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Abstract: Open access has played a significant part in the development of scholarly
communication.  Today, several research funding agencies around the world 
requires that the results of the research it supports must be published open  
access where the underlying idea is that publicly funded research should be 
free and available to all users. The purpose of this thesis is to discuss the issue 
of open access publishing from the perspective of researchers in the field of 
odontology, focused on their attitudes, behaviors and publishing experiences 
with open access. Through a qualitative interview study with five 
odontological researchers, the results have been compared to previous studies 
on researchers' attitudes and experiences with open access. The results show 
that both knowledge and experience with open access publishing is fairly low 
among the participating scientists. Generally, a positive attitude towards open 
access in other research areas can be identified among odontological 
researchers, but when it comes to publishing within their own discipline open 
access is considered to be insignificant, so due to the availability of journals 
among the researchers considered to be adequate to cover their information 
needs. The results also identifies a negative view of open access publishing 
through institutional repositories, as these are not considered to add any value 
to their career development. A quantitative study would have given a more 
general view of researchers' attitudes and experiences of open access 
publishing. The results of this paper should therefore not be generalized and 
considered as representative of all researchers within the odontological 
research discipline. 
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1. Inledning
Tidskriften har i över 300 år varit ett viktigt redskap i spridandet av vetenskaplig information och 
forskning. Detta väletablerade organ och dess karaktär har dock under den senaste tiden varit en 
fråga för omarbetning i ljuset av den så kallade Open Access (OA) -rörelsen där grundprincipen är 
att göra den vetenskapliga informationen fritt tillgänglig på internet för alla i samhället att ladda ner, 
kopiera och sprida vidare, helt utan kostnad. 

För närvarande är det bibliotek och andra statliga och privata institutioner som står för de största 
kostnaderna för tillgängliggörandet av vetenskapliga tidskrifter medan open access står för en mer 
omfattande och bredare tillgång utan institutionella begränsningar (Drott 2006, s. 79). Den gamla 
modellen av vetenskaplig publicering, där läsaren betalar, håller på att ersättas med en ny modell 
där kostnaden istället läggs på författaren, då oftast genom deras finansiärer. Detta innebär att fler 
och  fler  tidskrifter  täcker  sina  kostnader  genom avgifter  från  bland  annat  författaren  eller  det 
lärosäte eller institution som författaren hör till. När publiceringskostnaden flyttas från läsaren till 
producenten kan istället vetenskapliga artiklar publiceras fritt på internet och läsas helt gratis av 
vem som helst  utan några hinder så som abonnemangsavgifter  eller  andra kostnader (Kronman 
2011). 

De flesta stora forskningsfinansiärer, universitet och högskolor i Sverige ställer idag krav på att de 
resultat från den forskning de stödjer med finansiella medel ska publiceras i någon form av open 
access.  Dessa  krav  gäller  inte  endast  Sverige  utan  ställs  även  på  europeisk  nivå  där  forskare, 
universitet,  forskningsfinansiärer  och  olika  myndigheter  kräver  att  resultaten  av  finansierad 
forskning ska göras tillgänglig för alla (Kungliga biblioteket 2012). Beslutet om att införa  open 
access som villkor är en följd av Berlindeklarationen, en internationell förklaring formulerad för att 
främja internet som ett funktionellt instrument och som en global bas för vetenskaplig kunskap, 
men  också  för  att  fastställa  de  åtgärder  som  forskningspolitiska  beslutsfattare, 
forskningsinstitutioner,  finansiärer,  bibliotek  och  arkiv  behöver  överväga  gällande  open  access-
publicering (Berlindeklarationen 2003).

På  grund  av  den  ökade  uppmärksamhet  som  open  access  har  fått  under  senare  år  finns  det 
följaktligen,  som tidigare  nämnts,  en  större  förväntan  på  att  forskare  vid  svenska  akademiska 
lärosäten ska publicera sin forskning fritt tillgängligt på internet. Forskare som publicerar artiklar 
gör det inte bara för att bli lästa utan också för att bygga upp betydande meriter både för sig själva  
och för lärosätet. Detta borde innebära att möjligheten till att publicera i open access-tidskrifter 
skulle  vara  ett  självklart  alternativ  till  den  traditionella  abonnemangsbaserade 
tidskriftspubliceringen.  Dock  visar  tidigare  studier  att  det  är  en  relativt  liten  del  forskare  som 
publicerar i prisvärda kanaler eller i open access-tidskrifter, även om majoriteten forskare anser att 
de höga avgifterna på tidskrifter är ett allvarligt problem och begränsar tillgången till vetenskaplig 
information (Peters 2006).  

1.1. Problembeskrivning
Vetenskaplig kommunikation är ett komplex och inbördes system som har utvecklats under flera 
århundraden. Dess ursprung ligger i de första vetenskapliga tidskrifterna som utvecklades i slutet av 
sextonhundratalet  och  som  sedan  dess  varit  ett  viktigt  redskap  i  spridandet  av  vetenskaplig 
information  och  forskning  (Hurd  2005).  Befintliga  kanaler  för  att  distribuera 
forskningspublikationer  har  dock  länge  ansetts  haft  oacceptabla  tidsfördröjningar  och  dyra 
abonnemangsavgifter vilket har ökat markant de senaste decennierna. Följaktligen har detta lett till 
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sämre  tillgång  till  vetenskapliga  artiklar  och  många  bibliotek  har  varit  tvungna  att  avbryta 
prenumerationer på betydande tidskriftstitlar. Författare har varit frustrerade över den långa tid det 
tagit från det att artikeln skickats in fram till att den publicerats och forskare har i vissa fall haft 
svårt att hinna med i utvecklingen inom sina forskningsområden (Cullen & Chawner 2011). 

Open access är specifikt  av intresse för vetenskapen då detta innebär att  vem som helst  kan få 
tillgång till och läsa vetenskaplig forskning. Från en forskares synvinkel finns det inga hinder vid 
open access att komma åt andras forskningsresultat eller sprida och länka sitt eget arbete. Det finns 
heller ingen gräns för potentiella citeringar, så synligheten som kommer med open access är väldigt 
viktig för forskare. Förutom att författaren behåller upphovsrätten till sitt arbete, vilket är en stor 
fördel,  kan  forskaren  publicera  i  lärosätets  institutionella  publiceringsdatabas  eller  på  sin  egen 
webbplats. 

Samtidigt som det är lätt att se fördelarna med open access-publicering, både för forskare och för 
resten  av  samhället,  finns  det  ett  starkt  motstånd  från  flera  organisationer  till  att  kostnadsfritt 
tillgängliggöra  forskningsresultat.  Vissa  förlag  anser  att  de  förlorar  sin  prestige  och  position 
gentemot andra förlag och att de även genom detta förlorar stora ekonomiska vinster. Flera förlag 
har tillsammans med två amerikanska senatorer lagt fram ett lagförslag som ska tvinga myndigheter 
att dra tillbaka de krav som ställts på open access-publicering (Hagerlid 2012). Uppenbarligen finns 
det olika åsikter i den här frågan där vissa parter vinner på open access och där andra förlorar.

Det intressanta i den här debatten är att undersöka hur forskare resonerar i den här frågan eftersom 
det ändå är de som producerar den vetenskapliga forskningen. Denna uppsats kommer därför att 
fokusera på hur ett urval av forskare inom en specifik disciplin resonerar kring open access och 
vilka erfarenheter av open access-publicering som finns bland dessa forskare. 

En  studie  från  Vetenskapsrådet  visar  att  vetenskaplig  kommunikation  och  publiceringsmönster 
skiljer  sig  åt  mellan  olika  forskningsdiscipliner.  Bland  annat  publicerar  forskare  inom 
ämnesområden  så  som  medicin,  teknik  och  naturvetenskap  oftare  fackgranskade  artiklar  som 
vanligtvis numera publiceras i elektronisk form, medan forskare inom den humanistiska disciplinen 
publicerar  som oftast  i  form av böcker  (Hansen  & Lindblad  2010,  s.  66).  På  grund av  dessa 
skillnader  i  publicering  fokuserar  denna  uppsats  på  forskningsdisciplinen  odontologi  där 
publicering av forskningsresultat oftast sker i form av artiklar via elektroniska tidskrifter. 

1.2. Syfte och frågeställningar
Föreliggande uppsats motiveras av ett intresse för vilken roll open access har i den förändring som 
vetenskaplig  kommunikation  och publicering  befinner  sig  i.  Uppsatsens  syfte  är,  utifrån  denna 
motivering, att ge en ökad förståelse och kunskap om hur forskare resonerar i open access-frågan, 
vilka erfarenheter de har av open access och hur eller om deras publiceringsrutiner har förändrats 
efter det att flera svenska forskningsfinansiärer införde krav på open access-publicering. Ur detta 
intresse och syfte ställs följande forskningsfrågor: 

• Vad finns det för attityder bland odontologiska forskare till att publicera open access?

• Vad har forskare inom odontologi för erfarenheter av att publicera open access?

