publiceringskanaler, nämligen det som oftast benämns 
som Open Access. 

Open Access översätts som fritt tillgänglig. Det är det självbeskrivande namnet på den 
princip att forskningsresultat ska vara tillgängliga för alla, utan kostnad för läsaren. Det 
har genererat en rörelse i den akademiska världen som vill främja tillgängliggörandet av 
vetenskaplig information. Det är en rörelse som har haft både förespråkare och 
motståndare, men som läget är idag så måste man nog säga att förespråkarna för Open 
Access har fått in en stadig fot i den vetenskapliga publiceringens praktik. Detta syns 
tydligt då Vetenskapsrådet och flera stora stiftelser i Sverige som delar ut 
forskningsanslag har börjat kräva att den forskning de finansierar ska göras fritt 
tillgänglig, antingen genom att publiceras i Open Access-tidskrifter eller att de 
parallellpubliceras i fulltext i öppna institutionella arkiv. Vetenskapsrådet skriver: 

Projektledaren ska garantera att forskningsresultaten finns tillgängliga för alla (Open 
Access) inom sex månader efter publicering. I de fall publiceringen sker som 
parallellpublicering i öppna institutionella arkiv, ska deposition ske vid publiceringstillfället 
och göras öppet tillgängligt inom sex månader (Vetenskapsrådet, 2010, s. 2). 

Det rör främst artiklar i vetenskapliga tidskrifter, vilket är värt att påpeka. Senare i 
texten på samma sida klargör de att det inte rör monografier. I Sverige har Open Access 
vunnit stora framgångar, och flera forskningsfinansiärer och lärosäten har upprättat 
Open Access-policys. Ett exempel på hur en sådan policy kan se ut finner vi hos Malmö 
Högskola. I rektorsbeslutet Open Access-policy för Malmö högskola (2010) skriver 
publiceringsgruppen att forskande personal och doktorander ska deponera en kopia av 
det de publicerar i Malmö Högskolas öppna digitala arkiv såvida inte upphovsrättsliga 
skäl förhindrar det. Vidare skriver de att forskarna bör publicera sig i Open Access-
tidskrifter om lämpliga finns tillgängliga. Det är dock upp till forskaren själv att ta 
beslut om var materialet ska publiceras, att välja en tidskrift som inte tillämpar Open 
Access kan vara helt i sin ordning om denne bedöms som viktigare inom fältet, det vill 
säga har högre impact factor. Det kan alltså vara skillnad i hur pass hård styrning 
forskare utsätts för inför deras publicering. 

De vanligaste formaten för forskare att publicera sina resultat är i form av artiklar i 
vetenskapliga tidskrifter och kapitel i antologier.  Konferenser har länge varit en viktig 
kanal för forskare att sprida sina resultat bland kollegor. En annan informationskanal är 
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monografier; en mer omfattande text men som därmed kräver mer arbetstid för att 
framställa. Naturvetare tenderar att i större utsträckning publicera sig i tidskrifter medan 
forskare inom humaniora tenderar att publicera sig mer i monografier (Karlsson & 
Wadskog, 2006, s. 9). Även i texternas språk och struktur finner man skillnad, inom 
naturvetenskap skriver man helst på engelska medan man inom exempelvis 
litteraturvetenskap gärna skriver på svenska och gärna jobbar med kvicka formuleringar 
och tänkvärda metaforer (Myrdal, 2009, s. 35-37). Det kan sägas att de olika 
forskningsområdena har olika publiceringstraditioner, där det skiljer sig åt vilka format 
som används mest som informationskanaler. Dessa informationskanaler är i huvudsak 
riktade mot kollegor inom det egna vetenskapliga ämnesområdet. Populärvetenskapliga 
framställningar i tryck, radio eller TV är en kanal, då mer riktad mot samhället i stort 
snarare än kollegor. Därtill kommer mer ovanliga framställningar, ibland i en 
konstnärlig form. Elektroniskt material upplagt på internet är numera ingen ovanlighet, 
vilket kan ta formen av så väl e-tidskrifter och e-böcker, som bilder, ljudfiler och filmer. 

Fritt tillgängligt vetenskapligt material betyder i praktiken att det är gratis att läsa på 
internet, då det inte kan påstås förekomma någon betydelsefull gratispublicering av 
vetenskapligt material i tryckt form. Materialet i fråga är artiklar, avhandlingar, böcker, 
och annat liknande material i vilket forskningsresultat och sammanfattningar publiceras. 
Dokument kan göras fritt tillgängliga genom att antingen publiceras i Open Access-
tidskrifter, eller publiceras i öppna elektroniska arkiv1. Beroende på hur avtalet ser ut 
hos det aktuella förlaget hos vilket upphovsrätten ligger kan publicering i öppna 
elektroniska arkiv antingen tillåtas vara pre-print eller post-print. Med pre-print menar 
man författarens egna version innan den blivit granskad och bearbetad av tidskriftens 
redaktion, och post-print är en kopia av den tryckta artikeln med samma formatering 
som i tidskriften. Dessa olika vägar till fritt tillgängliggörande har kommit att kallas den 
gröna respektive gyllene vägen till Open Access. Den gröna vägen innebär att det är 
författaren som själv tillgängliggör sitt publicerade material, till exempel i ett öppet 
elektroniskt arkiv eller på en privat hemsida. Den gyllene vägen däremot är när 
författaren publicerar sig i Open Access tidskrifter, det vill säga tidskrifter som själva 
lägger upp materialet fritt tillgängligt på internet (Jeffery, 2006, s. 16-17). I fallet med 
den gyllene vägen så får författaren ofta betala för att publicera sig i ett fritt tillgängligt 
format. När det kommer till självarkivering, den gröna vägen, så finns det ytterligare 
olika indelningar. Det är SHERPA RoMEOs2 färgkoder som delar upp det i fyra 
kategorier: Grön, blå, gul och vit (SHERPA, 2006). Den vita färgkoden indikerar att 
självarkivering inte är tillåten, den gula indikerar att författaren får lägga upp en pre-
print. Den blå färgkoden betyder att författaren för lägga upp en post-print-kopia, och 
den gröna färgkoden betyder att både post- och pre-print är tillåten. För att förtydliga: 
min  användning i denna uppsats av begreppen Open Access och fritt tillgängliggörande 
innebär både den gröna och den gyllene vägen, det vill säga både de fall då förlaget 
själva lägger upp materialet och de fall där forskaren placerar en kopia så att den blir 
fritt tillgänglig.

De fördelar med Open Access som har lett till dess genomslag är dels den ideologiska 
principen att det som är offentligt finansierat skall vara offentligt tillgängligt, dels att 
man kan nå fler läsare, dels att lärosäten i fattiga länder ändå kan vara med och ta del av 

1 Exempel på Open Access-tidskrifter är PloS Biology och Evidence Based Library and Information 
Practices. Exempel på öppna elektroniska arkiv är Lunds Universitets Publikationer, LUP.

2 SHERPA RoMEO är en tjänst som utvecklats av SHERPA, en brittiskt samarbete för fritt 
tillgängliggörande. Tjänsten försöker organisera och dela in olika förlag efter vilka regler som gäller 
vid självarkivering. Tillgänglig: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 
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forskningen, och sist men inte minst - som fritt tillgängligt publicerad så ökar man sina 
chanser att få många citeringar (Norris et al, 2008). Just detta är attraktivt för många 
forskare och forskningsfinansiärer. Man vill ha många citeringar då det är ett populärt 
mått på forskningens kvalitet, och tilldelning av forskningsmedel baseras till viss del på 
bibliometriska mått i vilka citeringar är en viktig del. En hög citeringsgrad behöver 
dock inte alltid innebära god kvalitet. Vetenskapsrådet gjorde i en rapport 
uppskattningen att runt 10 procent av citeringarna är negativa (Karlsson & Wadskog, 
2006, s 7-8). Ett exempel på en artikel som uppnått en mycket hög citeringsgrad3 trots 
sin bristande kvalitet är Andrew Wakefields Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-
specific colitis, and pervasive developmental disorder in children (Wakefield, et al, 
1998) som blev väldigt omskriven, därefter tillbakadragen och kritiserad på grund av 
allvarliga brister i metod (Deer, 2011). 

Open Access är en av de företeelser som har syns mycket i biblioteksvärlden på senare 
tid, i synnerhet i Sverige då stora finansiärer och universitet önskar belysa fenomenet. 
Trots att det i stort har accepterats på de svenska lärosätena så är det i vissa kretsar 
fortfarande föremål för debatt. I september 2010 lämnade 83 kemister in ett brev till 
Vetenskapsrådet där de bad att rådet skulle ompröva sin policy för Open Access-
publicering. De bekymrade sig främst om Open Access-tidskrifternas kvalité, och 
förstod inte nyttan med att ge en inom ämnet otränad allmänhet tillgång till det 
avancerade material som de producerar (Samuelsson, 2011, s 30). Nu fick de inte sina 
önskemål genom i detta fallet, men det visar att det fortfarande är en fråga som 
engagerar både motståndare och förkämpar. Open Access-publiceringens företrädare 
menar att dess fördelar väger upp eventuella nackdelar, som sagt resulterar Open 
Access-publicering i regel i ökad citeringsfrekvens, något som både forskare och deras 
finansiärer uppskattar.

I boken Digitize this book!: the politics of new media, or why we need open access now 
(2008) så skriver Gary Hall4 om varför det är så viktigt att böcker görs fritt tillgängliga 
online. Forskare, till skillnad från musiker, filmskapare, programmerare och författare 
till skönlitteratur, brukar sällan bekymra sig om royalties och kopiering av deras verk 
(Hall, 2008, s 46). Forskare ser hellre att deras publikationer används så mycket så 
möjligt. Det är inte antalet sålda exemplar som genererar deras finansiering, utan 
snarare hur pass mycket deras publikationer kommer till användning då detta anses 
spegla forskningens kvalité. En forskare vars publikationer blir omtalade och ofta 
citerade anses framgångsrik. Och det är inte bara finansiella fördelar det innebär, för 
många forskare är den största drivkraften att utforska nya områden och sprida den 
kunskap man finner. Att med sin forskning få ett genomslag och bidra till kunskapen 
inom sitt fält, eller till och med komma till nytta för samhället, kan vara ett starkt motiv 
bakom sin verksamhet, och inget av detta blir direkt lidande av att materialet är fritt 
tillgängligt – tvärtom. Om man som forskare får just sådant genomslag och erkännande, 
då brukar senare finansiering inte vara ett problem. 

För att ge ett exempel på hur mycket Open Access-publicering kan betyda så har de 
flesta kulturvetenskapliga tidskrifter en upplaga på ungefär 400-600 exemplar över hela 
världen, även väletablerade sådana (Hall, 2008, s 47). När Hall startade Open Access-
tidskriften Culture Machine 1999 så hade tidskriften en cirkulation på 6500 exemplar 

3 746 WoS-citeringar. Hämtat 2012-04-22.
4 Gary Hall är Professor of Media and Performing Arts vid School of Art and Design vid Coventry 

University. Han är engagerad i Open Access-frågor och har utöver att ha skrivit böcker även startat en 
Open Access-tidskrift, Culture Machine och ett Open Access-förlag, Open Humanities Press.
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efter tio månader, och tre år senare hade tidskriften en cirkulation på 375000 exemplar, 
eller uppskattningsvis 4000 olika individuella läsare i månaden. Om man vill nå ut till 
så många så möjligt så finns det alltså fördelar med Open Access-publicering. 

För forskare inom humaniora så publicerar man sig mer i monografiform, eller i 
samlingsverk än exempelvis naturvetare, och Open Access-publicering riskerar att 
betraktas som något som inte rör humanister, då fokus ofta ligger på Open Access-
tidskrifter. Men fri tillgänglighet är inte låst till tidskrifter, utan det kan också inkludera 
e-böcker. En bok kan till och med publiceras elektroniskt under en Creative Commons-
licens, vilket kan innebära att den får kopieras och spridas fritt. Creative Commons är en 
organisation, grundad år 2001 (Creative Commons, History), som tillhandahåller de så 
kallade Creative Commons-licenserna, vilka är en form av copyright-licenser som 
tillåter ett annat användande av det licensierade materialet än vad traditionella 
copyright-licenser tillåter. Det finns inga direkta begränsningar i vilket material som kan 
ges licenser, utan oavsett om det är en bok, ett musikstycke eller ett dataprogram så kan 
det licensieras. Deras licenser möjliggör att författaren får ha upphovsrätten till sitt 
material samtidigt som användarna får tillåtelse till att sprida eller bearbeta materialet 
utan att det kommer i konflikt med rådande upphovsrättslagstiftning (Creative 
Commons, About). Det grundläggande villkoret för alla licenser är att upphovsmannen 
nämns vid kopiering och/eller bearbetning. En nystartad databas för Open Access-
böcker är DOAB (Directory of Open Access Books)5 som startades 2012-04-12 av 
OAPEN (Open Access Publishing in European Networks), som är ett initiativ för att 
främja Open Access inom humaniora och samhällsvetenskap.

1.2 Syfte
Forskare inom humaniora och samhällsvetenskap publicerar sig mer i böcker än 
forskare inom naturvetenskapen, och Open Access-publiceringen har länge varit 
fokuserad på ett publiceringsmönster som överensstämmer bättre med naturvetarnas 
publiceringsmönster, det vill säga med tyngdpunkt på artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 
Svenska lärosäten och forskningsfinansiärer vill i allt större utsträckning att forskningen 
skall göras fritt tillgänglig. Vad detta innebär för vetenskapliga discipliner inom bland 
annat humaniora där publiceringstraditionerna ser annorlunda ut är en intressant fråga. 
Jag har som syfte att studera en del av dessa forskares föreställningar kring frågan. Jag 
vill ta djupare reda på hur forskare inom humanvetenskaperna ser på traditionell kontra 
Open Access-publicering. Vilka ställningstaganden och beslut de tar i sitt yrke med 
avseende publicering, och vilka föreställningar och attityder som motiverar dessa.

1.3 Avgränsningar
Mitt intresse för publiceringsfrågor är det som ligger bakom denna uppsats, och mitt 
mål är att undersöka hur forskarna som publicerar sig - eller inte publicerar sig – i Open 
Access, hur de påverkas och upplever konceptet. Jag har upplevt att fokus på frågor 
kring Open Access-publicering har legat ett publiceringsmönster som främst stämmer 
överens med naturvetenskaps publiceringsmönster. Detta misstänker jag kan bidra till 
att discipliner med andra publiceringsmönster riskerar bli missgynnade, så jag väljer att 
vända blicken mot humanioran. Jag har valt att undersöka litteraturvetare då 
litteraturvetenskap är ett ämne som är ett typiskt humanioraämne. Det är inte en 

5 https:www.doabooks.org
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kvantitativ undersökning som ämnar att ta reda på hur fördelningen mellan traditionellt 
respektive Open Access-publicering ser ut, utan det är en kvalitativ studie för att finna 
forskarnas motiv och strategier inför publicering. För att få med respondenter som redan 
har publicerat sig, och därmed tagit ställning till olika frågor och problem som rör den 
egna publiceringen, så intervjuar jag disputerade litteraturvetare vid våra svenska 
lärosäten. 