• Har  det  skett  förändringar  i  odontologiforskares  publiceringsrutiner  sedan  krav  på  open 
access infördes hos de större forskningsfinansiärerna i Sverige?
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1.3. Avgränsningar
Som tidigare nämnts  finns det  stora skillnader  mellan olika forskningsområden i  hur man som 
forskare väljer att publicera sina forskningsresultat (Hansen & Lindblad 2010, s. 66). Denna uppsats 
fokuserar  främst  på  publicering  av  vetenskapliga  artiklar  och  baserat  på  dessa 
publiceringsskillnader  inom forskningen  har  denna  uppsats  begränsats  till  forskningsdisciplinen 
odontologi. 

Odontologi definieras av Nationalencyklopedin (2012):

odontologi (nylatin  odontologi´a,  av  odonto  -   och  -  logi  ),  tidigare  tandläkekonst,  läran  om 
sjukdomar och skador på tänder, i munhåla och därtill angränsande vävnader, t.ex. tuggmuskler 
och käkleder. Odontologi är i dag ett  mycket omfattande ämne. Följande specialiteter finns:  
ortodonti (tandreglering), oral kirurgi, oral protetik, parodontologi (tandlossningssjukdomarnas 
behandling), endodonti (rotfyllning), pedodonti (barntandvård), odontologisk röntgendiagnostik 
och klinisk bettfysiologi (smärta i käkleder och tuggmuskler). Specialistbehörighet lämnas av 
Socialstyrelsen till den som avlagt tandläkarexamen och har ytterligare ca 3 års utbildning i 
specialämnet samt en allmän tandvårdserfarenhet på minst 2 år. 

Enligt  Directory  of  Open  Access  Journals  (DOAJ)1 finns  det  89  open  access-tidskrifter  inom 
ämnesområdet  ”dentistry”,  vilket  är  den  ämneskategori  i  DOAJ som odontologi  hör  till  och är 
placerad under. Detta inkluderar dock inte alla open access-tidskrifter som finns tillgängliga.

2. Bakgrund
Nedan följer en kort beskrivning av den förändring som har skett i vetenskaplig kommunikation 
samt open access-rörelsens utveckling och definitioner av open access. Därefter följer ett avsnitt om 
de krav på open access-publicering som ställs från svenska forskningsfinansiärer och lärosäten och 
om olika organisationer som står på var sin sida om huruvida open access-publicering borde ställas 
som krav eller inte.

2.1. Vetenskaplig kommunikation i förändring
Julie Hurd, som har skrivit Sientific Communications: New Roles and New Players (2005), skriver 
om att den vetenskapliga forskningen och dess metoder är i en period av förändring. Den största 
faktorn i denna förändring har varit utvecklandet av datorn vilket bidrog till en markant ökning av 
tryckt material i och med att det gick snabbare att föra tryckta tidskrifter till publicering. Förlagen 
kunde även anpassa datatekniken efter behoven av att effektivisera och påskynda publicering av 
index och abstracts och att skapa bibliografiska databaser. I och med denna tekniska utveckling låg 
inte internet långt efter. Hurd menar att: ”The Internet and the Web were both products of scientists 
seeking to find better ways to facilitate sharing of research results; both developments have had a 
much broader and disruptive impact on the entire system of scientific communication” (Hurd, s. 7).

Internet har varit ett betydande verktyg  för bättre kommunikations- och publiceringsmöjligheter. 
Vissa nytillkomna termer återspeglar aktuella förändringar i genomförandet av vetenskap, så som 
”e-vetenskap” och ”e-forskning”.  En nyare benämning är  cyberscience som utarbetats av Michael 
Nentwich (2003) och som ger  en  mer  omfattande översikt  av  de  förändringar  som skett  inom 
vetenskaplig  kommunikation  och  forskning.  I  motsats  till  ”traditionell”  vetenskaplig 
kommunikation definierar han cyberscience: ”... as all scholarly and scientific research activities in 

1 En onlinekatalog över open access-tidskrifter.
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the  virtual  space  generated  by  the  networked  computers  and  by  advanced  information  and 
communication technologies, in general” (Nentwich 2003, s. 22).

I artikeln Why Full Open Access Matters nämner Carroll (2011) att det är genom kraften av internet 
som den  nya open access-modellen är utformad för att öka takten och effekterna av vetenskaplig 
kommunikation. Han skriver vidare att den omedelbara tillgången och gratis publicering bidrar till 
en större publik av den vetenskapliga forskningen eftersom det som publiceras blir mer synligt i 
internationella sökmotorer. Detta genererar i sin tur att det blir lättare och mer effektivt för forskare 
att få tag i den allra senaste forskningen vilket gör att utvecklingen inom olika forskningsområden 
kan gå snabbare framåt. Fria återanvändningsrättigheter på internet tillåter en generös publicering 
och citering utav användare där det även är lättare att övervinna språkliga barriärer i och med olika 
översättningsfunktioner. 

Den förändring som nu sker, skriver Carroll, öppnar upp friare vägar till vetenskaplig information 
vilket  innebär  man  behöver  förändra  den  traditionella  abonnemangsbaserade  modellen  på  två 
strukturella  plan.  För  det  första  behövs  finansieringen  flyttas  från  läsare  till  författare  eller 
forskningsfinansiärer,  som t.ex.  genom olika  avgifter  för  bearbetning av  artiklar.  För  det  andra 
behöver man ändra från att använda upphovsrätt för att styra återanvändning av innehåll till  att 
istället använda upphovsrätt för att uppmuntra till nyutgivning, bevarande och spridning av innehåll 
(Carroll 2011).  

2.2. Open access
I  början av 1990-talet  utvecklades  den så kallade open access-rörelsen då engagerade forskare, 
förläggare,  bibliotekarier  och  andra  organisationer  reagerade  på  förlagens  höga  monopolpriser. 
Under samma tid kom det första kostnadsfria öppna vetenskapliga online-arkivet arXiv som till en 
början var tänkt som en förvaringsplats för preprintartiklar2 i ämnet fysik, vilket senare utökades till 
att  omfatta  de flesta  vetenskapliga  forskningsområden (Ginsparg 1997).  Stödet  för  open access 
ökade  under  åren  men  rörelsen  tog  som  mest  fart  i  början  av  2000-talet  då  tre  av  de  mest 
inflytelserika grundpelarna för  open access-rörelsen initierades, Budapest Open Access Initiative 
(BOAI), Bethesda Statement on Open Access och Berlin Declaration on Open Access to Knowledge 
in the Sciences and Humanities. Tillsammans kallas de ”the BBB definition” (Suber 2012) och 
gemensamt för dessa tre organisationer är att de aktivt arbetar för att vetenskaplig forskning ska 
göras fritt tillgänglig på internet för alla att ta del av. 

2.3. Definitioner av open access
BOAI startades av en liten grupp individer från olika länder inom olika akademiska fält under en 
konferens i Budapest år 2001. Syftet var att påskynda open access-publicering på ett internationellt  
plan för att göra vetenskapliga artiklar inom alla akademiska områden fritt tillgängliga på internet. I 
början  av  2002  utformades  ett  initiativ  som  är  en  deklaration  av  principer,  strategier  och 
engagemang för att aktivt arbeta och stödja open access och har skrivits under av tusentals forskare, 
universitet, bibliotek, förlag, tidskrifter och olika organisationer runt om i världen (Budapest Open 
Access initiative 2012). Open access definieras enligt BOAI:

By "open access" to this literature, we mean its free availability on the public internet, permitting 
any users  to  read,  download,  copy,  distribute,  print,  search,  or  link  to  the  full  texts  of  these 
articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful 

2 En version av en artikel som ännu inte har antagits för publicering i en tidskrift eller genomgått kvalitetsgranskning.
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purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining 
access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role 
for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and  
the right to be properly acknowledged and cited. (Budapest Open Access Initiative 2002)

Två senare open access-förklaringar är Bethesda Statement on Open Access och Berlin Declaration 
on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities som bägge kom under år 2003. 
Bethesda Statements utarbetades under ett möte vid Howard Hughes Medical Institute i Maryland. 
Anledningen till uttalandet var att främja open access-publicering inom biomedicinsk forskning och 
där målet var att komma överens om betydande konkreta åtgärder som alla berörda parter, så som 
forskare,  lärosäten,  bibliotek,  förlag m.fl.  kan vidta för att  stödja en effektiv övergång till  open 
access (Suber 2003). Bethesda Statements definierar open access-publicering enligt följande villkor: 

An Open Access Publication[1] is one that meets the following two conditions: 

1. The  author(s)  and  copyright  holder(s)  grant(s)  to  all  users  a  free,  irrevocable, 
worldwide, perpetual right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit 
and display the work publicly and to  make and distribute  derivative works,  in  any 
digital  medium  for  any  responsible  purpose,  subject  to  proper  attribution  of 
authorship[2], as well as the right to make small numbers of printed copies for their  
personal use. 

2. A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the 
permission  as  stated  above,  in  a  suitable  standard  electronic  format  is  deposited 
immediately upon initial publication in at least one online repository that is supported 
by  an  academic  institution,  scholarly  society,  government  agency,  or  other  well-
established  organization  that  seeks  to  enable  open  access,  unrestricted  distribution, 
interoperability, and long-term archiving (for the biomedical sciences, PubMed Central 
is such a repository). 

Notes: 

1. Open access is a property of individual works, not necessarily journals or publishers.

2. Community  standards,  rather  than  copyright  law,  will  continue  to  provide  the 
mechanism for enforcement of proper attribution and responsible use of the published 
work, as they do now. (Suber 2003) 

I andan av BOAI och Bethesda Statement utarbetades Berlin Declaration, eller Berlindeklarationen 
som den kallas på svenska och är en form av omarbetning av Bethesda Statements. Detta för att  
främja  internet  som en  funktionell  global  bas  för  vetenskaplig  kunskap  och  för  att  specificera 
åtgärder vilka forskningspolitiska beslutsfattare, forskningsinstitutioner, finansiärer, bibliotek och 
andra berörda organisationer måste överväga. Enligt Berlindeklarationen måste open access-bidrag 
uppfylla två villkor:

1. The  author(s)  and  right  holder(s)  of  such contributions  grant(s)  to  all  users  a  free, 
irrevocable,  worldwide,  right  of  access  to,  and  a  license  to  copy,  use,  distribute,  
transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in 
any  digital  medium  for  any  responsible  purpose,  subject  to  proper  attribution  of 
authorship  (community  standards,  will  continue  to  provide  the  mechanism  for 
enforcement of proper attribution and responsible use of the published work, as they do 
now), as well as the right to make small numbers of printed copies for their personal 
use.
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2. A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the 
permission as stated above, in an appropriate standard electronic format is deposited 
(and thus published) in at least one online repository using suitable technical standards 
(such as the Open Archive definitions) that is supported and maintained by an academic 
institution, scholarly society, government agency, or other well established organization 
that seeks to enable open access, unrestricted distribution, inter operability, and long-
term archiving. (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Science 
and Humanities 2003)

2.4. Krav från svenska forskningsfinansiärer
Antalet statliga och privata forskningsfinansiärer över hela världen har under det senaste decenniet 
mer och mer börjat anta principerna av open access där vetenskapliga forskningsresultat krävs att 
finnas tillgängligt på internet utan några som helst begränsningar (Eklund,  Maceviciute & Wilson 
2011, s. 8). 

I Sverige har de största forskningsfinansiärerna börjat tillämpa krav på  open access. Bland annat 
Vetenskapsrådet,  som är  en  av  de  största  forskningsfinansiärerna  i  landet,  kräver  open  access-
publicering av den forskning som de finansierar. Detta är en relativt ny regel som trädde i kraft den
förste januari 2010 och lyder:

Forskare  finansierade  av  Vetenskapsrådet  ska  publicera  med  open  access,  vilket  innebär  att 
forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner från Internet. Antingen kan forskare arkivera 
redan publicerade artiklar i öppet sökbara databaser eller så kan de publicera direkt i tidskrifter  
på nätet som praktiserar open access. (Vetenskapsrådet 2012) 

Forskare  som  har  blivit  beviljade  finansiellt  stöd  från  Vetenskapsrådet  måste  publicera  sina 
forskningsresultat omedelbart eller senast inom sex månader, antingen i en elektronisk tidskrift som 
tillämpar  open access eller i ett öppet arkiv så som en institutionell sökbar publiceringsdatabas. I 
vissa  fall  då  ett  förlags  standardavtal  inte  tillåter  parallellpublicering  inom sex månader  måste 
forskaren kräva att det görs ett undantag eller välja en annan tidskrift att publicera i (ibid.).

2.5. Institutionella krav
I slutet av 2011 presenterade Arbetsgruppen för information och rådgivning inom OpenAccess.se 
som drivs av Kungliga biblioteket en rapport som visar att närmare hälften av alla svenska lärosäten 
har  en  open  access-policy  där  det  ställs  krav  eller  rekommenderas  att  anknutna  forskare  bör 
publicera open access. Rapporten är skriven av Aina Svensson och baseras på en enkätundersökning 
som besvarades  av 34 svenska universitet  och högskolor.  Svensson nämner att  kraven på open 
access  från  de  största  svenska  forskningsfinansiärerna  har  gjort  att  frågan  har  fått  en  förnyad 
aktualitet vilket har bidragit till att flera lärosäten som inte tidigare har haft någon policy om open 
access har infört beslut om rekommendationer eller krav. Till följd av detta har det även uppstått ett 
konkret behov av information och stöd till forskare som ämnar att publicera open access. Att kunna 
erbjuda ett öppet digitalt arkiv för att underlätta parallellpublicering för forskare har därför blivit 
mer och mer viktigt för flera svenska lärosäten (Svensson 2011). 

2.6. Organisationer för och emot open access
Hagerlid  (2012)  skriver  att  flera  publiceringsförlag  i  världen  försöker  stoppa  de  krav  på  open 
access-publicering  som många  forskningsfinansiärer  ställer  på  de  forskare  som de  stödjer  med 
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ekonomiska medel (Hagerlid 2012). Elsevier, som är ett av de större publiceringsförlagen, står i 
spetsen för den så kallade Research Works Act (RWA) som vill upphäva den open access-policy 
som har införts av olika myndigheter så som National Institutes of Health (NIH)3 och blockera 
liknande  policys  från  andra  myndigheter  och  institutioner.  Tillsammans  med  två  amerikanska 
senatorer och andra förlag har de lagt fram ett förslag som i huvudsak lyder: 

No Federal  agency may adopt,  implement,  maintain,  continue,  or  otherwise  engage in  any 
policy,  program,  or  other  activity  that  --  (1)  causes,  permits,  or  authorizes  network 
dissemination of any private-sector research work without the prior consent of the publisher of 
such work; or (2) requires that any actual or prospective author, or the employer of such an 
actual or prospective author, assent to network dissemination of a private-sector research work. 
(Berkman Center for Internet & Society at Harvard University 2012) 

Dock finns det ett  stort  stöd för open access från en mängd forskare,  akademiska institutioner, 
förlag  m.m.  som  anser  att  skattefinansierad  forskning  ska  finnas  tillgänglig  på  internet  för 
allmänheten, helt kostnadsfritt. I USA finns bland annat ATA (Alliance for Taxpayer Access 2012) 
vilket är en koalition av forskare, läkare, universitet och andra utbildningsinstitutioner, bibliotek, 
förlag och hälsoorganisationer som stödjer fri tillgång till vetenskaplig forskning som finansieras 
med skattemedel. Deras fyra grundprinciper är: 

• Amerikanska skattebetalare ska ha rätt till  open access på internet till  kvalitetsgranskade 
vetenskapliga artiklar finansierade av den amerikanska regeringen.

• En utbredd tillgång till  den information som finns i  dessa artiklar är en viktig del i  den 
amerikanska nationens satsning på vetenskaplig forskning.

• Vetenskaplig  information  bör  publiceras  på  ett  kostnadseffektivt  sätt  som drar  nytta  av 
internet, främjar innovation och nya upptäckter och även överför informationen till förmån 
för samhället.

• Förbättrad tillgång och ett utökat informationsutbyte mellan forskare, yrkesverksamma och 
individer leder till en snabbare avkastning till skattebetalare. (Alliance for Taxpayer Access 
2012)

Hagerlid  (2012)  nämner  det  svenska  open  access-programmet  OpenAccess.se  som  drivs  av 
Kungliga  biblioteket  tillsammans  med  Vetenskapsrådet,  Riksbankens  Jubileumsfond,  Kungliga 
Vetenskapsakademien,  KK-stiftelsen  och  Sveriges  Universitets-  och  Högskoleförbund  (SUHF). 
OpenAccess.se arbetar för att främja fri tillgänglighet till vetenskaplig forskning på internet och har 
reagerat  starkt  på  Elseviers  försök  till  att  stoppa  de  open  access-krav  som  ställs  från  olika 
myndigheter. Förutom att försöka stoppa open access-publicering kräver också Elsevier att lärosäten 
eller finansiärer ska sluta särskilda avtal med förlaget, annars kommer inte de berörda forskarna 
längre  tillåtas  att  publicera en kopia på internet,  vilket  för  tillfället  är  tillåtet.  De vill  även att 
lärosätena ska gå med på en väntetid mellan 12 och 48 månader innan artiklarna publiceras i andra 
kanaler än genom förlaget. OpenAccess.se har dock än så länge inte gått med på några av Elseviers  
krav och flera tusen forskare har offentligt anmält att de inte längre kommer att bidra till Elseviers  
tidskrift, varken som författare, utvärderare eller som redaktörer (Hagerlid 2012).