1.4 Forskningsfrågor
Mina forskningsfrågor är:

1. Vad är det litteraturvetare tar hänsyn till vid publicering?
2. Vad tror litteraturvetare att Open Access kan innebära för deras publicering, och 

vad uppfattar de vara viktigt att ta hänsyn till vid Open Access-publicering?
3. Vad har de för inställning till Open Access i stort? 
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2 Ämnesöversikt
En del av de texter som refereras till i denna uppsats har jag samlat under utbildningens 
gång efterhand som jag stött på dem, då jag varit intresserad av vetenskaplig publicering 
redan innan vi satte igång med kandidatuppsatsen. Dock var det långt ifrån tillräckligt i 
sitt innehåll för att ge all den information som är nödvändig för en välbyggd 
kandidatuppsats. Så jag har sökt efter fler ämnesrelevanta dokument som kan bidra med 
nyttig information. Den databas jag använt i störst utsträckning för min 
informationssökning har varit LISTA - Library, Information Science & Technology 
Abstracts. Jag har även sökt i Web of Science, Swepub och i Libris.  För att skapa mig 
en bild över hur ämnet tidigare bearbetats av uppsatsskrivande studenter så har jag sökt 
genom uppsatsdatabaser runtom i Sverige.

Jag har hittat undersökningar som tar sig an olika forskares attityder till Open Access, 
inom de flesta ämnen. Särskilt intressanta är de som rör humaniora och 
samhällsvetenskap, samt en magisteruppsats om läkares inställning till Open Access. 

2.1 Publiceringsmönster
Janken Myrdal6 har skrivit boken Spelets regler i vetenskapens hantverk: om 
humanvetenskap och naturvetenskap, i vilken han beskriver olika forskningsdiscipliners 
publikationsmönster och vad som formar dem, både vilka värderingar inom de olika 
forskningsdisciplinerna och vilka de yttre faktorerna är som påverkar. Han beskriver hur 
sprickan mellan naturvetenskapen och humanvetenskapen så sakta uppstod efter 
medeltiden och sedan sakta ökade till dagens situation, samt varför de bör åter närma 
sig varandra nu. Det som jag finner intressantast i hans text och som jag kommer lyfta 
fram här är dock hans beskrivningar av det som påverkar forskarnas 
publiceringsmönster. Till att börja med hänvisar han till C. P. Snow och dennes 
beskrivning om de två kulturerna7, och att skillnaderna upprätthålls då de förmedlas från 
de seniora forskarna till de nya studenterna och doktoranderna (Myrdal, 2009, s. 33-34). 
Denna uppdelning av vetenskapen är ett av de centrala teman i Myrdals bok. 

Myrdal skriver att naturvetenskapsmän måste ofta på grund av sitt ämne skriva med ett 
komplicerat och svårtillgängligt språk. Dess populärvetenskapliga verk är vitt skilda 
från dess vetenskapliga och att skriva populärvetenskap är inget som ses som 
akademiskt meriterande. Detta till skillnad från humanioran där det 
populärvetenskapliga formatet ibland används som huvudkanal för att nå ut (Myrdal, 
2009, s. 50). När det gäller den vetenskapliga publiceringen skiljer sig naturvetenskapen 
och humanvetenskapen sig åt i publiceringsmönster enligt Myrdal; naturvetare tenderar 
att publicera många korta artiklar tillsammans med flera medförfattare, och 
humanisterna skriver man gärna monografier och antologier med få författare. Detta 
kommer till viss del från hur man traditionellt jobbar inom de två kulturerna, inom 
naturvetenskapen jobbar man ofta i grupper med en professor som arbetsledare, och när 
ett projekt ska redovisas publicerar man tillsammans. Professorn hjälper sina yngre 
kollegor in i prestigefyllda tidskrifter genom att låta sitt namn vara med i författarlistan, 
och får själv ytterligare en publikation i sitt CV. Inom humanioran är det snarare så att 

6 Janken Myrdal är professor i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 
7 Charles Percy Snow var en fysiker som myntade begreppet 'de två kulturerna' som behandlar 

skillnaderna mellan naturvetenskapen och humanvetenskapen. Dessa har enligt Snow allt mer 
distanserat sig från varandra, och det innebär då ett problem. 
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även om man hjälper varandra är projekten i regel mer individuella och istället för att ha 
sina medhjälpare som medförfattare så tackas dessa av i förordet (Myrdal, 2009, s. 57). 
Den intensiva jakten på ett bra produktivitetsmått hos naturvetarna kan till stor del 
förklaras med att deras studieobjekt är desamma över hela världen och alla publicerar 
sig i samma format och språk. Dessutom läggs enorma summor på projekt, och om en 
annan forskargrupp än den egna skulle finna svaret på frågan man själv jobbar med först 
så innebär det ett hårt slag. Inom humanvetenskapen går det färre forskare på varje 
problem, och det finns sällan eller aldrig ett slutgiltigt svar på problemen man jobbar 
med (Myrdal, 2009, s. 40-41). När det kommer till bibliometri så är det indexerade 
artiklar, dess författare, och dess referenser som bibliometrikerna studerar, och böcker 
och deras avtackande förord tenderar att inte inkluderas i analysen. Janken Myrdal 
skriver i slutet av sin bok: 

Jag måste tillstå att det var en egendomlig upplevelse att av bibliometrikerna få reda på att 
nästan allt jag publicerat under livet, om det överhuvudtaget registrerats, betraktas som brus 
i deras mätning av värderad forskning. (Myrdal, 2009, s.149)

Humanvetarna befinner sig på sätt och vis närmre allmänheten än naturvetarna, vilket 
kan ses på dess närvaro i den offentliga debatten i kultursidor och i kulturprogram 
(Myrdal, 2009, s. 67-68). Naturvetenskaplig populärvetenskap är förstås också populärt, 
men det är inte ofta det är vetenskapsmännen själva som skriver 
populärframställningarna, utan det är ofta vetenskapsjournalister.

Karolina Lindh och Gunilla Wiklund8 har med finansiering från Kungliga Biblioteket 
genomfört projektet ”Open Access för humanister och rättsvetare. En kartläggning av 
Open access-publikationer och attityder i Norden” år 2009. Projektets syfte har varit att 
undersöka vilka möjligheter forskare inom humaniora och rättsvetenskap i Norden har 
till Open Access-publicering och parallellpublicering. Man har gjort detta genom att titta 
på vad utgivare av tidskrifter och böcker har för inställning till Open Access. Deras 
resultat är publicerade i rapporten  Open access för humanister och rättsvetare: en  
kartläggning av publiceringspolicy och praxis inom nordisk utgivning. Slutrapport.
Som Janken Myrdal tidigare så beskriver också Lindh och Wiklund hur situationen ser 
ut för humanister gällande publiceringsmönster. De tar upp forskningsläget i stort tidigt 
i sin rapport, och säger är att det överlag är ont om forskning inom området Open 
Access-publicering (Lindh & Wiklund, 2010, s 5). Inom humanvetenskapen publicerar 
man sig i större utsträckning i monografier, antologier och andra skriftserier, än vad som 
vanligt inom naturvetenskap, medicin och teknik. Man publicerar förstås ändå i 
artikelform, men då håller man sig oftare till nationella tidskrifter, och man skriver helst 
på svenska (Lindh & Wiklund, 2010, s 6-7). Detta gör kopplingen till Open Access 
något problematisk då dessa tidskrifter sällan är med i de stora vetenskapliga 
databaserna och har inte riktigt likadan peer review-process som tidskrifter inom 
naturvetenskap, medicin och teknik. De blir då inte inkluderade i Berlindeklarationens 
definition av Open Access9. Vad gäller monografier kan man misstänka att böcker som 
läggs upp på nätet i fritt tillgängligt format skulle tappa i försäljning av fysiska 

8 Karolina Lindh och Gunilla Wiklund är båda verksamma som bibliotekarier vid Lunds universitet och 
är engagerade i Open Access-frågor.

9 Berlindeklarationen är ett manifest för att låta vetenskapens resultat vara fritt tillgängligt, dvs Open 
Access. I deklarationen ges Open Access en definition; att materialet tillsammans med bilagor och 
annan tillhörande information skall vara fritt att ta del av och kopiera för den som så önskar, samt att 
en kopia skall finnas lagrad i ett öppet elektroniskt arkiv. Berlindeklarationen finns att läsa i fulltext 
här: http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/ 
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exemplar. Så har visat sig inte vara fallet, snarare har försäljningen ökat i en del fall. 

Lindh och Wiklund gjorde sin undersökning från maj till december 2009 i form av en 
enkätundersökning. De vände sig till 123 tidskrifter och 157 utgivare av böcker. 
Undersökningen begränsades inte till strikt vetenskapliga tidskrifter och förläggare, då 
det är svårt att dra en skarp gräns mellan vad som är vetenskapligt och vad som inte är 
det inom humaniora och rättsvetenskap (Lindh & Wiklund, 2010, s 9-10). Av de enkäter 
som skickades ut så besvarades 52 av tidskrifterna och 56 av utgivarna av böcker. Då de 
på förhand hade svårt att bedöma en tidskrifts eller bokutgivare vetenskaplighet fick de 
själva möjlighet att ange detta. 25 stycken av tidskrifterna uppgav att de var 
vetenskapliga, där alla utom en uppgav att de hade någon form av granskning av 
artiklarna. 7 tidskrifter uppgav att de var populärvetenskapliga och 5 tidskrifter uppgav 
att de var professions- eller fackinriktade. Bland tidskrifterna var det 28 stycken som 
själva tillgängliggjorde material fritt på nätet, och i 16 av dessa fall handlar det då om 
hela tidskriften (Lindh & Wiklund, 2010, s 12-13). 37 stycken uppgav att de tillåter 
parallellpublicering – dock har hela 22 tidskrifter inte några regler för detta, frågan har 
helt enkelt aldrig blivit aktuell (Lindh & Wiklund, 2010, s 15).

Av de 56 bokutgivare som svarade på enkäten uppgav majoriteten, 37 stycken, att de 
gav ut vetenskapligt material. 30 utgivare uppgav att de gav ut populärvetenskap, och 
därefter var det många som gav ut samhällsdebatterande och/eller professionsinriktat 
material. Att det sammanlagda antalet valda svarsalternativ överstiger antalet svar beror 
på att många utgivare ger ut ett varierat material, även skönlitteratur, barnlitteratur och 
lexikon förekom bland svaren. De mest förekommande publikationstyperna är 
monografier och antologier (Lindh & Wiklund, 2010, s 18).

Av de 56 bokutgivarna som svarade på enkäten uppgav 35 stycken att de inte 
publicerade material fritt på nätet, resterande 21 respondenter svarade på frågan om de 
publicerade material fritt på nätet "Ja, det händer". De som uppgav att de publicerade 
material fritt fick ange vad det var för typer av material, men i svaren gick det inte att 
urskilja några mönster i vad som publicerades fritt i större utsträckning än annat. 41 
utgivare tillåter dock parallellpublicering, att författaren själv lägger upp texten. Man 
bör ha i åtanke att utgivning av böcker ofta är av mer kommersiell karaktär än 
tidskriftsutgivning, och det är tänkbart att det ligger bakom de ställningstagande som tas 
av bokutgivarna. Dock visade det sig att både de som var för och de som var mot fritt 
tillgängliggörande av det egna materialet ansåg att deras ställningstagande var det bästa 
för försäljningen. De som motsatte sig det fria tillgängliggörandet menade att det skulle 
skada försäljningen – man kan ju inte ge bort varan gratis och förvänta sig vinst! Bland 
de som tog ställning för fritt tillgängliggörande listade tre skäl till varför de tagit 
ställning: Det ökar läsekretsen, det synliggör författarna, och det ökar försäljningen10 
(Lindh & Wiklund, 2010, s 19-20). Några av de bokutgivare som uppgav sig vara 
negativa till att fritt tillgängliggöra material på nätet menade att deras e-bokförsäljning 
skulle skadas av att materialet även fanns tillgängligt gratis på nätet. Som kommersiellt 
förlag kan man inte konkurrera mot gratismaterial. Man kan sammanfatta läget som att 
det lättaste sättet att publicera sitt material fritt är att parallellpublicera det. Antalet Open 
Access-tidskrifter ökar dock inom ämnet, men vad gäller bokutgivning så 
parallellpublicering än så länge det mest förekommande alternativet. 

10 Även om det kan låta motsägelsefullt att fritt tillgängliggörande skulle öka försäljningen så finns det 
tecken på att det faktiskt är på det viset, se (Oriental Institute Publications Office, 2009-04-06).
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2.2 Inställning till Open Access och elektroniskt material
Professor Jingfeng Xia11 skriver i sin artikel A Longitudinal Study of Scholars Attitudes  
and Behaviors Toward Open-Access Journal Publishing om hur akademiker ser på och 
hur de använder sig av Open Access-material. Artikeln ger en bild över hur utvecklingen 
varit sedan man kunde börja tala om Open Access och fram till nu. Han använder data 
från tidigare gjorda enkätundersökningar som sträcker sig från 1991 till 2008 och 
sammanställer och analyserar datan för att se om det finns förändringar över tid (Xia, 
2010, s 616). Han berättar att man i tidigare studier funnit att forskare säger sig vara 
positivt inställda till Open Access och gärna vill bidra med eget material till den 
gemensamt tillgängliga kunskapen, men att deras ord sällan sätts i handling. 

I sin studie identifierar Xia vad som är det viktigaste för forskarna när de publicerar sig 
(Xia, 2010, s 621-622). Först och främst är det att nå ut till de avsedda läsarna, och det 
är då kollegorna inom forskningsfältet, och näst viktigast att de vetenskapliga resultaten 
man publicerar gynnar författarens rykte och karriär. Därefter tar han upp vad forskarna 
upplever som det bästa med Open Access. Det som upplevs som mest positivt med 
Open Access är att man kan nå en mycket större läsarskara. Lika positivt upplever 
forskarna det snabbare publiceringstempot, det går kortare tid från inskickat manuskript 
till publicerad artikel. Men han identifierar också de två saker som forskarna upplever 
som mest negativt med Open Access. Det första är att forskarna upplever stor osäkerhet 
kring arbetsgång, rutiner och vilka regler som gäller vid Open Access-publicering. För 
det andra upplever forskarna att Open Access-tidskrifter skulle vara av sämre 
vetenskaplig kvalitet, och att det inte skulle gynna den egna karriären. Uppfattningen är 
att Open Access-tidskrifterna har sämre impact factor och att publicera sina resultat i 
dem skulle leda till färre citeringar än om man publicerat sig i traditionellt betalformat. 