3 National Institutes of Health är en av världens ledande anslagsgivare av medicinsk forskning.
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3. Tidigare forskning och litteratur
Följande  kapitel  om  tidigare  forskning  och  litteratur  inleds  med  ett  avsnitt  om  vetenskaplig 
kommunikation och metoder för publicering följt av olika modeller för open access-publicering, 
dels för olika variationer för att öka tillgängligheten, dels vilka open access-kanaler som uppfyller 
de krav som ställs av olika förespråkare. Kapitlet tar även upp vissa fördelar som kan finnas med 
open access och hur forskare bedömer trovärdigheten i open access-tidskrifter. 

3.1. Vetenskaplig kommunikation
Vetenskaplig kommunikation förstås som det  system genom vilket forskare sprider,  utbyter  och 
tillämpar forskningsresultat. Detta innefattar skapandet av vetenskapliga dokument, utvärdering av 
kvalitet och spridning inom olika berörda gemenskaper men även andra former av diskussioner och 
idéutbyten  så  som  konferenser,  projektmöten,  nätverksskapande  och  allmän  utväxling  av 
vetenskaplig information. En bredare definition av vetenskaplig kommunikation ges av Borgman 
(se Eklund, Maceviciute & Wilson 2012, s. 5) vilket är hur forskare inom alla fält använder och 
sprider information genom formella och informella kanaler.

Vikten av vetenskaplig kommunikation påpekas av flera forskare (se Faber Frandsen 2009, s. 30). 
Bland annat betonas kommunikation som kärnan i vetenskap där vetenskapen är ett socialt system 
som  använder  sig  av  interaktiv  kommunikation  som  en  framträdande  funktion.  Vetenskaplig 
kommunikation ses även som ett intressant sätt att undersöka underliggande allmänt sociala och 
kognitiva processer inom vetenskapen. Som Cronin (2003, s. 1) skriver: 

Knowing  how scientists  work,  how they interact  with  their  peers  and  publics,  is  not  just  
intrinsically interesting to ethnographers, sociologists of science and sundry others, but has a 
bearing  on  the  development  of  effective  academic  information  resources  and  information 
support systems.

Egenskaperna  i  vetenskaplig  kommunikation  identifieras  i  majoriteten  av  definitioner  som 
kommunikation  mellan  forskare.  Det  finns  dock  andra  förhållningssätt  där  den  vetenskapliga 
kommunikationen  inte  endast  är  begränsad  till  kommunikation  mellan  jämlika  forskare.  Faber 
Frandsen citerar Jankowski som exempel:

[S]cholarly communication is viewed as the presentation of research findings to an audience 
external  to  the  research  project,  home  department  or  institution  of  the  researcher,  for  the 
purpose of sharing and contributing to knowledge. (Faber Frandsen 2009, s. 30)

3.1.1.Publicering
Att publicera anses idag vara mer än bara ett sätt att bli läst, det är även ett sätt för både forskare  
och  den institution  som forskaren  är  knuten  till  att  skaffa  sig  ett  meriterande  kapital  och  öka 
attraktionsvärdet för lärosätet. Enligt Kronman (2011) kan ett universitets plats på de internationella 
rankinglistorna  ofta  ha  en  del  ingångsparametrar  baserade  på den publicering  som sker  genom 
lärosätet, därför är det viktigt vart man väljer att publicera sig för att få rätt genomslagskraft (s. 3). I  
slutet  av  2011  släppte  Kronman  en  guide  i  vetenskaplig  publicering  med  syftet  att  öka 
medvetenheten  bland  forskare  om  hur  publicering  och  citering  används  för  att  bedöma  deras 
forskning och hur man kan göra sina forskningspublikationer bättre synliga och mer inflytelserika. 
Han anser att  nyckeln till  att  få ett  högt genomslag av sin forskning är  dels  att  producera hög 
kvalitetsforskning och dels att nå ut med sina forskningsresultat till rätt målgrupp. Några viktiga 
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punkter som Kronman tar upp som kan bidra till att en publikation blir mer synlig och genererar en 
högre rankning är t.ex. valet av distributionskanal som kan påverkar hur betydande publikationen 
kommer att bli i bibliometriska studier. Att publicera i en internationell refereegranskad tidskrift 
kommer  alltid  att  ge större  effekt  än  i  andra kanaler,  menar  Kronman.  Även hur  hög  Journal 
impact factor (JIF) en tidskrift har är viktigt att titta på vilket innebär det genomsnittliga antal 
citeringar per artikel som en tidskrift har. Impact factor kan ses som en grov uppskattning av hur 
stor spridning och hur inflytelserik en tidskrift är, vilket kan vara en indikator på att en artikel har 
större möjlighet att bli läst och/eller citerad. Vilken typ av publikation man väljer att publicera kan 
också påverka hur forskningen kommer att bedömas i bibliometriska studier. Kronman skriver att 
tidskriftsartiklar  nästan  alltid  ger  ett  bättre  resultat  än  andra  typer  av  publikationer  så  som 
konferenser,  avhandlingar  eller  rapporter  på  grund  av  att  tidskriftsartiklar  oftast  har  bättre 
bevakning i bibliometriska datakällor. Om exempelvis konferenser är det primära redskapet i att 
sprida  forskningsresultat  för  en  forskare  rekommenderar  Kronman  att  ändra  om formatet  och 
ompublicera som en artikel. Författarsamarbete inom forskningen kan också vara viktigt i många 
avseenden.  En  av  dessa  aspekter  är  att  man  ökar  sin  marknadsföring  för  de  resulterande 
publikationerna i och med den ökade kontaktytan. Studier har också visat att det finns ett samband 
mellan antalet författare och antalet citeringar till en artikel, fler författare ger fler citeringar skriver 
Kronman.  Om  en  publikation  ska  krediteras  till  ett  visst  lärosäte  är  det  viktigt  att  skriva  ut 
organisationstillhörighet på  ett  sätt  som kan förstås  av  en  internationell  publik  och som kan 
matchas med datorbaserade metoder. Kronman ger exemplet då högt citerade publikationer från 
KTH utelämnades från 2010 års Academic Ranking of World Universities (ARWU)4 eftersom dessa 
publikationer  var  tillhörande ”KTH” i  Web of  Science  medan ARWUs utvärderare letade efter 
”Royal  Institute  of  Technology”.  Sökbarhet  och  bevarande: För  att  nå  ut  med  sina 
forskningsresultat  är  det  av  största  vikt  att  publikationerna  bevaras  och  är  sökbara  i  globala 
sökmotorer  på  internet  och  här  spelar  det  institutionella  arkivet  en  stor  roll.  I  dessa 
publikationsdatabaser kan kopior av publikationer lagras och göras tillgängliga i fulltext för alla att 
läsa.  Kronman skriver  att  arkivet  även kan vara användbara för  att  skapa publikationslistor  för 
skolor, institutioner och forskare, publikationslistor för CVs och projektansökningar, visualisera och 
marknadsföra forskningsresultat från en specifik institution, användas som källa för bibliometriska 
analyser och att leverera publiceringar till Google, Google Scholar och SwePub.  Open Access är 
också något som Kronman anser är ett effektivt redskap i tillgängliggörandet av en artikel för att nå 
ut till  en större publik i och med att  publikationen blir mer synlig i internationella sökmotorer.  
Studier visar även att publikationer som finns tillgängliga genom open access erhåller fler citeringar 
än andra publikationer, skriver han vidare. I många fall kan det också vara så att en forskare måste 
publicera  open access  om forskningen finansieras  av  en  organisation  som stödjer  open access. 
Kronman nämner avslutningsvis att det är viktigt med vilket  språk man som forskare väljer att 
skriva på. För att nå ut till en större publik kan det vara till en fördel att publicera sina artiklar på 
engelska så att ens forskning även kan riktas mot en internationell publik. (Kronman 2011, s. 4-11)

3.1.2.Modeller för open access-publicering
Det finns främst två sätt att publicera open access. Som forskare kan man välja att publicera i en 
open access-tidskrift  som erbjuder fri  tillgänglighet av kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar. 
Directory  of  Open  Access  Journals  (DOAJ),  som  i  dagsläget  omfattas  av  7  6395 tidskrifter, 

4 Academic Ranking of World Universities (ARWU) rangordnar världens ledande Universitet baserat på Nobelpris 
och medaljer som givits till före detta studenter eller anställda, antal citerade forskare valda av Thomson Scientific, 
antal publicerade artiklar inom naturvetenskap, antal artiklar indexerade i Science Citation Index och Expanded and 
Social Science Citation Index och resultat per capita med avseende på universitetets storlek. 
URL: http://www.arwu.org/aboutARWU.jsp 

5 Antal open access-tidskrifter i DOAJ datum 2012-04-22.
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definierar  open access-tidskrifter  som ”journals  that  use  a  funding model  that  does  not  charge 
readers  or  their  institutions  for  access  ”  (DOAJ  2012).  De  finansieras  följaktligen  inte  av 
prenumerationer  utan  är  beroende  av  alternativa  affärsmodeller.  Det  andra  alternativet  till  att 
publicera  open access  är  parallellpublicering  vilket  innebär  att  man  publicerar  en  kopia  av  en 
vetenskaplig artikel och gör den fritt tillgänglig i ett öppet arkiv. Det kan vara i en institutionell 
öppen publiceringsdatabas där det  egna lärosätets  publikationer görs fritt  tillgängliga,  eller  i  ett 
internationellt öppet arkiv (Kungliga biblioteket 2010).

Willinsky (2006, s.211) menar att det är viktigt att arbeta efter en öppen definition av open access 
för  att  fånga  upp alla  de  variationer  som används  för  att  öka  tillgängligheten  till  vetenskaplig 
forskning. De variationer av open access som används idag har Willinsky delat upp i tio olika nivåer 
baserat  på de finansiella  aspekterna och vilken typ  av tillgänglighet  de ger.  Hans open access-
modell ser ut som följande:

Ten flavors of open access to journal articles
Type of      Journal or portal
open access Economic models      example

Home page University department maintains home      http://www.econ
pages for individual faculty members      .ucsb.edu/~tedb/
on which they place their papers and
make them freely available.ᵃ

E-print archive An institution or academic subject area      arXiv.org E-print
underwrites the hosting and maintenance      Archive
of repository software, enabling
members to self-archive published
and unpublished materials.ᵃ

Author fee Author fees support immediate and      BioMed Central
complete access to open access journals
(or, in some cases, to the individual
articles for which fees were paid), with
institutional and national memberships
available to cover author fees.ᵃ

Subsidized Subsidy from scholarly society, institu-      First Monday
tion nad/or government/foundation
enables immediate and complete
access to open access journal.ᵃ

Dual-mode Subscriptions are collected for print      Journal of
edition and used to sustain both print      Postgraduate
edition and online open access edition.ᵃ      Medicine

Delayed Subscription fees are collected for print      New England
edition and immediate access to online      Journal of
edition, with open access provided to      Medicine
content after a period of time (e.g., six
to twelve months).

Partial Open access is provided to a small      Lancet
selection of articles in each issue—
serving as a marketing tool—whereas
access to the rest of the issue requires
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subscription.
Per capita Open access is offered to scholars and      HINARI

students in developing countries as a
charitable contribution, with expense
limited to registering institutions in an
access management system.

Indexing Open access to bibliographic informa-      ScienceDirect
tion and abstracts is provided as a
government service or, for publishers,
a marketing tool, often with links
to pay per view for the full text of
articles.

Cooperative Member institutions (e.g., libraries,      German Academic
scholarly associations) contribute to      Publishers
support of open access journals and
development of publishing resources.ᵃ

ᵃ Supports ‘‘open access’’ as defined by the Budapest Open Access Initiative (2002) and 
Bethesda  Statement  on  Open  Access  Publishing  (2003),  although  some  users  may 
impose restrictions that fall outside these definitions. (Willinsky 2006, s.211) 

Willinskys modell visar olika variationer av open access baserat på vilken typ av tillgänglighet som 
ges  och hur  det  finansieras.  Modellen  nedan beskriver  open access  ur  ett  annat  perspektiv  där 
Bernius et al. (2009) skiljer mellan de open access-kanaler som anses uppfylla de krav som anges 
av open access-anhängare och de som inte helt uppfyller de avsedda ändamål som beskrivs i olika 
open access-deklarationer så som Berlindeklarationen och BOAI. Författarna sammanfattar dessa 
två grupper för ”sann” open access och hybridmodeller. 

Bild 1. Model över olika typer av open access (Bernius et al. 2009, s.105).
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Hybridmodeller är den kategori som Bernius et al. (2009) inte anser helt lever upp till de krav som 
ställs från olika open access-förespråkare.  De flesta vetenskapliga tidskrifter tenderar att ge viss 
open access, så kallad Partial OA, till delar av dess innehåll så som innehållsförteckning, abstract 
eller redaktionella uppgifter vilket innebär att endast vissa delar av tidskriften finns tillgängliga utan 
kostnad. Hit hör även de tidskrifter som gör preprints av artiklar som ska publiceras i kommande 
nummer. Dessa finns då tillgängliga under en kortare period. Delayed OA, å andra sidan, innebär att 
förläggaren ger tillgång till artikeln efter en viss tidsperiod (embargo) som generellt brukar ligga på 
mellan 6 till  24 månader. Efter embargotiden får författaren ensamrätt  till  artikeln som då själv 
beslutar om artikeln ska finnas öppet tillgänglig eller inte.  Retrospective OA inkluderar tillgången 
till  retrodigitaliserat  material  så som digitaliserade äldre tidskriftsvolymer.  Genom  Optional OA 
erbjuder förläggaren ett valfritt alternativ för författaren att få sin artikel publicerad open access 
genom att författaren betalar en avgift för varje artikel som publiceras open access. Detta innebär 
dock en relativt  hög avgift  för författaren att  betala  per  artikel  till  tidskriften för att  hans eller 
hennes arbete ska garanteras att finnas fritt tillgängligt på internet. 

De  ovan  nämnda  hybridkategorierna  kommer  alla  med  olika  villkor  för  att  få  tillgång  till  
vetenskaplig information genom open access. Enligt Bernius et al. finns det endast två sätt att uppnå 
sann  och/eller  äkta  open  access,  via  open  access-tidskrifter  eller  parallellpublicering. 
Parallellpublicering  har  för  de  flesta  förespråkare  av  open  access  blivit  den  mest  önskvärda 
publiceringsformen. Genom parallellpublicering blir det ingen avgift för den individuella författaren 
som med denna metod kan välja både ämnesbaserade eller institutionella arkiv att publicera sitt 
arbete i. Bernius et al. nämner dock att det finns en bristande vilja bland forskare att ladda upp sin 
forskning i det institutionella arkivet vilket istället oftast görs av bibliotekarier eller administrativ 
personal. Detta gör att det i vissa fall kan ta längre tid än nödvändigt innan materialet publiceras. En 
annan situation  som är  mer  vanlig  bland forskare  kan ses  vid  de ämnesbaserade  arkiven,  som 
exempelvis  preprintservern  arXiv,  som  sammanställer  produktionen  av  specifika  vetenskapliga 
discipliner. I dessa arkiv kan författare parallellpublicera preprints av deras artiklar innan de har 
blivit antagna för publicering i en kvalitetskontrollerad tidskrift. Detta är ett sätt som bidrar till en 
snabbare publiceringsprocess och förenklar kommunikationen av nya forskningsresultat. (Bernius et 
al. 2009, s. 106-107)

3.2. Varför open access?
Studier visar att open access-publikationer citeras oftare än de artiklar som inte är publicerade open 
access.  Eysenbach (2006) gjorde en undersökning där han jämförde effekterna av open access-
tidskrifter mot tidskrifter som inte erbjöd en tillgänglighet via open access för att besvara frågan om 
open access-publikationer ledde till  mer  citeringar.  Resultatet  av studien visade att  artiklar  som 
publicerats open access blir direkt erkända och citerade oftare av andra forskare än artiklar som inte 
är publicerade open access i samma tidskrift. Detta verkade bero på att forskare hade lättare att hitta 
och få tillgång till ny forskning utan att stöta på hinder som t.ex. inloggning till vissa databaser och 
tidskrifter.  Eysenbachs  studie  visade  också  att  open  access  bidrar  till  vetenskapen  genom  att 
påskynda spridningen och nyttjandet av forskningsresultat. 

Erickson (2011) har identifierat vissa förändringar av begreppet open access som har kommit den 
senaste tiden. Argumenten för open access grundar sig i att bibliotekens budgetar krymper medan 
abonnemangsavgifter på tidskrifter stiger. Nyare tillägg till detta är att förespråkare ser open access 
som en lösning på större samhällsproblem så som globala miljö- och hälsoproblem och också som 
ett verktyg till ökad framtida ekonomisk tillväxt. Erickson nämner att det även finns argument som 
säger att open access kommer att öka den vetenskapliga produktiviteten i och med att forskare runt 
om i världen får lättare att utvinna och ta del av den information de behöver.
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Kronman (2011) lägger till ytterligare orsaker till att publicera open access vilket är om man som 
forskare  finansieras  av  forskningsfinansiärer  som kräver  open  access-publicering,  så  som t.ex. 
Vetenskapsrådet eller Riksbankens Jubileumsfond. Detta innebär att  man som forskare kan vara 
tvungen att publicera sina artiklar fritt på internet. Även institutionella krav på att publicera artiklar 
open access kan behöva tas hänsyn till. 