Resultaten han får i sin studie visar inte på några omvälvande förändringar över tid i 
forskarnas attityder till Open Access. Vad forskarna ser som fördelar och nackdelar med 
att publicera sig så verkar inte ha förändrats särskilt över tid. Däremot har deras 
kunskap om vad Open Access innebär och hur det fungerar ökat. Med ökad kunskap och 
säkerhet kring publiceringsformen tror jag att man som forskare blir mer benägen att 
publicera sig i Open Access-format. Bland forskarna fanns det en rädsla för att det 
skulle vara ett dåligt karriärval att inte publicera sig i det traditionella betalformat, en 
rädsla som verkar vara ogrundad. I en studie över hur Open Access-publicering 
påverkar citeringsgraden för vetenskapliga artiklar skriver Michael Norris, Charles 
Oppenheim och Fytton Rowland:

Although the reasons why there is a citation advantage for OA articles still has not been 
satisfactorily explained, it is clear that the advantage exists and occurs regularly across a 
range of subject areas. (Norris et al 2008 s. 1970) 

Det verkar som att en del av det som upplevs negativt med att publicera sig fritt 
tillgängligt stammar ur okunskap om publiceringsformen, dock innebär detta inte att 
den kritik som finns mot Open Access kan avfärdas genom att påstå att kritikerna bara 

11 Professor Jingfeng Xia är verksam vid School of Library and Information Science, universitetet i 
Indiana, Indianapolis har som huvudintresse Open Access, vetenskaplig kommunikation, och 
informationssystem.
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är okunniga.

Deena Yanofsky12 skriver i en artikel från 2011 att forskare inom humaniora drar sig för 
att använda elektroniskt material i sitt arbete. Även texter som bedömdes som 
trovärdiga hänvisades till i tryckt form om det fanns, då forskarna uppgav att det ansågs 
vara mer tillförlitligt och trovärdigt som källmaterial (Yanofsky, 2011, s 69). Detta kan 
vara ett problem då litteraturvetare i stor utsträckning använder sig av böcker, både som 
källmaterial och för publicering, och elektroniska texter anses otillförlitliga. Det finns 
Open Access-böcker inom humaniora, men med Open Access så rör det sig om 
elektroniskt material – det finns ännu inget utbyggt system för Open Access-böcker i 
tryckt form, och det är tveksamt att det kommer dyka upp heller.

2.3 Tidigare uppsatser
Ämnet Open Access-publicering har varit föremål för flera uppsatser i Sverige, och 
även utomlands har studenter valt att ta sig an ämnet när det varit dags för 
uppsatsskrivande. Det har varit intressant att läsa dem och det har gett mig inspiration 
under mitt skrivande. Två stycken som sticker ut vill jag lyfta fram. En magisteruppsats 
som skrevs i Borås av Johanna Dalmalm på BHS13 år 2009 handlade om hur 
bibliotekarier på olika forskningsinstitut ser på Open Access har varit en god källa till 
inspiration och vägledning. I hennes uppsats ser hon Open Access-publicering som en 
handling med ideologisk bakgrund. Det som i hennes uppsats benämns Open Access-
ideologin står för ett inkluderande och samarbete. Det vetenskapliga materialet är en 
vara som är en gåva som delas mellan forskarna för samarbete, inte konkurrens 
(Dalmalm, 2009, s. 25). Den motsatta ideologin kallar hon Nonsharing-ideologin, och 
är en marknadsekonomisk syn på vetenskapligt material. I denna är det vetenskapliga 
materialet en vara med ett monetärt värde, som då den är dyr att ta fram kostar mycket 
att köpa. Ett av den vetenskapliga publiceringens problem har visat sig vara de rusande 
kostnaderna. De två ideologiska synsätten på vad vetenskapligt material är och hur det 
ska behandlas ger inga lösningar på hur man undkommer denna ökande kostnad, men de 
har olika åsikt om vem som ska betala. I fallet med Open Access-publicering så får 
forskaren betala förlaget för att läsarna ska slippa betala, medan det i den traditionella, 
Nonsharing, är läsaren som får betala förlaget för att ta del av materialet (Dalmalm, 
2009, s. 31-32). Hon kommer som ett resultat av sin studie fram till att bibliotekarierna 
vid de olika forskningsinstituten ofta sympatiserar med Open Access-ideologin, men att 
de i vissa frågor (finansiering och kvalitetsfrågor) hamnar närmare Nonsharing-
ideologin (Dalmalm, 2009, s. 66-68). Det jag funnit mest intressant med hennes uppsats 
är just resonemanget kring de olika ideologiska synsätt hon presenterar kring Open 
Access-publicering.

En annan uppsats kring ämnet är skriven av Ebba Ruhe och Anneli Åström. Det är en 
magisteruppsats skriven vid Lunds Universitet, och den bär titeln Prestige, karriär och 
open access: Forskares syn på publicering i vetenskapliga tidskrifter. Titeln är väldigt 
talande i detta fallet, i sin uppsats intervjuar de sex biomedicinska forskare om deras 
attityder och motiv kring vetenskaplig publicering. Frågor de ställer sig är bland annat 
(Ruhe & Åström, 2006 s. 4): Hur resonerar forskare när de väljer tidskrift att publicera 
sig i? Hur resonerar forskare kring tillgängligheten av sina forskningsresultat? För 

12 Deena Yanofsky är verksam som bibliotekarie vid Walter Hitschfeld Geographic Information Centre 
vid McGill University i Montreal, Quebec, Canada.

13 Bibliotekshögskolan - institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.
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analys använder de sig av Pierre Bourdieus fältteorier14 (Ruhe & Åström, 2006 s. 12). I 
de beskriver Bourdieu det sociala beteende inom vetenskapen, och i samhället, som 
maktkamper i de respektive fälten, där man inom det vetenskapliga fältet strider om 
vetenskaplig auktoritet och status. Detta tar sig uttryck i bland annat val av 
publikationsform. I sin studie visade det sig att även om forskarna uppskattade Open 
Access-idealen, så gick prestige och karriär före (Ruhe & Åström, 2006 s. 69-70). De 
var skeptiska till Open Access-tidskrifternas kvalitet, och var rädda att det var 
ofördelaktigt att publicera sig i sådana. Vissa av de intervjuade forskarna hade inte så 
god kunskap om vad Open Access innebar. Mycket har hänt sedan dess, det var sex år 
sedan undersökningen gjordes och det hade varit intressant att upprepa studien igen för 
att se vilka resultat man erhållit nu. 

Ruhe och Åströms användande av Bourdieus fältteorier som teoretiska utgångspunkter 
för analys ser jag som väl valda och användbara även i min uppsats, då den kan 
användas för att förklara de val som forskare gör i sin yrkesroll. Jag kommer även att i 
slutet av min uppsats ta upp deras resultat tillsammans med mina, våra uppsatser är lika 
i ämnesval och metod men vi har fokuserat på olika typer av forskare. De forskare som 
Ruhe och Åström har intervjuat är biomedicinare vars publiceringsmönster skiljer sig 
från det publiceringsmönstret som litteraturvetare traditionellt har. Forskare inom 
medicin talar ibland lite skämtsamt om "salamipublicering", vilket innebär att ett 
forskningsprojekt ska skivas så tunt så möjligt – varje projekt ska leda till så många 
artiklar så möjligt (Myrdal, 2009, s 46). Forskningsprojekt är ofta kostsamma och tar 
lång tid, men det är viktigt att vara först med upptäckter då konkurrensen är hård. Detta 
leder till ett högt publiceringstempo (Myrdal, 2009, s 42) där många av artiklarna 
handlar om nästan samma sak. Nu förekommer ju ju artikelskrivande trots allt i 
litteraturvetenskap också, men publiceringsmönstret har som jag tidigare skrivit mer 
tyngd åt monografier, och man konkurrerar inte på samma sätt om att vara först med att 
lösa redan kända gåtor. Jag menar att det är intressant att se hur de två forskargrupperna 
biomedicinare och litteraturvetare skiljer sig åt, respektive liknar varandra, angående 
attityder och inställningar till Open Access-publicering.

14 Pierre Bourdieu var en fransk sociolog och författare som har blivit vida känd för sina beskrivningar 
av de fältteorier han utvecklat som beskriver människans sociala samspel och kamp om status inom de 
egna fälten.
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3 Undersökningen
I detta kapitel presenterar jag de teoretiska utgångspunkter och den metodik min 
undersökning bygger på. Jag presenterar också den teoretiska modell jag satt ihop som 
ska stå som grund i analysen av empirin.

3.1 Teoretiska utgångspunkter
I de ovan nämnda uppsatserna har vi sett exempel på olika teoretiska 
förklaringsmodeller och analysmetoder. Jag finner Bourdieus fältteorier användbara för 
min studie, och även Kling och McKims teorier om val av publiceringsformer (Kling & 
McKim, 1999). De ställer upp tre delmängder som tillsammans utgör vad som är 
effektiv publicering: publicitet, tillförlitlighet, och tillgänglighet. Helena Francke15, 
skriver i sin avhandling (Re)creations of scholarly journals: document and information  
architecture in open access journals (2008) om Open Access, och nämner där begreppet 
kognitiv auktoritet i samband med Open Access. Detta handlar om just vetenskaplig 
trovärdighet och status och vad som ger elektroniska tidskrifter trovärdighet, alternativt 
vad som skadar trovärdigheten. I detta avsnitt kommer jag att presentera mina teoretiska 
utgångspunkter, samt beskriva varför de valts och hur de ska användas i analysen av 
empirin.

3.1.1 Bourdieu och det vetenskapliga fältet
Enligt Pierre Bourdieu så kan personers handlingar och motiv förklaras i ljuset av hur 
de i sitt sociala fält strävar efter status genom att ansamla kapital. Vanligt 
förekommande kapital är kulturellt och ekonomiskt kapital, där exempelvis en direktör 
kan ses ha högt ekonomiskt kapital och lågt kulturellt kapital. På samma sätt kan en poet 
vara en som bär ett högt kulturellt kapital, men ett mindre ekonomiskt kapital. 
Anskaffandet av kapital i syfte att öka personens, eller agentens, status är det som driver 
och ligger bakom de beslut som görs. Detta innebär att de val man gör i sin yrkesroll 
bottnar i vad som är strategiskt fördelaktigt för att vinna vetenskapligt kapital i det 
vetenskapliga fältet. Ämnesval, källor, forskningsmetod och var och hur man publicerar 
sig är sådant som forskaren måste välja med omsorg för att vinna fördelar (Bourdieu, 
2004, s 59).

Att ha hög status i det vetenskapliga fältet innebär att man rätt att uttala sig och agera 
med auktoritet, och hög status innebär därför makt i fältet (Bourdieu, 1975, s 19). Man 
har då privilegiet att uttala sig med tyngd och trovärdighet i frågor kring det ämnet man 
samlat vetenskapligt kapital i. Att ha högt vetenskapligt kapital, att ses som en 
auktoritet, kan också leda till fördelar för att skaffa sig socialt och ekonomiskt kapital. 
Om man även ser på institutioner som agenter i fältet så kan de vinna vetenskapligt 
kapital genom att knyta forskare med hög status till sig i form av anställningar. Då det 
blir konkurrens om högstatusforskare mellan institutionerna så blir de institutioner med 
högst status valda då det ger mer prestige i sin tur tillbaka för forskaren. Alltså bör det 
vara av stort intresse för fältets aktörer att göra kloka val för att nå den eftertraktade 
höga statusen. För forskare innebär detta att publicera material av hög kvalitet för att 

15 Helena Francke är lärare och forskare i biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. 
Hon forskar och undervisar främst om vetenskaplig publicering, digitala bibliotek och källkritik och 
trovärdighet.
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maximera erkännandet från de som läser, samt att ta beslut och handla på ett sätt som 
gör att så många så möjligt inom fältet tar del av materialet.

Att som ny i fältet få erkännande av de andra aktörerna, och helst då de med hög status, 
är att öka sin egen status. Det ligger i deras makt att dela ut kapital. Då det man strävar 
efter är vetenskaplig auktoritet i form av hög status så uppstår konkurrens, då de med 
hög status gärna vill behålla sina positioner som auktoriteter. Ofta blir det så att de som 
redan har hög status fortsätter bli citerade i stor utsträckning, eftersom de ju anses vara 
auktoriteter inom fältet (Bourdieu, 2004, s 56). Just på grund av konkurrensen blir det så 
att de som ger mest status genom sitt erkännande är de är minst benägna att göra så utan 
noggrann granskning (Bourdieu, 1975, s 53). För att få deras erkännande så bör man då 
klara deras granskning och framstå som trovärdig och förtjänt av erkännandet. Sett ur 
denna synvinkel så kan hur och var man publicerar sig, och var man hämtar sina källor, 
vara av stor vikt. Forskaren måste ställa sig frågan om det kommer innebära fördelar 
eller nackdelar att publicera sig fritt tillgängligt istället för i traditionella kanaler. 
Eftersom forskarna är de som vill framstå som trovärdiga, samtidigt är de som granskar 
sina kollegors trovärdighet, är det deras syn och attityd mot fenomenet Open Access jag 
bedömer vara relevant att studera. 

3.1.2 Effektiv publicering
Att lägga upp en text på nätet öppnar för många potentiella läsare, men det betyder inte 
att många av de läsare man riktar sig till faktiskt kommer att läsa det (Kling & McKim, 
1999, s 10). Kling och McKim betonar att forskningspublicering är kommunikation där 
forskaren vill ha erkännande av andra forskare inom fältet. Publicering handlar inte bara 
om att sprida sitt material. En akademiker som sprider sitt material genom att lämna 
kopior av sitt arbete runt om i stan på offentliga platser hade inte tagits på allvar av sina 
kollegor (Kling & McKim, 1999, s 13). Detta framstår som absurt, dels inser man 
snabbt bristerna i metoden för att publicera vetenskapligt material, men dels också för 
att det är ett något tillspetsat exempel. Men det har en viktig poäng – det räcker inte med 
skriva artiklar eller böcker med bra innehåll och tro att det är sedan upp till läsaren att 
hitta och ta till sig det man skrivit.

Kling och McKim talar om att publicera sig effektivt i sin artikel. Detta innebär att 
publicera sig på ett sådant sätt att man når sina avsedda läsare och att man faktiskt läses 
av dem. Detta, att publicera sig effektivt, kan formuleras i tre kriterier som ska 
uppfyllas: publicitet, tillförlitlighet, och tillgänglighet (Kling & McKim, 1999, s 14-17). 
Vad dessa kriterier innebär är som följer.

• Tillgänglighet: Dokumentet ska först och främst gå att få tag i för den avsedda 
publiken. Det ska inte vara för svårt att komma åt det, och det ska vara stabilt 
över tid – finnas i arkiv och bibliotek och tilldelat en permanent identifikator 
som ISBN. En modern identifikator är DOI-nummer, som är permanenta 
identifieringsnummer för elektroniska dokument.

• Publicitet: Dokumentet ska synliggöras för att publiken ska hitta det och därmed 
kunna ta del av det. Genom att bli refererat i för ämnet centrala 
referensdatabaser synliggörs det för andra forskare som söker efter dokument 
med samma ämnesinriktning. Andra sätt är det uppmärksammas i annonser, 
bibliografier, och recensioner. 

• Tillförlitlighet: Dokumentet ska signalera tillförlitlighet, så att läsare som stöter 
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på det ska välja att läsa det. Detta görs genom olika sociala processer och 
företeelser, där bland de mest uppenbara är refereegranskning och publicering i 
högt rankade tidskrifter och förlag. 

Om ett dokument är synligt, tillgängligt och tillförlitligt så är dess chanser att bli läst 
större än dokument som inte uppfyller dessa kriterier, enligt Kling och McKim. Det bör 
poängteras att det inte är några binära kriterier där en artikel antingen kan vara 
tillförlitlig eller inte, utan det handlar om glidande skalor. Två artiklar kan uppfattas 
som tillförlitliga, och en av de två kan uppfattas som mer tillförlitlig än den andra.

Det handlar inte bara om att den publicerande forskaren ska göra kloka val inför 
publicering, utan hur en publikation kan kallas effektivt publicerad är även beroende av 
de tänkta läsarnas kunskap och föreställningar. När en biolog blev frågad på nittiotalets 
början om denne kunde tänka sig att acceptera e-tidskrifter så svarade han att han 
verkligen inte kunde tänka sig det. När han fick följdfrågan "inte ens om dem är peer-
reviewade?", så sa han jo, självklart kunde han tänka sig det då (Kling & McKim, 1999, 
s 3). Detta är ett exempel på hur vi hela tiden värderar inte bara texters innehåll, utan 
även den förpackning de kommer i. Vi söker efter tecken på trovärdighet eller tecken på 
bristen av densamma för att vi ska slippa gå genom stora massor text bara för att sedan 
inse att det var oanvändbart material. Detta sökande efter tecken på trovärdighet, att 
bedöma om en källa till information är värd uppmärksamhet har studerats under 
beteckningen kognitiv auktoritet.

3.1.3 Kognitiv auktoritet
Kognitiv auktoritet är ett begrepp som bibliotekarien och informationsvetaren Patrick 
Wilson utvecklar i sin bok Second-hand knowledge – an inquiry into cognitive authority 
(1983). Då man inte upplever allt man bygger sin kunskap på i första hand så innebär 
det att man litar på andras beskrivningar av verkligheten. Titeln på hans bok pekar på 
det faktum att känna till något inte är detsamma som att ha upplevt det. Att ha fått kärlek 
förklarat för sig kan inte mätas med att ha upplevt det, som exempel (Wilson, 1983, s. 
10). Men det finns ingen möjlighet att uppleva allt eller att genom resonemang komma 
till insikt om allt i livet, utan man är tvungen att lita på andras ord. Med andra så menas 
dels personer man litar på generellt, till exempel vänner, samt aktörer som bedöms vara 
trovärdiga i sitt kunnande – ämnesexperter, helt enkelt. Det behöver inte vara en person, 
utan det kan också vara en myndighet, organisation, texter, eller informationskanaler16. I 
sin avhandling (Re)creations of scholarly journals: document and information  
architecture in open access journals (2008) skriver Helena Francke att det kan vara 
olika aktörer, och i avhandlingen så studerar hon vetenskapliga tidskrifter och vad som 
ger dem auktoritet när de är elektroniska och fritt tillgängliga. Francke skriver att man 
kan se andra aktörer som auktoriteter, men inte sig själv (Francke, 2008, s 117-118). En 
kognitiv auktoritet är någon från vilken man tar emot information ifrån, och man kan 
därför inte själv vara en auktoritet i sina egna ögon17.

16 Exempel på organisationer med ämnesspecifik auktoritet kan vara läkemedelsverket och SMHI.
Exempel på texter med ämnesspecifik auktoritet är bibeln och andra religiösa texter.
Exempel på en informationskanal med ämnesspecifik auktoritet är vetenskapliga tidskrifter med hög 

status, som Science och Nature.
17 Om man ser information som något man tar till sig utifrån. Inkluderar man även egna idéer och 

insikter som information man tar till sig kan man diskutera om man då skulle kunna vara en auktoritet 
i sina egna ögon. Jag skulle nog inte påstå att det var det. Att man upplever någon eller något som en 
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Jag menar att även om man som forskare ser andra som kognitiva auktoriteter och inte 
sig själv, så vill man i det vetenskapliga fältet hamna in en position där man blir sedd 
som en auktoritet hos andra i fältet. Som Bourdieu skriver så vill aktörer i det 
vetenskapliga fältet samla vetenskapligt kapital för att uppnå hög status. Med hög status 
som vetenskapsman blir man en kognitiv auktoritet, och därför vill man använda sig av 
källor och publikationskanaler som i sig själva har hög status, eller kognitiv auktoritet. I 
många fall kan dessa två beskrivningar av att vara en auktoritet ses som två 
beskrivningar av samma företeelse, men i denna uppsats särskiljer jag dem. Jag 
förklarar närmare i nästa stycke.

De flesta vetenskapliga fält är så pass stora att det är en omöjlighet att ha koll på alla 
författare som är verksamma sig inom det, och på så sätt veta vem som uttalar sig med 
högst auktoritet. För att kunna avgöra författarens trovärdighet så söker man tecken på 
trovärdighet, något som signalerar att denna författaren är en insatt person med rätt att 
uttala sig – en person med tillräckligt vetenskapligt kapital. Sådana tecken är personens 
rykte, akademiska titel, och koppling till lärosäten (Francke, 2008, s 118). Andra tecken 
finner man i texten: språkbruk, dokumentets struktur och korrekta referenser. Men 
utöver de tecken på trovärdighet som finns hos författaren och i texten så är också 
informationskanalen i sig rik på signaler om auktoritet. Med informationskanal menas 
böcker, tidskrifter, elektroniska källor och så vidare – det som texten kommer paketerad 
i. 

Informationskanaler i form av tidskrifter är vanliga inom forskning, och det allra mest 
uppenbara tecknet att se efter är titeln. När man är verksam inom ett forskningsfält är 
man ofta väl bekant med vilka tidskrifter som är de ledande inom fältet. Tidskrifter som 
Nature och Lancet är exempel på tidskrifter som är stora inom sina respektive fält, och 
deras artiklar brukar ses som trovärdiga. Antalet tidskrifter är dock många, och precis 
som med författare är det svårt att ha koll på varenda en. Därför är titeln oftast inte 
tillräcklig för att skapa sig en bild av en tidskrifts status. De faktorer som ofta är viktiga 
är om det finns peer review, hur stor andel av inskickade artiklar som blir publicerade, 
tidskriftens impact factor18, och vilka som sitter som redaktörer (Francke, 2008, s 119). 
När det gäller material på nätet så spelar det visuella också stor roll. Design och visuella 
element, tillsammans med funktionalitet är viktig för att inte ge ett oseriöst intryck 
(Francke, 2008, s 120).

En viktig faktor för hur man upplever en tidskrifts trovärdighet är dess beständighet. 
Tryckt text ger ett mer permanent och bestående intryck än en digital text. En sida med 
digital text kan ändras utan att det är så lätt att upptäcka det, medan det tryckta ser 
likadant ut år efter år (Francke, 2008, s 317). För en digital text kan det då finnas vinster 
i upplevd trovärdighet i att försöka efterlikna ett fysiskt tryckt dokument (Francke, 
2008, s 319). Sådant som egentligen inte säger något om innehållets sanningshalt, så 
som design eller filformat, kan ge fördelar för den som vill utstråla auktoritet. PDF19 är 
det filformat som har blivit det dominerande för vetenskapliga artiklar på nätet, då det 
presenterar texten så att den ska efterlikna en tryckt så mycket så möjligt. Där genom 
lämpar sig formatet också väl för utskrift (Francke, 2008, s 336-337).

kognitiv auktoritet innebär att man tilldelar denne sitt förtroende då man litar på att denne är 
kompetent nog att ge information som är korrekt angående en specifik fråga som befinner sig i 
auktoritetens kompetensområde. Att uppskatta sin egen kunskap och kompetens inom olika områden 
är notoriskt svårt, då det ofta krävs kompetens för att känna igen brist på kompetens. 

18 Journal impact factor är ett mått på andelen inkommande citeringar från andra publikationer. Det 
tillhandahålls av SIS Journal citation report.

19 PDF - Portable Document Format
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Just denna strävan att efterlikna den tryckta tidskriften för att vinna läsarnas förtroende 
har också resulterat i att vissa element fortfarande används. Den klassiska uppdelningen 
i bakgrund, syfte, teori, metod, resultat, diskussion och sammanfattning används än och 
ger trovärdighet till en vetenskaplig text. Uppdelningen är dessutom användbar, den 
strukturerar upp texten i lättnavigerade stycken. Däremot kan man fråga sig om 
tidskrifternas traditionella uppdelning i volym, nummer och sidnummer fyller samma 
funktion för elektroniskt material som för tryckt, eller om det är till för att signalera 
trovärdighet. Oavsett vilket så är även detta ett tecken på trovärdighet (Francke, 2008, s 
340-341), och därmed hade det varit till nackdel att ta bort detta.

Med detta sagt så skiljer jag på att vara en auktoritet i enlighet med Bourdieu då man 
samlat kapital, och att ge signaler på kognitiv auktoritet genom att samla tecken på 
auktoritet i sin text i enlighet med Wilson och Francke. Att ha hög status och därmed ses 
som en auktoritet så som Bourdieu beskriver det är något man tilldelas av de andra 
aktörerna i fältet – kollegorna känner till en och materialet man presterat tidigare är 
erkänt som viktigt. När jag hänvisar till signalering av kognitiv auktoritet så som Wilson 
och Francke beskriver, så menar jag aktiva val som ska signalera till en läsare att man 
som författare är trovärdig och att texten man producerat är värd besväret att läsa. 
Denna signalering av auktoritet är relaterad till att uppvisa trovärdighet så som Kling 
och McKim beskriver det, snarare än till Bourdieus användning av begreppet auktoritet, 
det är själva ordet auktoritet i de båda begreppen som kan leda till sammanblandning. 
Ytterligare sammanblandning av begreppen blir det vid beskrivningen när en författare 
försöker sända signaler om kognitiv auktoritet20 som bygger på att visa att andra inom 
fältet redan erkänt en som auktoritet21, till exempel att man försöker synliggöra hög 
akademisk grad och att i texten använda sig av begrepp man själv skapat. I denna 
uppsatsen särskiljs de två begreppen genom att Wilsons begrepp alltid skrivs ut helt, 
som kognitiv auktoritet. Vid användande av Bourdieus begrepp skrivs bara auktoritet.

3.1.4 Den teoretiska utgångspunkten
Vetenskaplig kommunikation är inte en envägskommunikation, där den som producerar 
texten sprider den planlöst till en passiv publik som oreflekterande och tacksamt tar 
emot och läser materialet. Den vetenskapliga kommunikationen kan beskrivas som en 
arena där aktörerna är både producenter och konsumenter på samma gång, där 
grundvaran är vetenskapliga publikationer och valutan är vetenskapligt kapital. För att 
bli en auktoritet så måste ens arbete prägla andras, vilket tar sig uttryck i främst att ens 
verk refereras till, eller citeras. Inom litteraturvetenskapen är systemet för citeringar inte 
lika intrikat och väldokumenterat som inom exempelvis naturvetenskap, utan forskaren 
får bekräftelse genom att denne erkänns inom fältet; att denne präglar innehållet i andras 
texter.

Agenter22 strävar alltså enligt Bourdieu efter att samla vetenskapligt kapital för att 
uppnå hög status,  detta sker genom att vinna erkännande från andra agenter inom 
samma fält. Detta motiverar agenternas handlingar och tar sig uttryck i att strategier 
utarbetas för att maximera vinst av kapital. Strategier innefattar i fallet litteraturvetare 
val av bland annat medarbetare och ämnesval, och av vikt för denna uppsats: källor, 
publikationsform, val av förlag samt annat som rör den egna vetenskapliga 
publiceringen. Av de val forskarna står inför så är det tre kriterier de måste ta särskild 
20 Wilsons användande av begreppet auktoritet.
21 Bourdieus användande av begreppet auktoritet.
22 Främst forskare, men även andra aktörer, så som förlag och universitet.
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hänsyn till att deras dokument uppfyller när det blivit publicerat, nämligen 
tillgänglighet, publicitet och tillförlitlighet. Dokumentets tillförlitlighet, men även till 
viss del publicitet, påverkas positivt om man publicerar sig via kanaler som i sig själva 
äger ett stort vetenskapligt kapital i den mening att de har hög status, vilken den egna 
texten till viss del ska ta del av. En informationskanal som redan bär ett stort 
vetenskapligt kapital, en högstatustidskrift till exempel, måste i sig självt vara effektivt 
publicerad och därmed ha tillräcklig tillgänglighet för vinna sitt kapital. Ett dokuments 
publicitet och tillförlitlighet påverkas inte bara av den kanal via vilken den publiceras, 
utan är till viss del beroende av andra kvalitéer så som språkbruk, struktur, källor och 
institutionell hemvist, medan dess tillgänglighet är helt beroende av dess 
publikationskanal. 

3.1.5 En modell för publicering
För att visualisera hur dessa utgångspunkter bildar en förklaringsmodell som förklarar 
forskarens handlingar kring publicering så har jag skapat en modell som ställer upp tre 
nivåer som var och en representerar de tre nivåerna motiv, strategier, och val. Motiven 
leder till att en strategi formas, som i sin tur bestämmer vilka val som tas. På motivnivån 
ligger de drivkrafter, ideologier och övertygelser som forskaren bär med sig som 
påverkar dennes arbete, och som leder till de mål som forskaren strävar mot. På denna 
nivån finns bland annat drivkrafterna att konkurrera med sina likar på det vetenskapliga 
fältet, så som Bourdieu beskriver det. På nästa nivå, strateginivån, finns de strategier 
som forskaren använder sig av för att uppnå sina mål. Exempel på strategier kan vara att 
rikta in sig mot en särskild typ av tidskrift att publicera sig i, eller att forska om ett ämne 
som ger tillgång till en del av det större vetenskapliga fältet som är litteraturvetenskap. 
Den sista nivån är valnivån, där de aktiva val forskaren gör återfinns. Forskarens val 
bestäms av den strategi forskaren har anammat i enlighet med föregående nivå. Här 
finner vi val av tidskrift för en enskild artikel, eller val av medarbetare inför ett 
forskningsprojekt.