3.3. Open access-tidskrift som kognitiv auktoritet
Det har gjorts flera studier om hur forskare tänker och agerar vid vetenskaplig kommunikation och 
publicering. När det gäller open access, som är huvudämnet i denna uppsats, har mängden studier 
ökat  markant  det  senaste  årtiondet.  Flera  aspekter  av  open  access-tidskrifter  har  studerats  och 
diskuterats, bland annat affärsmodeller för open access, vikten av peer review och olika former av 
kvalitetsgranskning, impact factor, distribution och eventuellt politiskt bakomliggande skäl för open 
access-publicering.  Helena  Francke  (2008),  som  är  universitetslektor  i  biblioteks-  och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, tar upp ett annat perspektiv som utgår ifrån vilken 
trovärdighet  som  open  access-tidskrifter  anses  ha.  Hon  har  i  sin  avhandling  granskat  olika 
dokumentegenskaper i open access-tidskrifter som tidigare studier har visat att forskare använder 
sig av när de bedömer trovärdigheten i artiklar, tidskrifter eller andra elektroniska källor så som 
webbplatser.  I  detta  sammanhang nämner  Francke  begreppet  ”kognitiv  auktoritet”  som innebär 
vilket förtroende forskarvärlden har för en tidskrift beroende på hur hög status den anses ha. En 
tidskrifts status är beroende av dess legitimitet, d.v.s. om den anses ha en trovärdig kvalitetskontroll, 
högt ansedda redaktörer och en väl fungerande och effektiv publiceringsprocess.  Om en tidskrift 
lyckas  vinna  förtroendet  från  forskarvärlden  kommer  den  alltså  att  betraktas  som en  kognitiv 
auktoritet (s. 115-116). Begreppet kan vara värt att titta närmare på för att skapa en bättre förståelse 
för  hur  forskare  väljer  publiceringskanal  och  hur  de  resonerar  kring  open  access-tidskrifters 
trovärdighet.  

Francke identifierar olika strategier för hur ett dokuments egenskaper kan användas för att stödja 
en tidskrifts strävan till att vara en kognitiv auktoritet, strategier som är uttryck för hur olika källor 
används för att öka tidskriftens trovärdighet. Dessa strategier är individer eller organisationer, andra 
dokument, konventioner inom traditionella tryckta tidskrifter och konventioner inom webbdesign 
och  dess  elektroniska  egenskaper.  Francke  skriver  att  forskare  är  beroende  av  dessa  kognitiva 
auktoriteter i sitt forskningsarbete. Ofta vänder de sig till information som kommer från särskilda 
forskare vars åsikter de respekterar eller specifika organisationer som är kända och högt aktade 
inom den vetenskapliga världen. I många fall måste dock forskare själva bedöma trovärdigheten av 
nya eller okända källor så som författare eller tidskrifter som han eller hon inte tidigare har hört 
talas om (ibid.,  s. 118). När det gäller open access-tidskrifter nämner Francke att de fortfarande 
anses vara ett relativt nytt koncept och att dessa tidskrifter ofta har problem med att uppnå en hög 
status och möts ofta med stor skepticism från stora delar av det vetenskapliga samhället. Här har  
forskare i många fall svårt att göra en bedömning om tidskriften har tillräckligt hög trovärdighet. 
Detta kan bero på att det ofta inte finns en kognitiv auktoritet så som ett större förlag som ligger  
bakom tidskriften eller specifika författare eller redaktörer som kan förknippas med tidskriften. Det 
är heller inte många open access-tidskrifter som kan visa upp en hög journal impact factor som 
också är en form av kognitiv auktoritet och en av de starkaste indikatorerna till trovärdighet som 
forskare  använder  sig  av.  Någonting  som  forskare  också  ifrågasätter  när  det  kommer  till  
trovärdigheten till open access-tidskrifter gäller det digitala formatet där det finns en viss oro över 
hur digitala dokument ska förvaras på längre sikt. Dessutom finns det en misstro till peer review-
processen i open access-tidskrifter och att den inte fungerar lika väl som i en vanlig tidskrift. Här 
nämner Francke att det kan finnas en viss legitimitet till denna misstro där studier visar att det finns 
en tydlig oerfarenhet när det kommer till kvalitetsbedömningen av just elektroniska publikationer. 
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Franckes (2008) strategier  och alla  de nämnda omständigheter  kring trovärdighet  är  något  som 
ligger till grund för den oro som forskare har när det kommer till att publicera i en open access-
tidskrift. Väl etablerade konventioner och traditioner som används i hanterandet och bevarandet av 
tryckt  material  står  nu mot ett  nytt  mer  okontrollerat  medium vilket gör att  möjligheten till  att 
bedöma en  källas  tillförlitlighet  försvåras.  Hur  dessa  konventioner  ska  föras  över  i  ett  digitalt 
medium och hur mediet kommer att användas för att skapa nya konventioner är fortfarande ingen 
självklarhet skriver Francke. Open access-tidskrifter är fortfarande i ett förändringsstadium och det 
kan vara svårt att förutse hur forskare kommer att bedöma open access-tidskrifter som kognitiva 
auktoriteter framöver (s. 318-319). 

4. Teori
Syftet med denna uppsats, som tidigare motiverats, är att undersöka och få en ökad kunskap om hur 
forskare förhåller sig till open access och vilka erfarenheter de har av att publicera genom olika 
open access-kanaler. För att kunna sätta uppsatsens resultat i ett större perspektiv visar teoriavsnittet 
på tidigare studier som har gjorts med fokus på forskares attityder och erfarenheter av open access-
publicering.  Intentionen  med  detta  är  att  sedan  koppla  ihop  och  jämföra  dessa  studier  med 
uppsatsens insamlade empiriska material i kapitlet  Analys och diskussion. 

4.1. Forskares attityder till open access-publicering
Det har gjorts ett antal undersökningar om forskares publiceringsbeteenden och attityder till open 
access-publicering, flera med kvantitativ ansats baserat på statistiska analyser. År 2005 publicerades 
en studie av Rowlands och Nicholas där syftet var att, utifrån debatten om vilka möjligheter som 
finns med open access-publicering och institutionella arkiv, ta reda på vad forskare har för attityder 
och  erfarenheter  om  open  access-publicering.  Resultaten  från  över  femtusen  forskare  via  en 
internationell enkätundersökning visade att kunskapen om open access hade ökat kraftigt jämfört 
med tidigare års undersökningar, även om denna kunskap fortfarande var väldigt låg. Även andelen 
författare  som publicerade  i  open access-tidskrifter  hade  ökat  betydligt.  Dock upptäckte  de  att 
sextiofem procent av forskarna som påstod sig ha publicerat open access egentligen hade publicerat 
i en vanlig tidskrift.  Orsaken till  detta berodde i de flesta fall på att forskarna hade tillgång till  
tidskrifter  genom  sina  respektive  institutioner  och  insåg  inte  att  dessa  betalades  med 
prenumerationsavgifter via institutionens bibliotek. 

Forskarnas attityder till open access var, även om det fanns en tro om att artiklar som publiceras 
open access skulle bli mer synliga genom ökad tillgänglighet och möjligtvis sänka kostnaderna för 
biblioteken, att de inte trodde att open access kunde vara till en fördel för kvalitén och att det skulle  
underminera det  nuvarande vetenskapliga tidskriftssystemet.  Detta  var  ändå något  som fyrtioen 
procent såg som någonting positivt.  

Rowlands och Nicholas frågade även om institutionella arkiv vilket visade sig att forskare hade 
dålig  kunskap om.  Det  var  även en  betydande mängd forskare  som förklarade  deras  ovilja  att 
deponera sina artiklar i ett institutionellt arkiv. Den generella uppfattningen bland forskarna var att 
institutionella arkiv ansågs vara mindre värda än open access-tidskrifter och näst intill obetydliga 
(Rowlands & Nicholas 2005). 

Jingfeng (2010) sammanställde redan befintliga studier från början av 1990-talet fram till och med 
år 2008 som fokuserar på publiceringsattityder och beteenden bland forskare. Med denna analys 
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ville han undersöka och identifiera förändringsmönster bland forskares attityder mot open access 
genom åren. Studien visar att forskare har fått en betydligt bättre medvetenhet om open access och 
vetenskaplig kommunikation än vad som fanns i början av 1990-talet. Dessutom kunde man urskilja 
en markant och stadig ökning under denna period av antalet forskare som valde att publicera i en 
open access-tidskrift. Det främsta skälet som identifierades i undersökningen till att publicera i en 
open access-tidskrift enligt forskare var den fria tillgången till tidskriftsartiklar. De ville nå ut till en 
så bred publik som möjligt och också få tillgång till  obegränsad forskning inom sina respektive 
ämnesområden. Andra orsaker som forskare såg som viktiga faktorer var att de ansåg att det var 
avsevärt  mer effektivt och går betydligt mycket snabbare att  få sina artiklar publicerade i  open 
access-tidskrifter  än  i  traditionella,  då  oftast  tryckta  tidskrifter.  Tillgänglighet  och  effektiv 
publicering var värderingar som forskare inte hade förändrat sina åsikter om genom åren. Dock 
kunde man i Jingfengs studie se ett genomgående mönster bland forskares attityder mot open access 
där många ansåg att open access-tidskrifter inte hade tillräckligt hög prestige och att deras karriär 
kunde påverkas negativt om de publicerade i  denna sortens tidskrifter. Andra saker som oroade 
forskare var att open access-tidskrifter hade bristande kvalitetskontroll, att de hade en låg impact 
factor  och  att  de  då  riskerade  att  få  färre  citeringar.  Detta,  skriver  Jingfeng,  är  tyvärr  ett 
missförstånd bland forskare som bortser från det att open access-publicering har haft en dramatisk 
inverkan på citeringsdata då studier visar på en uppenbar ökning av citeringar vid open access-
publiceringar. Det här är en inställning som Jingfengs studie visar har funnits med de senaste två 
decennierna.  I  anslutning  till  detta  ansåg  sig  forskare  också  vara  obekanta  med  open  access-
publicering. Även om det fanns en ökad medvetenhet om open access-tidskrifter verkade forskare 
vara främmande till deras verksamhet så som granskning och produktionshantering. Dock kunde 
man se en viss förbättring av forskares kunskap om publiceringsprocessen i open access-tidskrifter 
från början av 2000-talet (Jingfeng 2010, s. 615, 622). 