Ska de teoretiker jag bygger min modell på passas in i den blir ordningen som följer:

1. Motiv – Bourdieu

2. Strategi – Kling och McKim

3. Val – Wilson och Francke

Jag vill dock poängtera att det är inte vattentäta skott mellan de olika nivåerna. Kling 
och McKims resonemang om kriterier för effektiv publicering flyter mellan strategi och 
val, och Bourdieus beskrivning av kampen om kapital kan överlappa både motiv och 
strategi. Likaså är inte gången motiv – strategi – val huggen i sten, utan de kan påverka 
varandra. Vilken tidskrift eller forskargrupp forskaren väljer kan till exempel med tiden 
påverka forskarens värderingar och mål. Till sist vill jag nämna att varken mål, 
strategier, eller resonemang kring de egna valen behöver vara kända hos forskaren själv 
på sättet som min modell förklarar dem – få forskare har nog analyserat sina strategier 
och motiv inför publicering.
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Motiv Drivkrafter, ideal, tänkta läsare att erkännas av
Strategier Studieobjekt, huvudsakliga informationskanaler
Val Språkbruk, enskilda dokuments publiceringsformat

Tabell 1: Handlingsmodell
Det är med hjälp av denna modell jag kommer analysera och tolka respondenternas 
svar, då denna kan ses förklara respondenternas motiv och val utöver det som 
framkommer rent konkret under intervjuerna. Jag kommer att försöka finna vid vilken 
nivå som är i fokus när respondenterna talar om sin publicering, och när de talar om 
Open Access. Om det sker vid motivnivån kan man anta att det rör sig om ett 
ideologiskt ställningstagande. Sker det vid strateginivå kan man anta att det är en 
indikator på forskarnas upplevelse av Open Access genomslag inom ämnet 
litteraturvetenskap. Sker det vid valnivå kan man anta att det är en fråga om 
praktikaliteter, vad som är mest fördelaktigt i det enskilda fallet. Jag kommer också vara 
observant på sådant som kan tyda på brister i denna teoretiska förklaringsmodell.

3.2 Metod
För att få kunskap om människors tankar, känslor och upplevelser så är de kvalitativa 
forskningsmetoderna de bäst användbara. I detta fall så bedömer jag att den bästa 
metoden för datainsamling är intervjuer. Flera av Sveriges universitet har en institution 
för litteraturvetenskap, eller en institution där litteraturvetenskap ingår. Ursprungligen 
var mitt syfte att begränsa min studie till litteraturvetare verksamma i Lunds och 
Göteborgs universitet, men då andelen litteraturvetare som kunde tänka sig ställa upp på 
intervjuer var väldigt låg fick jag utöka till fler av Sveriges universitet och högskolor. 
Totalt skickades 192 st förfrågningar ut till litteraturvetare vid olika universitet och 
högskolor. Påminnelser skickades ut för att få större svarsfrekvens. De svar jag fick 
tillbaka var uppdelade på åtta negativa och fem positiva svar. De fem som kunde tänka 
sig att delta i intervjuer blev alla inkluderade i min studie. De åtta negativa kommer jag 
återkomma till sedan.

Jag har använt mig av semi-strukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer är alltför 
stela och lika enkätundersökningar vilka kan riskera påverka respondenternas svar för 
mycket, och helt ostrukturerade intervjuer har jag svårt för att använda mig av i denna 
uppsatsen. Ostrukturerade intervjuer kräver mycket god ämneskunskap och kännedom 
om den sociala kontext och diskurs som den intervjuade befinner sig i för att fungera 
optimalt. Min kunskap om just litteraturvetarnas profession och språkbruk är för 
begränsade för att jag ska våga ge mig på den typen av intervju, därför väljer jag bort 
den. Strukturerade intervjuer innebär att man helt följer ett på förhand formulerat 
frågeformulär, där frågorna ska ställas på exakt samma sätt till alla respondenter, och 
kan liknas vid en muntlig enkät (Wildemuth, 2009, s 233). Enkätundersökningen är en 
annars mycket populär metod för att undersöka attityder, beteende och uppfattningar 
hos olika grupper (Wildemuth, 2009, s 256). Ett exempel på när metoden använts i detta 
syfte är Axelssons och Carlhed studie (2009) där de kartlade svenska humaniora- och 
samhällsvetenskapsdoktoranders attityder till Open Access med fokus på öppna 
elektroniska arkiv för forskningsdata. De använde sig av en e-mailenkät som skickades 
ut till doktorander och professorer inom samhällsvetenskap och humaniora vid svenska 
universitet och högskolor (Axelsson & Carlhed, 2009, s 4). 
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Mellan dessa två extremer finner vi den semi-strukturerade intervjun. I den semi-
strukturerade intervjun använder man sig av en intervjuguide med förutbestämda, men 
flexibla, frågor. För att skilja den från en muntligt framförd enkät så använder man sig 
av frågor som inte kan ge korta ja- och nej-svar, utan som kräver ett visst mått av 
resonemang (Wildemuth, 2009, s 233). En strukturerad intervju eller enkätundersökning 
kan sägas leda till svarsalternativen blir för begränsade, då det inte lämnar tillåtelse för 
diskussion kring frågorna. Den semi-strukturerade intervjun tillåter också att man kan 
utveckla frågorna och komma med följdfrågor för att nå en djupare förståelse av den 
intervjuades föreställningar. Detta är eftersträvansvärt när man genomför en kvalitativ 
studie av detta slag. En intervju kan utföras ansikte mot ansikte, eller via telefon eller e-
mail. I denna studien har jag från början strävat efter att göra intervjuerna ansikte mot 
ansikte där det varit möjligt. På grund av att det tog längre tid än väntat att få tag i 
respondenter till intervjuerna så blev endast den första intervjun utförd på plats, resten 
utfördes över telefon.

Något som kan sänka reliabiliteten är att respondenterna medvetet eller omedvetet 
anpassar sina svar efter vad de upplever vara 'rätt' svar. Dock tror jag att då de är 
forskare själva, har de inte låtit sig påverkas och därmed svarat tillförlitligt. Semi-
strukturerade intervjuer inte är envägskommunikation då det blir ett visst mått av 
samtal, därför har jag också varit uppmärksam på att jag inte riskera påverka deras svar.

Mina forskningsfrågor som jag tidigare specificerade ligger till grund för den 
intervjuguide jag använde mig av vid intervjuerna. Därtill kom en inledande fråga om 
hur deras publiceringskarriär så här långt, detta för att ge en bild över hur deras 
publiceringsmönster sett ut. Det säger också något om vilka möjliga frågor kring 
publicering de kan ha ställts inför tidigare. Frågor kring hur de resonerar kring 
publicering och Open Access står i centrum, både i egenskap av författare men också 
som läsare av vetenskapliga texter. För att särskilja Open Access från elektronisk 
publicering överlag så inkluderar jag även frågor kring vad elektroniska texter överlag 
betyder inom deras forskningsfält. För att fördjupa sig i vad Open Access kan betyda för 
respondenterna utifall att de har tydliga ställningstagande, eller kommit i kontakt med 
andra som tydligt tagit ställning till Open Access-publicerings vara eller icke vara 
avslutade jag med frågor om de själva argumenterat för eller emot Open Access-
publicering, och i så fall vad som varit deras argument. Jag frågade också till slut hur 
diskussionen gått kring Open Access vid andra lärosäten de varit aktiva vid, om det nu 
förekommit. 

Inför analysen transkriberades alla intervjuer. Jag läste genom dem och märkte upp med 
olika färger vilka delar i deras svar som svarade på mina forskningsfrågor, och vilka 
teoretiska resonemang som kunde användas vid analysen. Därefter klipptes papperna 
med utskrifterna sönder och delarna sorterades efter färgkodning. Samtliga delar var 
märkta med respondentens initial för att de inte skulle blandas ihop vid analys. Då de 
inte alltid svarat på ett sätt som stämmer helt överens med min teoretiska modell, så sker 
en viss tolkning av deras svar. Jag väljer därför att ha med så mycket citat så möjligt i 
min text för att läsaren ska kunna bedöma om mina tolkningar och slutsatser är rimliga.

3.3 Etiska ställningstagande
För att säkra att inte intervjupersonerna skulle dra sig för att ge vissa svar som kan anses 
känsliga, eller för att de inte senare ska bli lidande för något de sagt, så hålls deras 
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identiteter konfidentiella. De kommer istället för att benämnas med sina riktiga namn 
benämnas person A, person B, person C, och så vidare. I de fall respondenterna använt 
sig av språk och formuleringar som kan leda till identifiering har jag valt att endast 
sammanfatta vad de sagt, och inte citera ordagrant. Efter att intervjuerna var färdiga och 
transkriberade erbjöds respondenterna att få kopior av den egna transkriberingen för att 
säkerställa att de inte vantolkades eller missförstods. Tre av respondenterna valde att 
granska sina transkriberingar, varav alla godkände dessa. Vissa förtydliganden gavs av 
en av respondenterna i den returnerade texten, men dessa ändrade inte innebörden i 
svaren.

3.4 Intervjuerna
Intervjuerna utfördes i maj och juni 2011, över telefon respektive på plats. Endast en 
intervju utfördes på plats öga mot öga, de andra fyra utfördes över telefon. Samtliga 
spelades in och transkriberades. Då det var svårt att få tag i forskare att intervjua tog det 
längre tid än väntat att uppnå fem respondenter, så sträckte sig intervjuperioden ända in 
i juni. De respondenter som önskade läsa transkriberingarna innan de användes i 
uppsatsen fick göra detta, och de synpunkter de haft har jag tagit hänsyn till innan 
resultatredovisning. 

De fem respondenterna kommer från olika lärosäten i landet och är alltifrån strax mer än 
nydisputerade till professor emeritus, och har därmed en stor spridning åldersmässigt. 
Två av dem är kvinnor och tre är män. Samtliga är litteraturvetare. Det är alltså en 
heterogen grupp vars främsta gemensamma egenskap är att de är litteraturvetare och att 
de velat dela med sig av sina tankar om Open Access. De nämns inte vid namn utan får 
benämningarna respondent A, B, C, D och E. Respondent B är professor emeritus, och 
respondent E är relativt nydisputerad sedan ett par år tillbaka. Jag inledde varje intervju 
med att introducera mig själv och min uppsats, och upplyste om att samtalet spelades in. 
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4. Resultat
Nedan presenterar jag empirin från mina intervjuer. Viss tolkning och analys sker redan 
här för att bana väg för en mer omfattande analys i kapitel 5. Empirin redovisas med 
mina forskningsfrågor som indelare i form av underrubriker.

4.1 Vad är det litteraturvetare tar hänsyn till vid publicering?
Det som motiverar forskarna är enligt Bourdieu är status, att samla vetenskapligt 
kapital. Detta uppnås genom att få erkännande av rätt personer. Genom svaren från 
intervjuerna ser vi vilka dessa rätta personer skulle vara och hur erkännande och kapital 
tar sig uttryck inom litteraturvetenskapen i Sverige. 

Respondent D är tydlig och utförlig i sitt svar, och ger först uttryck för ett starkt fokus 
på kollegorna i forskningsfältet: 

Jag skriver för andra forskare med framförallt samma intresse och fokus, samma period, i 
första hand. I andra hand skriver jag väl för vetenskapssamhället i stort, inklusive då 
anslagsgivare, sakkunniga, vad det nu skulle kunna vara för några. Jag ser ju gärna att jag 
blir läst av så många så möjligt, men jag tänker nog inte på andra läsare direkt. (D) 

Respondent D delar upp sina läsare i tre prioritetsgrader med kollegorna inom fältet som 
de högst prioriterade därefter kommer forskarsamfundet i stort, och sedan resten av 
samhället. De övriga respondenterna uttrycker sig på liknande sätt kring vilka de skriver 
för: 

Främst kollegor, skulle jag säga. Andra litteraturvetare. Men på senare år har jag också 
börjat tänka på att publicera mig i former som också studenter kan läsa. (C) 

Främst andra humanvetare som befinner sig inom eller nära just min forskning, som har 
intresse och kunskap att vinna av att ta del av den. (E)

Även respondenterna A och B uttrycker liknande resonemang men fäster större vikt vid 
omvärlden i sina svar: 

Dels skriver man naturligtvis för sina kollegor, både i landet och i utlandet. Särskilt det jag 
skrev förr i världen, som då min doktorsavhandling som jag publicerade på engelska. Det 
jag skriver nu för tiden vänder sig nog mer till en litteraturintresserad allmänhet. Så klart är 
det riktat mot litteraturvetare, men också mot en litteraturintresserad läsekrets. Det är nog 
många litteraturvetare som arbetar på det sättet. Det är ett ansvar, att inte endast arbeta inåt 
den akademiska världen, utom också ut mot samhället. Man får se till att skriva på ett 
sådant sätt så att det blir tillgängligt för de utanför den akademiska världen också. (B) 

[L]itteraturvetenskap ger ett större personligt svängrum än de flesta andra discipliner. Val 
av ämne, förhållningssätt och språkbehandling kan utformas  mer eller mindre personligt. 
Det finns ju doktorsavhandlingar i litteraturvetenskap som blivit kritikersuccéer och 
storsäljare (jämförelsevis) på grund av detta.  Ett aktuellt exempel är Stina Otterbergs 
avhandling om Olof Lagercrantz som kom i slutet av 2010. (A)

I respondenterna A och B:s svar på vilka man ser som sina läsare syns ett närmande mot 
en utökad läsekrets, något som även framkommer hos de andra respondenterna när de 
resonerar vidare: 

Sen tycker ju jag personligen att det är trevligt inom just litteraturvetenskapen, här att det 
ändå kunnat finnas en form av genomsläpplighet skulle man väl kunna säga, mellan då det 
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akademiska systemet och det man skulle klassificera som kulturtidskrifter. Det är väldigt 
bra, men det tror jag riskerar försvinna. Traditionellt har ju litteraturvetare publicerat 
massor i tidskrifter som Ord och Bild och andra liknande tidskrifter. Det kommer 
förmodligen upphöra. Jag tror att jag själv inte skulle vara så här jättesugen på att skriva 
något i Ord och Bild, om det innebar att jag fick offra tid som jag kunde lagt på något mer 
meriterande annars. Det ser jag som ett problem, litegrann. (D) 

[J]ag vill absolut inte distansera mig från vanligt folk, om man får formulera sig så, utan ju 
fler som finner mitt material intressant och lärorikt, ju gladare blir ju jag. Som författare av 
en text vill man ju att den ska bli läst och uppskattad. (E)

Liknande resonemang återkommer från samtliga respondenter genom intervjuerna, att 
man skriver för kollegorna, men man blir gärna uppmärksammad av en större läsekrets. 
Kollegorna är det centrala, och något annat hade varit konstigt i ett akademiskt 
sammanhang. Men man kan ana att det finns ett överlapp mellan det vetenskapliga och 
kulturella fälten när man talar om litteraturvetenskap som fält, och att insamlat kapital i 
de båda fälten influerar den status man som forskare har i respektive fält. Dock framgår 
det av respondenternas svar att det vetenskapliga fältet är det absolut viktigaste. Målet 
är att jobba för litteraturvetenskapen som forskningsfält, och att bli läst av andra 
forskare. Respondent A formulerar det så här: 

Betydelsen av att bli publicerad och läst är ju minst lika viktig i litteraturvetenskap som i 
andra discipliner. Konsekvensen av fruktbar forskning är ju att den används och refereras 
till i andra och nya sammanhang. (A) 

Att det egna materialet kommer till användning och är till nytta för kollegorna är något 
som kan ses som gemensamt i respondenternas svar.

Enligt Kling & McKim är de tre centrala kriterierna publicitet, tillgänglighet och 
trovärdighet – läsarna ska bli uppmärksammade på att litteraturvetarnas dokument finns 
och var dem går att få tag i, de ska ha möjlighet att läsa dem, och de ska uppleva att det 
är ett dokument värt att lägga tid på att läsa. Respondenterna är i sina svar väl överens 
om var man ska publicera sig för att uppfylla dessa tre krav, i synnerhet är det 
tidskrifterna Samlaren och Tidskrift för Litteraturvetenskap som alla lyfter fram som 
centrala. På frågan var de helst publicerar sig svarar respondent A: 

Ett vetenskapligt arbete måste självfallet vara refereegranskat. Utgivaren anger kriterier för 
hur noter och referens- eller litteraturförteckning ska utformas. Gäller ämnet 
litteraturvetenskap väljs tidskrifter som Tidskrift för Litteraturvetenskap (TFL), Samlaren,  
Edda, Tijdschrift voor Skandinavistiek förutom stora och mindre stora internationella 
publikationer. Kännedom om publikationernas profil och spridning är en viktig kunskap. 
(A)

De andra respondenterna svarar på liknande sätt, respondent D säger sig försöka placera 
sig i centrala tidskrifter som Samlaren eller Tidskrift för litteraturvetenskap, annars 
antologier med akademisk anknytning. ”Det som varit traditionellt meriterande i 
sammanhanget" (D). Något som syns tydligt som meriterande, eller rent utav 
oumbärligt, är att det är en peer review-tidskrift:  

[A]tt den är referee-granskad kommer ju i första hand, då det är ju mest meriterande. Och 
det i sin tur styr ju tilldelningen av forskningsmedel till institutionerna. (C) 

Trots att peer review ses som viktigt så skriver en del av respondenterna ändå artiklar i 
andra typer av tidskrifter, Ord och bild och Oei tas upp som exempel. 
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På frågan om de upplever någon skillnad mellan tryckt och elektroniskt material svarar 
de: 

Det beror nog helt på vad det är för något, är det en väletablerad tidskrift som är 
välredigerad och väl omskött så är det nog samma trovärdighet som när du får det i 
traditionell form i handen. Har en tidskrift ett gott rykte sedan innan så bör det inte 
förminskas av att den finns tillgänglig på nätet. Sökbarheten är ju en stor fördel med det 
elektroniska mediet. Att hitta en författare eller ett textstycke blir ju mycket lättare. (B)

 Ja, det finns ju en stor fördel tycker jag, som är det här med sökmotorerna. (C)

Både Google och databaser nämns, men också att man på tidskrifternas hemsidor kan 
söka i innehållet. Så precist har man inte kunnat söka tidigare. Det är en stor fördel 
anser respondent C, att man spar så mycket tid vid informationssökningen. Det gäller ju 
både den egna sökningen, och den sökning som ens potentiella läsare gör. Respondent A 
säger ett ord om mediets fördelar, men vill också lyfta fram vissa nackdelar :

Lärosätenas bibliografiska databaser över forskning har också en mycket viktig funktion att 
fylla för kontakter och kunskapsspridning. (A)

Det här klickandet fram och tillbaka kan ju vara oerhört tidsödande, frustrerande och 
störande för koncentrationen. (A)

En annan kritik som framkommer hos respondenterna är att det är ibland svårt att 
komma åt artiklar i vissa databaser, då man måste vara inloggad och gå en viss väg. 
Respondent C säger även efter lite funderingar: 

Det tryckta var det primära, och det kunde man se i litteraturlistorna i uppsatser och 
akademiska avhandlingar, att källor på nätet var en egen kategori och det fick inte blandas 
med det tryckta materialet. Så man hade det som två olika kategorier. Det elektroniska 
materialet stod helt enkelt lägre i hierarkin" … [n]u är det inte längre så, utan nu är det som 
vilken källa som helst då. Det har nog att göra med att det är så många nya Open Access-
tidskrifter, och många gamla som gått över till det, som gjort att det blivit mer legitimt. (C)

Sammanfattningsvis tycks de flesta respondenterna anse att elektroniskt material har 
den fördelen att tillgängligheten ökar främst på grund av sökbarheten.

Litteraturvetare skriver inte bara tidskriftsartiklar, utan mycket tid läggs på att skriva 
böcker. Fyra av de fem respondenterna såg böcker som ett viktigt medium och har 
skrivit böcker själva. Respondent B utvecklar kring bokpublicering och val av förlag: 

[M]an tar del av andras erfarenheter och hör vad de har att säga om förlaget, har ett förlag 
dåligt rykte så sållas det bort. Det är viktigt att det verkligen är professionella människor 
som förstår sig på hur man hanterar sådana här texter. [...] Man vill ju helst inte komma i 
dåligt sällskap. Det estetiska är också viktigt, det ska se snyggt och professionellt ut, 
snygga omslag, bra tryck, inga misstag. Sådant här talas det om bland forskare. Vilka som 
är bra att ha att göra med, som ser till att saker blir spridda, som ser till att 
recensionsexemplar kommer rätt och så vidare. (B)

Respondenten B lägger till att det finns klåfingriga redaktörer som är inne och rör till 
materialet eller inte sköter det ekonomiska. Än finns det inget väl utbyggt system för att 
mäta böckers inkommande och utgående referenser, men de har ändå en central plats i 
litteraturvetares publicering: 

Jag ingår i ett stort forskningsprojekt som fått finansiering i tre år. Det innebär att artiklar 
måste publiceras med viss regelbundenhet och att forskningsresultaten sammanställs och 
presenteras. Då tänker jag mig den tryckta boken som självklart val av medium. (A)
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Utöver publikationsformen är språket en viktig fråga. Här har respondenterna olika 
synpunkter på varför man publicerar sig på ett särskilt språk: 

För humanister innebär det att rikta sig till en internationell publik och då huvudsakligen 
engelska som gäller. Men när det gäller just litteraturvetenskap så är ämnesval, innehåll och 
uppläggning avgörande för publiceringsform och forum. Är det fråga om ett nationellt 
ämne, så gäller svenska språket som publiceringsspråk […] Är ämnet av internationell 
karaktär, med fokus på allmän och jämförande litteraturhistoria, eller på teoretiska frågor, 
så används vanligtvis engelska som det gemensamma, akademiska språket i västvärlden. 
(A)

Respondent D utvecklar problemet ytterligare genom att koppla språkfrågan till 
rankningen av olika tidskrifter. D säger att ungefär 20-30 procent av det som skrivs av 
svenska litteraturvetare handlar om utländsk litteratur, och det skrivs på svenska. På så 
sätt kan man inte hamna i de högst rankade tidskrifterna om litteratur, på grund av 
språket. Det skulle innebära att man ställs inför valet att skriva om svensk litteratur på 
svenska, eller på engelska om internationell litteratur om man vill hamna i topp-rankade 
tidskrifter. Att hamna i internationella inflytelserika tidskrifter upplevs som viktigt 
framgår av respondent C:s svar på vad som är viktigt att ta hänsyn till inför publicering: 
”Just nu så är det helt klart internationalisering och refereegranskning, att det är en 
tidskrift som når utanför Sveriges gränser” (C). Språkproblemet kan sammanfattas vara 
främst ett tillgänglighetsproblem, men som påverkar textens innehåll – genom att skriva 
på engelska kan man potentiellt nå fler läsare, men språket i texten kan bli lidande och 
det är inte säkert att man når fler som faktiskt läser texten.

Helena Francke säger i sin avhandling att filformat är något som också påverkar 
trovärdigheten hos ett publicerat dokument. Hon lyfter fram PDF-formatet då det likt 
papperstryck upplevs mer permanent än de filformat man redigerar texter i. Filformatet i 
vilket en nedladdad text läses i säger egentligen inget om dess beständighet, utan PDF-
formatet ökar möjligen tillgängligheten då det kan läsas på många plattformar. 
Respondent E säger att det är ett snyggt format, att det är det närmsta man kommer 
papper på skärm, att läsa en artikel i exempelvis word-format känns som att läsa en 
ofärdig artikel, ”fortfarande inte färdigt för tryck” (E). Detta håller även C med om, 
”[d]et är ju att föredra, de här låsta filtyperna” (C), att PDF-formatet är bättre att läsa än 
word-format eller som HTML-text. Respondent B menar också att trots att tryck är 
bekvämast att läsa på, är PDF-formatet bättre än de flesta andra – det är snyggt och 
lättläst på skärm.

För att sammanfatta respondenternas ställningstagande kring sin publicering så har de 
främst kollegorna inom fältet i åtanke när de publicerar, men även samhället utanför 
akademin är viktigt. Det som begränsar respondenternas möjligheter att rikta sina verk 
mot samhället är att det ses mindre akademiskt meriterande att skriva i kultur- och 
facktidskrifter. Respondenterna vill inför publicering försäkra sig om att den tidskrift 
eller det förlag de använder sig av står för en hög kvalitet och är pålitligt, peer review är 
viktigt. Språkfrågan är också mycket viktig att ta hänsyn till; ska man publicera sig på 
svenska eller engelska? Elektroniska tidskrifter ses som en bra kanal att nyttja, främst på 
grund av tillgängligheten, men samtidigt ses de även som otillgängliga och lite svåra. 
Detta då även om tidskriften kan nås från fler håll, så finns en osäkerhet kring hur man 
faktiskt går tillväga för att komma åt texterna. När det kommer till böcker är det 
estetiska ännu viktigare än vid tidskriftsartiklar, och i det fallet ligger den elektroniska 
publiceringen i lä, även om PDF-formatet är ett snyggt och läsbart format.
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4.2. Vad tror litteraturvetare att Open Access kan innebära för 
deras publicering?

Det framgick under intervjuernas gång att det fanns en viss osäkerhet kring vad Open 
Access innebär, utom hos respondent C och D som var väl insatta i konceptet. Några av 
de andra blandade emellanåt ihop Open Access, traditionella betaltidskrifters 
elektroniska upplagor, parallellpublicering och att lägga upp material på privata 
hemsidor i samma mening, vilket skvallrade om en viss osäkerhet kring konceptet. Men 
de hade tillräcklig kunskap för att kunna svara på mina frågor, ingen var okunnig om 
ämnet.

Om de som litteraturvetare publicerar sitt material i Open Access-format ser den 
potentiella läsarskaran annorlunda ut jämfört med traditionell publicering. Frågor som 
dyker upp då är vilka nytillkomna läsare kan forskarna föreställa sig, och huruvida de 
når sin ordinarie avsedda publik i samma utsträckning? På detta svarar respondent D att 
förmodligen nås ändå de avsedda läsarna, men att om man publicerar sig i de 
traditionella tidskrifterna, då vet man att rätt personer läser ens text. "Det blir liksom ett 
visst nyhetsvärde när den här pappersvolymen dimper ner" (D). Respondent C tror 
också att kollegorna hittar texterna, trots att de bara finns på nätet i en del fall. Dock är 
de för den svenska litteraturvetenskapen centrala tidskrifterna tillgängliga både 
elektroniskt och i tryckt form, och därmed når de kollegorna. När det kommer till andra 
läsare än de man vanligtvis riktar sig till så tar respondent E upp språkfrågan: 

Men då vill jag ha det i åtanke [att texten ska publiceras i Open Access-format] när jag 
skriver, så att jag inte gör texten alldeles för svår för eventuella läsare utanför universiteten. 
Men det är en balansgång, textens innehåll får inte bli lidande, kommunikationen oss 
forskare emellan måste komma först. (E) 

B säger om andra läsare: “Nu tror ju inte jag att de som är intresserade av Tegnér eller 
Selma Lagerlöf, att de sitter och läser det på nätet. Det har jag lite svårt att föreställa 
mig." (B). 

Frågan om att nå sin avsedda och eventuella nya publik följs upp med frågor kring hur 
deras strategi för att lyckas med bra publicering ser ut, och åter igen är det Kling & 
McKims tre kriterier publicitet, tillgänglighet och trovärdighet som är i centrum. Som 
framgick i den föregående frågans svar så när det gäller texter i elektroniska versioner 
av tryckta tidskrifter så når de samma läsare som annars bara läser den tryckta texten. 
Detta förutsätter då att innehållet är samma i den elektroniska upplagan om i den 
tryckta. Finns det en tryckt upplaga ger det en text auktoritet, även om det är den 
elektroniska versionen man läser, enligt respondent D. 

Sen blir det en annan sak om man tar rena nätpublikationer som ju börjar dyka upp, det är 
ju fortfarande väldigt underutvecklat inom svensk humaniora. Alltså där det inte finns 
någon pappersmotsvarighet som så att säga garanterar auktoriteten. Då får man titta lite på 
institutionell hemhörighet, vilka som är med i redaktionen. Och så får man ta och googla 
och se om den verkar seriös. (D)

Respondent D lägger till angående att publicera e-böcker i Open Access-format: 
Det känns helt naturligt att man begränsar den tryckta upplagan och sprider texten på nätet. 
Det behövs ju fortfarande en tryckt upplaga för att vara närvarande på biblioteken och i 
Libris. (D)

Respondent D uppger att för att försäkra sig om att det finns en post i Libris så är det 
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säkrast att se till att böcker finns tryckta, och inte bara som e-böcker.