I  början  av  2011  publicerade  Dallmeier-Tiessen  et  al.  sitt  resultat  av en omfattande 
enkätundersökning där syftet var att kartlägga forskares attityder och erfarenheter av open access-
publicering. Omkring 40 000 svar samlades in från forskare med olika ämnesområden runt om i 
världen.  Undersökningen  visade  att  det  fanns  ett  tydligt  stöd  för  idén  med  open  access  och 
majoriteten, totalt 89%, av forskarna som svarade på enkäten trodde att tidskrifter som publicerar 
artiklar open access var till nytta för spridningen av vetenskaplig forskning och att det gynnar deras  
respektive forskningsområde. Av de tillfrågade hade 52% publicerat minst en open access-artikel. 
Detta  visar  på  ett  stort  antal  forskare  som  aldrig  hade  publicerat  open  access.  De  vanligaste 
orsakerna till detta var enligt studiens resultat finansiering av publiceringsavgifter följt av att dessa 
forskare ansåg att open access-tidskrifter hade bristande kvalitet i jämförelse med andra tidskrifter. 
Studien visade dock att många av de forskare som hade publicerat open access hade gjort så utan att 
drabbas  av  några  direkta  kostnader  vilket  berodde  på  en  varierande  grad  av  erfarenhet  bland 
forskare att införskaffa finansiella medel (Dallmeier-Tiessen et al. 2011, s. 3-8).

5. Metod
Uppsatsens syfte och frågeställningar fokuserar på forskares attityder, publiceringsbeteenden och 
erfarenheter gällande open access och hur de anser ha påverkats av det ökade kravet på open access-
publicering som ställs av de större forskningsfinansiärerna. För att få svar på dessa frågor utifrån ett  
forskarperspektiv  har  en  kvalitativ  studie  genomförts  genom semistrukturerade  telefonintervjuer 
med fem forskare. Valet av att använda telefonintervjuer som metod motiveras av praktiska skäl då 
respondenterna kommer från fem olika forskningsinstitutioner från olika delar av Sverige. 

Repstad (2007, s. 16-17) skriver om hur kvalitativa intervjuer, på ett autentiskt sätt, ger en möjlighet 
att identifiera människors verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt. För att undersöka och svara 
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på de forskningsfrågor som uppsatsen har som utgångspunkt har därför intervjuer med kvalitativ 
ansats ansetts vara lämplig att använda som metod. Att använda sig av telefonintervjuer kan vara till 
en  nackdel  då  det  finns  en  risk  att  samtalet  blir  mindre  personligt  och  man  missar  eventuella 
ansiktsuttryck och annat kroppsspråk som kan ge en fördelaktig effekt till de svar som respondenten 
ger.  I  fallet  med denna studie  har  telefonintervjuer  ändå varit  att  föredra eftersom det  har  gett 
möjligheten till  att samla in information från respondenter där inte ett personligt möte har varit 
genomförbart. 

5.1. Urval
Som tidigare nämnts finns det skillnader i  vetenskaplig kommunikation och publiceringsmönster 
mellan olika forskningsdiscipliner (Hansen & Lindblad 2010, s. 66). Av denna anledning valdes det 
tydligt avgränsade forskningsområdet odontologi för intervjustudien. Odontologi är intressant för 
denna  undersökning  på  grund  av  disciplinens  sätt  att  publicera,  dvs.  vetenskapliga  artiklar  i 
elektroniska  tidskrifter.  Respondenterna  hittades  via  olika  universitet  och  högskolor  och  deras 
respektive odontologiska forskningsenhets webbsida. För studiens syfte och frågeställningar valdes 
forskare  från  olika  lärosäten  för  att  få  ett  bredare  resultat  och  en  intressantare  jämförelse  och 
diskussion i analysen. Kravet var också att de forskare som medverkar i undersökningen ska ha 
publicerat artiklar de senaste åren och också innan 2010 då flera forskningsfinansiärer började ställa 
krav på open access. Detta för att få svar på om förändringar i publiceringsrutiner har skett efter 
dessa krav trädde i kraft. Publicerade artiklar kontrollerades via PubMeds fulltextdatabas. Forskarna 
kontaktades  sedan  via  antingen  mail  eller  telefon  där  uppsatsens  problemställning  och  syfte 
förklarades. Även information om intervjumetod, frivillig medverkan, garanterad konfidentialitet 
och  förfrågan  om  att  spela  in  intervjun  beskrevs.  Fem  forskare  inom  odontologi  från  olika 
forskningsinstitutioner ställde upp på en intervju. På grund av att intervjuerna är konfidentiella har 
namnen  på  respondenterna  ersatts  med  dessa  fiktiva  namn:  Anita,  Jörgen,  Eva,  Håkan  och 
Elisabeth. 

Repstad (2007, s. 92) nämner att antalet respondenter ska styras av när man börjar få en ”mättnad” 
av information, dvs. när samma svar börjar återkomma och blir övervägande, vilket innebär att 
antalet intervjuer beror på hur homogent urval av respondenter man har valt.  Om personerna är 
mycket  olikartade  krävs  det  fler  intervjuer  än  om  respondenterna  kommer  från  liknande 
förhållanden för att få en mättnad av information. För denna studie har fem forskare inom den 
specifikt  avgränsade  disciplinen  odontologi  intervjuats,  vilket  innebär  att  respondenterna  har 
liknande  bakgrund  och  arbetsförhållanden.  Fem intervjuer  ger  inga  statistiska  resultat  men  för 
denna kvalitativa studie har det ändå varit tillräckligt för att utvinna en mättnad.

5.2. Genomförande
Tiden för telefonintervjuerna bestämdes och anpassades efter önskemål från respektive respondent 
och varade mellan 25 och 40 minuter.  Samtalet  spelades in med diktafon genom att  telefonens 
högtalarfunktion  var  aktiverad.  Repstad  (2007,  s.93)  skriver  att  de  flesta  forskare  och 
metodförfattare  rekommenderar  att  man  spelar  in  intervjusamtalet.  De  fördelar  som finns  med 
denna metod är att man som intervjuare inte behöver lägga någon fokus på att anteckna utan kan 
koncentrera sig helt på vad respondenten säger. På detta sätt kan samtalet bli mer avslappnat och det 
är även lättare att fånga upp svaren och komma med följdfrågor. Andra fördelar med att spela in är 
att det kan vara ett sätt att lyssna och lära sig hur man som intervjuare beter sig för att ha möjlighet 
att rätta till eventuella misstag vid nästa intervjutillfälle (Repstad 2007, s.93). 
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Intervjuerna var semistrukturerade vilket gjorde att  de redan förberedda frågorna användes som 
utgångspunkt men att det också gavs utrymme till eventuella följdfrågor. Trost (2005, s. 51) nämner 
att det viktiga under intervjun inte är att ställa frågorna i samma ordningsföljd som de står i den  
intervjuguide som man oftast har förberett utan att frågorna bör anpassas efter respondenten. Han 
menar att frågorna ska komma som en följd av svaren och att man i vissa fall kan komma att tvingas 
ändra om sina frågor i en helt annan ordning än vad som var tänkt från början.

Intervjuerna  transkriberades  sedan  där  endast  de  relevanta  resultatdelarna  plockades  ut  och 
grupperades in i olika ämneskategorier baserat på de frågor som formulerats i intervjuguiden. Dessa 
kategorier återanvändes även för analysavsnittet. 

6. Presentation av resultat
Detta avsnitt inleds med en kort presentation av respondenterna följt av resultatet av de intervjuer 
som genomförts. Resultatet är uppdelat efter hur forskare tänker vid val av publiceringskanal, vilka 
erfarenheter och attityder som de har gentemot open access och till  sist  hur eller  om forskares 
publiceringsrutiner har påverkats av open access-krav från olika forskningsfinansiärer.

6.1. Presentation av respondenter
Håkan  är  docent  och  tandläkare  och  forskar  inom odontologi  vid  ett  svenskt  universitet.  Han 
började med forskning strax efter det att han påbörjat sina tandläkarstudier för ca trettio år sedan 
och har gått från att arbeta med en inriktad grundforskning till att de senaste åtta åren ha övergått till 
en  rent  klinisk  forskning.6 Han ser  detta  som en  viktig  del  i  hans  arbete,  att  forska  inom sin 
specialitet och samtidigt möta och arbeta med patienter.