Det centrala i D:s resonemang är att det är till stor fördel för ett dokument att det finns 
publicerat i både elektroniskt och tryckt format. Elektronisk upplaga främjar 
tillgängligheten då texten går att få tag i lättare, och den tryckta upplagan garanterar en 
fast post i bibliotekskataloger vilket ökar publiciteten, det vill säga att den 
uppmärksammas och söks upp. Kriteriet trovärdighet tas upp av Respondent C som 
säger att Open Access är fördelaktigt att publicera sig i, men: 

Jag skulle inte föredra en fulltexttidskrift som inte har refereegranskning. Även om det inte 
är så viktigt för mig personligen, så värderas det högt inom vetenskapssamhället – det ses 
som en garanti för god vetenskap, och då måste ju jag som skribent anpassa mig till det då. 
För att få en meritlista som jag sen kan söka tjänster på då. Det märker man väldigt tydligt, 
att dessa publikationer värderas mycket högre i sakkunniga uttalanden, om de är 
internationella och refereegranskade. (C) 

När det kommer till att publicera böcker elektroniskt och fritt säger C: 
Just monografier och avhandlingar som handlar om något särskilt ämne skulle jag nog 
föredra material publicerat i pappersupplaga. Där kan jag nog vara lite konservativ, att 
böcker ska vara i pappersupplaga. (C)

Just tidskrifter med peer review är en instans med trovärdighet inom det vetenskapliga 
samhället, och det framkommer väldigt tydligt i svaren från C. Det C lägger till på slutet 
om att egna monografier gärna får vara i tryckt form håller även flera av de andra 
respondenterna med om. Respondent B säger: 

En av poängerna med Open Access är ju att det är billigt att lägga ut saker på nätet, men om 
man ska ha saker tryckta kostar det ju väldigt mycket pengar faktiskt. Å andra sidan så är 
det ju faktiskt lite tjusigare att ha en bok med ordentlig rygg stående på bokhyllan. (B)

I svaren framkommer det att när det gäller egna böcker är det att föredra riktigt tryck, 
det ger ett mer gediget intryck, och respondenterna uppger att det även höjer 
självkänslan i viss mån att se sin bok snyggt uppställd. Jag ser gärna likheter mellan 
föredragningen av inbundna böcker och föredragningen av filer i PDF-formatet, i båda 
fall är det det estetiska som betonas och idealet är traditionellt tryck, med riktig 
bindning när det gäller böcker.

För att sammanfatta denna del; Open Access innebär förmodligen inte att man riskerar 
att missas av sina traditionella läsare inom främst akademin, men då bör språket ges 
särskild uppmärksamhet för att även andra läsare ska ha glädje av texten. I svaren 
framgår också att om de vill publicera sig i en elektronisk Open Access-tidskrift så är 
det att föredra om det finns en tryckt upplaga också, detta upplevs som en garant för att 
tidskriften skall vara representerad i bibliotekskataloger. När det gäller böcker så är 
detta ännu tydligare, en tryckt bok ger en känsla av äkthet och kvalitet. Och som 
tidigare nämnts så leder detta till att det är svårt att publicera böcker som endast är 
elektroniska Open Access-böcker, då är parallellpublicering är det gångbara alternativet. 

4.3 Inställning till Open Access i stort.
När respondenterna får resonera vidare kring Open Access nämner de att idén att 
tillgängliggöra forskningen till de som annars inte tagit del av den är ett centralt 
argument för att publicera sig i Open Access-format. Respondent C lyfter fram att detta 
är än mer aktuellt för litteraturvetenskap: 
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Litteraturvetenskapen är ju ett kulturbyggande ämne som inte bara rör sig inom 
vetenskapens och akademins väggar, utan också handlar om att nå andra läsare. Och då 
tycker ju jag att nätet är bra, där finns ju stora möjligheter att göra just det. (C)

C lägger också till att det även underlättar för studenter att få tag i texter om de finns 
fritt tillgängliga på nätet. Att även tunga institutioner värderar detta kan ses i att till 
exempel Vetenskapsrådet kräver att forskningsprojekt de finansierar ska resultera i Open 
Access-publicerat material, något som flera av respondenterna tar upp. Respondent D 
svarar på frågan om denne någon gång har argumenterat för eller emot Open Access: 

Ja, det har jag gjort [argumenterat för Open Access-publicering]. Mitt första och tråkigaste 
argument är att annars får vi inga pengar från Vetenskapsrådet. Det är viktigt, det är ju 
egentligen det helt avgörande argumentet, men det är ju naturligtvis också det tråkigaste. 
Det andra argumentet är att det principiellt är bra att forskningen är fri och lätt tillgänglig, 
att det skapar spridningseffekter. Och det tredje är att det egentligen är rätt irrationellt att 
hålla på och lägga så mycket tid för att ordna pengar och fixa med allt för att det ska bli 
böcker när den tiden kunde lagts på att skriva bättre böcker. (D)

Det andra argumentet D lägger fram har även C använt i sin argumentation: 
Det är ett argument också för oss, att publicera oss på nätet så vi blir mer synliga för 
forskarsamfundet, och då inte bara för litteraturvetare utan också universitetsvärlden i stort. 
Publicerar man sig då i Open Access så kan ju andra forskare som inte är litteraturvetare 
snubbla över det när de söker på nätet. Då kan det bli mer tvärvetenskapligt utbyte. (C)

En inte helt obetydlig detalj att ta upp under denna rubriken är det låga intresset jag 
upplevde när jag skickade ut mina förfrågningar. Av närmare 200 utskick, påminnelser 
ej inräknade, blev 13 besvarade. Fem av dessa var positiva och ville delta i studien, och 
de var alla intresserade av Open Access. Ytterligare en uttryckte intresse, men när 
intervjun skulle bli av inträffade förhinder och det hela rann ut i sanden. Övriga svar var 
inte direkt negativa, men uppgav att de inte kände till Open Access alls, alternativt 
kände till så lite att de inte trodde sig ha något att tillföra min studie. Det är inte 
otänkbart att det finns en utbredd okunskap om Open Access, eller dominerande 
attityder och föreställningar som inte framkommer i denna studien då de som har dessa 
kanske väljer att inte delta. Det är tyvärr ett problem svårt att komma runt i denna typ av 
studier. 
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5 Analys och diskussion
Det framgår av respondenternas svar att även om alla är överens om att kollegorna inom 
fältet är de man främst vänder sig till med sina texter, har det alltid funnits en 
övertygelse om att litteraturvetenskapen är något som delas med samhället utanför 
akademin. De talar om kunskap på ett inkluderande sätt, att man ska sprida sin kunskap, 
och inte så mycket om att vinna prestige. Det innebär dock inte att de är prestigelösa. De 
upplever att det har varit en rörelse ifrån de kulturella tidskrifterna och en rörelse mot 
att skriva mer artiklar i indexerade tidskrifter. Även om det inte alltid är idealet så är det 
den verklighet de tvingats leva med, då den egna meritförteckningen är viktig för 
framtida finansiering. Dock har det inte inneburit ett slut i den produktion som riktar sig 
till kultursfären. Att skriva i antingen en nationell eller internationell tidskrift, en 
vetenskaplig eller en kulturell tidskrift, eller att skriva i artikelformat eller att skriva 
monografier och antologier påverkar hur de skriver, vilket språk som används. 
Litteraturvetenskapen är inte så exkluderande som till exempel kemin är, så texter måste 
inte vara riktade mot antingen lekmän eller akademiker. Däremot upplevs engelskans 
dominans som ett potentiellt mot kvalitén då textens budskap kan bli lidande om 
författaren eller läsaren inte klarar av att behärska engelskan till fullo. Trots att det 
överlag finns en väldig förkärlek till det tryckta materialet och hos en del an skepsis, till 
viss del grundad i osäkerhet, gentemot det elektroniska formatet så finns det hos 
respondenterna en nyfikenhet kring vad de nya informationskanalerna kan innebära. De 
litteraturvetare som avböjde att delta i studien var också osäkra och upplevde sig inte 
vara insatta i Open Access-frågor. Att allt fler finansiärer och lärosäten numera kräver 
Open Access-publicering är något som man som författare får rätta sig efter konstateras 
det, men det kan innebära att den exkluderande utvecklingen som nämns i början av 
stycket vänds.

Om jag sätter deras svar i den skiktade modellen så får vi följande bild:

Motiv Sprida och dela med sig av kunskap till första hand kollegor och 
i andra hand samhället. Att få erkännande av kollegor, att stärka 
sin meritlista.

Strategier Välja språk efter text och läsare. Skaffa kunskap om olika förlag 
och tidskrifter, deras spridning, redaktion, rutiner, och rykte, för 
att kunna ta strategiskt korrekta beslut. 

Val Om möjligt att välja PDF-format vid elektronisk publicering. 
Välja tidskrifter med tryckt upplaga. Inte låta textens innehåll bli 
lidande vid anpassning för bredare publik. Böcker ska helst 
tryckas. Endast välja Open Access-tidskrifter med gott 
renommé.

Tabell 2: Respondenternas svar

Det som framgår är att Open Access-publicering sammanfaller med de ideal och 
drivkrafter respondenterna ha, det vill säga spridandet av kunskap till samhälle och 
kollegor. Att tänka på det egna meritvärdet är viktigt, men respondenterna håller idealet 
om spridande av kunskap högre. I intervjuerna nämns också att Open Access kan främja 
tvärvetenskapligt utbyte då fler får tillgång till materialet, vilket skulle kunna ses som en 
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strategi för att utveckla det egna fältet. Det är dock tyvärr svårt för mig att vidare 
utveckla denna tanke med enbart empirin i denna uppsats som stöd, men det är en 
intressant tanke som väcker frågor kring olika forskningsfälts utveckling och samspel. 
Dock sammanfaller inte Open Access-publiceringen lika bra med de strategier som 
respondenterna förhåller sig till, vilket påverkar de val de gör. I en del fall är Open 
Access-publicering det strategiskt klokaste valet, till exempel om finansiären kräver det, 
eller om den tidskrift som leder till effektivast publicering för den enskilda texten råkar 
ha Open Access-policy, som i fallet Tidskrift för Litteraturvetenskap. Något annat värt 
att poängtera är att respondenterna uppger att de i en inte obetydlig utsträckning även 
publicerat sig i icke-akademiska tidskrifter och att böcker och till och med avhandlingar 
kan vara väl lästa även utanför akademiska kretsar. Att publicera sig i format som inte 
utesluter läsare utanför akademin är alltså inte en lika främmande tanke för en 
litteraturvetare som för exempelvis en kemist, det finns redan ett kulturspridande ideal. 

Enligt Bourdieus fältteorier är ett vetenskapligt fält ett avgränsat fält där valutan är det 
vetenskapliga kapitalet. Utöver det kapitalet så finns det i samhället i stort socialt, 
ekonomiskt och kulturellt kapital. Det är nog rimligt att anta att det 
litteraturvetenskapliga fältet inte är ett så stängt fält, utan det flyter samman med 
samhället i stort och det vetenskapliga kapitalet är nära besläktat med det kulturella. 
Därmed förklarar det den inneboende närheten mellan akademins litteraturvetare och 
kulturarbetare och kulturskribenter utanför akademins väggar. Men litteraturvetaren 
måste ibland ta strategiska beslut som skär sig med det kunskapsdelande ideal som visat 
sig utmärka aktörerna inom fältet. Open Access-publicering innebär i regel elektroniskt 
material, vilket krockar med litteraturvetarens förkärlek till tryck. Något förenklat kan 
man säga att Open Access-publicering ökar tillgängligheten men minskar 
tillförlitligheten hos ett dokument. En elektronisk version av en artikel eller bok upplevs 
bland annat som ofärdig, och inför den egna publiceringen är målet att ge signaler av 
kognitiv auktoritet. Detta måste dock vägas mot den större potentiella läsarskaran.

Det framgår i analysen av svaren att litteraturvetare är ideologiskt positiva till Open 
Access, men att det som är avgörande för hur en text publiceras är vad som upplevs vara 
vägen till den effektivaste publiceringen. I en del fall är det direkta direktiv, som i fallet 
med finansiering från Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2010, s. 2) eller från fakultets- 
eller universitetsledning. Som tidigare nämnt kan Open Access vara problematiskt för 
humanvetare då det publiceringsmönster som är i fokus vid diskussioner om Open 
Access är det som främst överensstämmer med naturvetares publiceringsmönster (Lindh 
& Wiklund, 2010 s. 6-8). Samtliga av respondenterna i denna undersökning hade 
publicerat sig i Open Access-format vid något tillfälle, och utifrån den tolkning av deras 
drivkrafter och strategier som gjorts ovan kan slutsatsen dras att de inför publicering 
troligen upplevt att Open Access i de fallen inte påverkat deras möjligheter till effektiv 
publicering på ett negativt sätt.

Som Lindh & Wiklund skriver så ökar Open Access antalet läsare, till förlagens glädje 
och förskräckelse (Lindh & Wiklund, 2010, s 19-20), och det tar sig uttryck i ett ökat 
antal citeringar (Norris et al 2008 s. 1970). Det indikerar att det finns anledning att tro 
att det mycket väl finns strategiska motiv för litteraturvetare att publicera sig i Open 
Access. Så varför finns då osäkerheten hos litteraturvetarna? Dels är fenomenet relativt 
nytt, det har haft ett annat typ av publiceringsmönster i fokus, och humanvetare har en 
lätt avståndstagande attityd gentemot elektroniskt material, satt i jämförelse med andra 
forskningsfält (Yanofsky, 2011). Respondent C tydliggör detta angående elektroniskt 
material som källor: 
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Det tryckta var det primära, och det kunde man se i litteraturlistorna i uppsatser och 
akademiska avhandlingar, att källor på nätet var en egen kategori och det fick inte blandas 
med det tryckta materialet. Så man hade det som två olika kategorier. Det elektroniska 
materialet stod helt enkelt lägre i hierarkin. (C, s. 23-24) 

De andra respondenterna uttrycker sig på ett liknande sätt, om än inte så tydligt. Men de 
lyfter även fram att tiderna har ändrats och att det elektroniska mediets anseende har 
förbättrats: 

Nu är det inte längre så, utan nu är det som vilken källa som helst då. Det har nog att göra 
med att det är så många nya Open Access-tidskrifter, och många gamla som gått över till 
det, som gjort att det blivit mer legitimt. (C, s. 24)

Vad är det då som tilltalar litteraturvetaren med Open Access? Det som framgår i 
intervjuerna som motiv till att med sina texter nå fram till kollegor och intresserade, och 
som även ligger i linje med det osjälviska forskningsidealet, är spridandet av kunskap. 
Att bidra med något värdefullt till det gemensamma kan vara en mycket stark drivkraft. 
Detta följer det idealet som Dalmalm beskriver i sin uppsats (Dalmalm, 2009, s. 24-26) 
som Open Access-ideologin, där forskaren ger till det kollektiva i ett icke-
konkurrerande syfte. Denna beskrivning av motiv bakom vetenskapsmannens 
handlingar kan uppfattas ligga i konflikt med Bourdieus beskrivning av det 
vetenskapliga fältet som skådeplatsen för en kamp om resurser och prestige. I sin 
uppsats skriver Ruhe och Åström om hur medicinska forskare i Lund resonerar kring sin 
publicering och Open Access, och finner att även om forskarna har en viss uppskattning 
för Open Access-konceptet, så är de starkt påverkade av konkurrensmentalitet. Prestige 
och karriär måste gå först. De skriver:

Arbetsvillkoren för forskare blir då att det är nödvändigt att kunna hävda sin kompetens 
genom prestigefulla publikationsmeriter. Detta medför en risk för att publikationerna 
handlar mer om att samla på sig prestige än att faktiskt kommunicera något till läsarna. 
(Ruhe & Åström, 2006, 69)

De fortsätter: "[d]et låter också som en negativ utveckling [...] att det i dagens läge inte 
är någon som läser de vetenskapliga artiklarna, det viktiga är att de har blivit 
publicerade i prestigefyllda tidskrifter" (Ruhe & Åström, 2006, 71). De visar en syn på 
forskning och vetenskaplig publikation som skiljer sig från hur litteraturvetarna i min 
uppsats beskriver sin situation. De medicinska forskarnas verklighet är helt styrd av ett 
hårt konkurrenstänk där det är viktigare att vinna över motståndet än att bidra med 
kunskap till kollegorna inom fältet (fast man kan fråga sig om kollegor i det fallet är rätt 
ord), vilket är lätt att tolka genom Bourdieus teorier. Detta synliggör de skillnader som 
finns mellan olika vetenskapliga fält. Myrdal förklarar denna skillnaden med att hänvisa 
till forskningens praktik (Myrdal, 2009, s. 40-43). När en viss medicinsk gåta är löst är 
den så att säga förbrukad. Om två medicinska forskningsteam jobbar på likadana projekt 
är det av högsta vikt att vara först med publicerat resultat. Inom litteraturvetenskapen 
ser det annorlunda ut, för det första finns det inte en tydlig front där kunskapen gränsar 
till det okända, utan istället kan varje text vara en outsinlig källa till kunskap – att som 
exempel föreställa sig den dagen då James Joyces Olysses förklaras vara fullständigt 
utforskad är en bisarr tanke. För det andra tenderar litteraturvetaren ha sitt eget 
specialområde, och det är inte ovanligt detta specialområde inte delas med fler än en 
handfull personer. Det finns helt enkelt för få aktörer för att en aggressiv konkurrens lätt 
ska uppstå. Det utesluter först inte att det kan bli vild konkurrens inom ett område, men 
troligtvis är det inte lika vanligt som hos naturvetare.
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Vad är det som bäst förklarar litteraturvetarens val och handlingar inför publicering då, 
Bourdieus kamp om kapital, eller den gåvoekonomibaserade Open Access-ideologin 
som Dalmalm tar upp i sin uppsats (Dalmalm, 2009, s 25)? Är den teoretiska 
utgångspunkten illa vald? Jag skulle säga Bourdieus fältteorier ändå är rätt 
utgångspunkt. Oavsett om det är traditionell eller Open Access-publicering så ger 
forskaren bort sitt material23, och därmed blir motsättningen mellan Open Access-
ideologin och Bourdieus teorier om strid om kapital obsolet. Kampen om det 
vetenskapliga kapitalet är av sådan natur att kapitalet tas inte från de som har, utan ges 
av de som har. För att en text ska bedömas som värd erkännande så måste den upplevas 
som värdefull av de andra aktörerna och då ger de via sitt erkännande författaren ett 
ökat vetenskapligt kapital. Open Access-publicering i sig innebär inte något avsteg från 
reglerna hur striden om kapital förs, att dela med sig av sin kunskap krockar inte med 
strävan efter kapital, utan det är så fältets kamp ser ut. Detta ses i respondenternas svar, 
då de i huvudsak vill bidra till den gemensamma kunskapen, men samtidigt är medvetna 
om vikten av ett bra meritvärde24. För att finnas kvar på fältet måste karriären hållas 
levande. Därför måste vissa strategiskt korrekta beslut tas, och det har lett till en 
situation där tidskrifter med mindre eller rent av inget meritvärde ratas till förmån för de 
med ett högre meritvärde25, och i de fall Open Access ratats beror det troligen på andra 
faktorer än att det just är Open Access. Det verkar som att om även om Open Access 
står för ett kunskapsspridande ideal som sammanfaller med litteraturvetarnas, men att 
det finns en okunskap hos litteraturvetarna om vad Open Access innebär vilket bidrar 
till ett mindre nyttjande av formatet. Att dessutom det finns en förkärlek till boken och 
det tryckta formatet är ytterligare en orsak till att det är svårt att förena Open Access-
publicering med litteraturvetenskapen som det ser ut idag. Litteraturvetare vill gärna att 
det ska finnas en tryckt upplaga och då är parallellpublicering ett bra alternativ, men det 
är beroende av förlagets policy om det är möjligt.

23 Att det kan kosta pengar att publicera sig i Open Access-format kostar inte den enskilda forskaren 
något. Detta ska ingå i forskningsprojektets budget. Beroende på hur upphovsrätten ser ut i det 
enskilda fallet kan Open Access-publicering innebära att forskaren behåller större rättigheter över sin 
text än om det hade varit traditionell publicering.

24 Det har framkommit kritik mot en övertro på bibliometri som mått på vetenskapens kvalitet, då måtten 
i stort sett endast tas fram på engelskspråkiga tidskrifter indexerade i kommersiella databaser - något 
som då innebär en nackdel för vetenskapliga discipliner med ett publiceringsmönster med tyngd på 
andra format än just dessa tidskrifter. Humanister uppskattar självklart inte en sådan utveckling: "det 
finns starka skäl att bekämpa [bibliometrins] utbredning över humanvetenskaperna" (Nordin, 2009, s 
25-27).

25  Med meritvärde menar jag då i huvudsak kvantitativa mått så som journal impact factor. En 
litteraturvetenskaplig tidskrift kan ha hög status och anses viktig inom fältet trots att den inte 
indexeras i citeringsdatabaser. Främst litteraturvetenskapens storlek och språkberoende bidrar till 
detta.
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6 Sammanfattning och avslut
Med stöd i min analys och diskussion svarar jag på mina forskningsfrågor enligt 
följande:

6.1 Vad är det litteraturvetare tar hänsyn till vid publicering?
Det som motiverar litteraturvetaren är drivkraften att dela med sig av sin kunskap, och 
att denna blir erkänd av kolegor och intressenter. Likt andra vetenskapliga fält är det 
främst kollegorna som är de viktigaste att delge sina resultat till, men 
litteraturvetenskapens närhet till den kulturella arenan leder till litteraturvetaren gärna 
syns i kulturtidskrifter och tidningars kultursidor. Denna publicering i icke-akademiska 
kanaler hotas tyvärr av ökande krav på mätbar produktivitet, och det är sällan dessa 
kanaler räknas då. Inför publiceringen är det noga att försäkra sig om att det är en seriös 
aktör som ska hantera texten. Det finns inom litteraturvetenskapen en stark relation till 
det tryckta formatet, och likt andra fält inom humaniora publicerar litteraturvetaren 
gärna i bokformat. Då det ligger mycket arbete bakom bok tillåts inte osnygghet; 
formuleringar i texten måste vara genomtänkta och det estetiska är viktigt att ta hänsyn 
till. 

6.2 Vad tror litteraturvetare att Open Access kan innebära för 
deras publicering, och vad uppfattar de vara viktigt att ta 
hänsyn till vid Open Access-publicering?

Att publicera sitt material i Open Access-tidskrifter förväntas inte leda till att kollegorna 
kommer att riskera missa texterna, förutsatt att inte publiceringen sker på ett väldigt 
ostrategiskt sätt. Att kontrollera vad det är för tidskrift/förlag innan manuskript skickas 
in är viktigt, både med hänsyn till rykte men också arbetsrutiner. Eftersom tryckt 
material har en högre status hos litteraturvetare än elektroniskt material, och för att 
litteraturvetarna känner större trygghet i att en tryckt tidskrift eller bok finns tillgänglig 
på bibliotek så är helt elektroniska publikationer inte något som föredras. Om 
publiceringen sker klokt kan Open Access-publicering leda till en större läsekrets, vilket 
måste tas hänsyn till när texten skrivs. Om en text förväntas nå många icke-akademiker 
bör texten anpassas så den är förståelig, men den får inte bli innehållsmässigt lidande. 
Kommunikationen kollegor mellan är i regel alltid högre prioriterat.

6.3 Vad har de för inställning till Open Access i stort? 
Att kunskap sprids och berikar samhället även utanför akademins väggar ses som något 
viktigt, helt i linje med hur litteraturvetare även tidigare förhållit sig till sin produktion. 
Open Access är nu dessutom något som inte går att ignorera då forskningsfinansiärer 
och lärosäten allt mer kräver den typen av publicering. Något som måste lyftas fram är 
att det finns en osäkerhet när det rör sig om Open Access-publicering. Klassisk 
publicering i tryckta böcker och tidskrifter är en väl inarbetad process, och med Open 
Access kommer ställningstagande som är nya för många. Att det finns en osäkerhet 
kring vad Open Access faktiskt är innebär att litteraturvetare gärna håller sig en aning 
reserverade kring konceptet. 
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6.4 Avslut
Att litteraturvetare gärna publicerar på ett sätt som innebär att många kan ta del av deras 
verk, både då kollegor och litteraturintresserade i stort, borde öppna upp för mer Open 
Access-publicering. Men det är alltid upp till den enskilda forskaren att bedöma vad 
som är den bästa vägen att nå sina läsare. Det har framkommit att även om 
litteraturvetare tidigare gärna publicerat sig i kulturtidskrifter och liknande likväl som i 
de vetenskapliga tidskrifterna, så gör det allt ökande kraven på mätbar 
forskningsproduktion i form av bland annat publikationer i citeringsdatabaser att den 
delen av litteraturvetarnas publicering som riktas till läsare utanför akademin riskerar att 
bli lidande. Då erbjuder Open Access-publicering ett sätt att blidka båda alternativen. 
Forskaren kan publicera sig i de litteraturvetenskapliga tidskrifterna, och den 
intresserade icke-akademikern har möjlighet att läsa materialet. Litteraturvetenskapen 
har förvisso ytterligare försvårande omständigheter för att kunna publicera sig i 
citeringsdatabas-indexerade tidskrifter, främst att det är så smala ämnesområden med få 
forskare, och att forskningen är så knuten till olika språk. Svenska litteraturvetare som 
skriver om svensk litteratur tenderar att skriva på svenska, vilket då kan vara negativt i 
en engelska-dominerad värld. 

Att litteraturvetarna trots sina ideal om spridande av kunskap ändå var väl medvetna om 
vikten av att ha en strategi för att publicera sig effektivt innebär att om exempelvis ett 
lärosäte eller en tidskrift vill att litteraturvetare ska publicera sig i Open Access-format 
så är det essentiellt att detta är det mest strategiskt fördelaktiga, samt att litteraturvetarna 
uppfattar det. Ett lärosäte kan peka på en ökad citeringsgrad, ett större antal läsare, samt 
att finansiärer värdesätter Open Access för att uppmuntra forskarna att publicera mer 
fritt. Då litteraturvetare gärna publicerar sig i bokformat, samt håller det tryckta mediet 
högt, är parallellpublicering förmodligen ett tilltalande alternativ att lyfta fram. Om en 
Open Access-tidskrift vill locka litteraturvetare så är det så klart viktigt att samma 
information som ovan bedömdes vara relevant för lärosätena att lyfta fram, även är 
relevant för tidskriften. Men ytterligare kloka sätt att framstå som en strategiskt god 
publiceringskanal är att vara noggrann i sina granskningsrutiner, att behandla 
författarnas texter med respekt, att ha det estetiskt tilltalande i åtanke, samt att jobba för 
att tidskriftens läsare finns både innanför och utanför akademiernas väggar. Det finns 
säkerligen ytterligare sätt att som lärosäte, forskningsfinansiär, eller tidskrift locka 
litteraturvetare att publicera sig i Open Access-format som jag inte har nämnt. För att 
finna vidare sätt att visa detta så är det värt att titta på den teoretiska modell jag satt ihop 
över vad som avgör om en litteraturvetare publicerar sig i Open Access eller inte. 
Litteraturvetarna är redan ideologiskt övertygade om värdet av att sprida kunskap och 
att med sitt arbete bidra till det gemensamma. Det som får litteraturvetarna att välja 
andra vägar än Open Access är att de bedömer det som strategiskt sämre än alternativen, 
alltså är det på den strategiska nivån som läget behöver ändras. 
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Bilaga 1. Förfrågan

Hej! Mitt namn är Magnus Eriksson och läser sista terminen på 
bibliotekarieprogrammet på Högskolan i Borås. För tillfället skriver jag min 
kandidatuppsats, och det är för den skull jag tar kontakt med er. I min uppsats så har jag 
som syfte att se på hur forskare inom humaniora, i detta fallet litteraturvetare, ser på 
Open Access- och parallellpublicering. Jag har för avsikt att genomföra  intervjuer med 
litteraturvetare som publicerat eget material. Det spelar mindre roll om det rör sig om 
artiklar, monografier eller endast digitalt, ej heller om det är traditionellt eller Open 
Access-publicerat. Är ni intresserade av att delta i en intervju någon gång under vecka 
18 eller 19 så hör gärna av er med en tid som passar er. Intervjuerna tar ungefär 30-60 
minuter och spelas in. Kan intervjuerna utföras på plats på ert lärosäte är det att föredra, 
men via telefon eller skype går också bra. Materialet kommer självklart att vara 
konfidentiellt så era identiteter kommer inte att avslöjas. 

E-mail: magnuseriksson@live.com

Telefonnummer: 0734-16 25 15

Tack på förhand

Magnus Eriksson
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Bilaga 2. Intervjuguide

• Beskriv kort din publiceringskarriär så här långt.

• Hur väl känner du till begreppet Open Access? Beskriv det kort med egna ord.

• I vilka format publicerar du dig helst i – monografier, artiklar, annat?

• Hur går du tillväga för att välja förlag/tidskrift för publikation? Vad är viktigt 
och vad är oviktigt för dig?

• Hur ser du på Open Access-material, respektive traditionellt material som köpes 
eller prenumereras på som informationskälla för din forskning? Vilka tecken på 
trovärdighet, eller brist på det, ser du efter?

• Hur ser du på Open Access-material som informationskanal för dig att nå ut? 
Påverkar den din trovärdighet som forskare?

• Hur ser du på digitala texter överlag som vetenskapligt källmaterial och som 
publikationskanal? Vilka fördelar och nackdelar har det elektroniska mediet som 
är viktiga för dig?

• Vilka ser du som läsare av ditt material?

• Vad, utöver det som redan beskrivits, har Open Access-publicering betytt i din 
karriär så här långt? Vad kan det komma att betyda i framtiden?

• Har du själv argumenterat för eller emot Open Access-publicering, och i så fall, 
vad var dina argument?

• Om du varit verksam vid andra lärosäten, hur har diskussionen om Open Access-
publicering varit där?
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