Anita arbetar som professor vid ett universitet där hon forskar inom odontologi med inriktning mot 
kariologi,  dvs.  läran  om karies.  Hon disputerade  1986 och har  under  åren  publicerat  runt  150 
publikationer  inom  olika  hälsoområden  kopplade  till  den  odontologiska  forskningen  så  som 
kostvanor, körtelfaktorer och bakterier i munnen. Anita arbetar främst med klinisk forskning men 
arbetar även till viss del med utbildning av tandläkarstuderande. Hon ser utbildning som en viktig 
del i hennes roll som forskare.

Jörgen är professor i pedodonti vilket inriktar sig mot barn- och ungdomstandvård. Han är även 
forskare och verksamhetschef vid den odontologiska forskningsavdelning på ett av Sveriges största 
universitet.  Han  disputerade  1986  på  tandläkarhögskolan  och  har  sedan  dess  arbetat  med  en 
tredjedel forskning, en tredjedel undervisning och en tredjedel med patientbehandling fram till 2010 
då han blev professor och chef. Jörgens inriktning är en klinisk odontologisk behandlingsforskning 
vilket gör att hans arbete främst är patientinriktat och det är variationen mellan forskningen och den 
praktiska biten som han ser som det viktigaste i sitt arbetet. 

Eva  disputerade 1991. Hon är professor vid en högskola och har tidigare utbildat sig inom både 
biologi och kemi innan hon påbörjade sina tandläkarstudier. Hon har under en tioårsperiod arbetat 
med tandläkarutbildning men sedan femton år tillbaka är hennes främsta arbetsområde att forska 
inom bakteriell metabolism, bakterier i olika miljöer. Hon arbetar delvis med klinisk forskning men 
6 Definition av klinisk forskning taget från regeringens webbplats: ”... klinisk forskning är sådan forskning som 

förutsätter vårdens struktur och resurser. Syftet är att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder 
till ökad hälsa. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete 
är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen.” 
(Regeringen 2009) URL: http://www.regeringen.se/sb/d/11358/a/125678 
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är även handledare för doktorander. 

Elisabeth är  doktorand  och  klinikchef  vid  en  odontologisk  institution.  Hon  har  arbetat  inom 
landstinget sedan 1978 och är specialist inom området oral estetik. Hennes avdelning har samarbete 
med kommunens högskolan. Elisabeth har främst arbetat som kliniker men har i många år även 
arbetat med specialistutbildning vilket innebär att hon, förutom utbildning inom specialområden, 
ofta håller föredrag under seminarier och konferenser i både Sverige och andra länder. Elisabeth 
leder  även projekt  inom smalare  specialområden inom odontologisk  forskning sedan femton år 
tillbaka.  Hon  ser  sitt  uppdrag  som  forskare  att  dels  utbilda  och  informera  specialister  inom 
tandvården och också att öka kunskapen inom sitt specialområdet.

6.2. Val vid publicering
Utifrån  de  intervjuer  som  gjorts  kan  det  konstateras  att  den  viktigaste  och  vanligaste 
publiceringskanalen  inom odontologisk  forskning  är  tidskrifter,  och  då  framförallt  elektroniska 
tidskrifter. Mönstret bland alla fem respondenter är att de tycker att detta är det mest effektiva sättet 
att kommunicera vetenskapligt för att nå ut på ett snabbt sätt till rätt läsare men också för att själva 
snabbt få tag i nödvändig information. Den tryckta tandläkartidningen finns dock fortfarande kvar 
som tre av respondenterna, Håkan, Jörgen och Eva väljer att publicerar genom men om man går 
efter respondenternas åsikter verkar det som att tryckpubliceringen har minskat markant de senaste 
åren  och  håller  på  att  slås  ut  av  det  elektroniska,  i  alla  fall  inom  den  odontologiska 
forskningsdisciplinen.  Håkan,  Jörgen  och  Eva  anser  att  det  är  mer  effektivt  med  elektronisk 
publicering  vilket  är  orsaken till  att  de  har  minskat  ner  på  att  publicera  sina  artiklar  i  tryckta  
tidskrifter.

Gällande effektiv publicering nämner en av respondenterna, Eva, att hon även väljer bort tidskrifter 
som endast kommer ut i nummer ett  par gånger om året även om dessa tidskrifter  annars  vore 
lämpliga ämnesvis att publicera i. Detta, nämner hon, beror på att hon ser det som väldigt viktigt att 
hennes forskning publiceras så snabbt som möjligt. Hon säger: ”... det är viktigt att det arbete man 
gör inte kommer ut för lång tid efter det är skrivet, för när den väl kommer ut, då kan ju forskningen 
anses vara föråldrad och kanske till  och med betydelselöst.” Hon säger vidare:  ”Det  viktiga är 
snabbheten från det att man skickar in arbetet till att det publiceras, inte från det att det accepteras 
till att det publiceras.” Eva ser alltså en risk med att forskningsresultat inte publiceras så snart som 
möjligt efter det att en artikel är inskickad eftersom det kan innebära att informationen i artikeln 
riskerar att anses vara gårdagens nyheter när den väl kommer ut. Ett annat sätt att se på situationen 
är att forskningsresultat inom medicin kan vara avgörande för att vissa människor kan få hjälp med 
eventuella medicinska problem, vilket gör att det finns en vikt i att forskningen finns tillgänglig så 
snart som möjligt.

Två utmärkande faktorer som identifierades utifrån intervjuerna som de främsta orsakerna till vilken 
tidskrift som forskarna väljer att publicera i är ämnesinriktning och impact factor. När det gäller 
ämnesinriktning  svarar  alla  fem respondenterna  att  det  är  det  absolut  viktigaste  som man som 
forskare  måste  tänka  på  när  man  ska  välja  publiceringskanal.  För  den  odontologiska 
forskningsdisciplinen gäller ämnesinriktningen, enligt dem själva,  medicinska och odontologiska 
tidskrifter. Det är ämnesinriktade tidskrifter som de tror att den tänkta läsaren använder sig av. Här 
menas den tänkta läsaren, enligt respondenterna, vara andra forskare som arbetar inom samma eller 
liknande fältområden. Alla fem respondenter tror att alla forskare inom odontologi till största del 
söker information i dessa ämnesinriktade tidskrifter och att det är genom dessa som man når ut till 
de som är intresserade av att läsa de artiklar som de publicerar. Anita lägger till att det är viktigt att  
välja efter vad det är för innehåll i det projekt som ska publiceras, att det kanske inte alltid är en 
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självklarhet vilken tidskrift man väljer. Det ska visserligen vara inom ämnet säger hon ”... men det 
finns ju olika ämnesområden inom odontologi och där är det viktigt att välja rätt så att man får rätt 
läsare” lägger hon till. Någon som av naturliga skäl behöver tänka steget längre vid val av tidskrift 
är Elisabeth som har en smal specialinriktning inom odontologi. Hon väljer mer noggrant för att 
kunna  vända  sig  till  rätt  läsare.  Hon  behöver  också  anpassa  sig  efter  om tidskrifter  tar  emot 
fallbeskrivningar eller ”case reports” som hon oftast skriver. Hon säger:

När det gäller mitt område så har vi ju publicerat i allt i från högrankade tidskrifter när det har  
handlat om något genetiskt genombrott av något slag. Sedan är ju vårat forskningsområde så  
specifikt och det finns inte så mycket om detta, så ibland har vi publicerat i en riktigt lågrankad 
tidskrift inom odontologi som heter Special Care in Dentistry. Det viktiga tycker jag är att det vi  
gör blir publicerat, så att man kan läsa det och så att man kan hitta det om man nu söker inom  
det här området. Jag väljer tidskrift efter ämnet och vissa saker vill man inte publicera i alla  
tidskrifter.  Jag  skriver  ofta  case  reports,  fallbeskrivningar,  och  en  case  report  kan  vara 
skillnaden på att veta nåt och att veta ingenting och jättemånga tidskrifter publicerar inte case  
reports. Så det är väldigt många saker som styr vid val av tidskrift. Det beror ju också på vad 
tidskriften är intresserad av, för det är ju de som väljer i slutändan.

Vikten av rätt läsare gäller även motivet till att bli citerad. Den andra viktigaste orsaken vid val av 
publicering enligt respondenterna är därför hur hög impact factor en tidskrift har. Åsikterna om 
impact factor varierar dock mellan respondenterna. Enligt Håkan, Anita, Jörgen och Eva är impact 
factor ett väldigt viktigt redskap i att mäta kvalitet på en tidskrift. Dessutom är det ett sätt för dem 
att känna av att artikeln kommer att bli läst av fler, dvs. ju högre impact factor en tidskrift har desto  
fler läsare har den, vilket gör att det finns en möjlighet att artikeln får större genomslag. Håkan 
säger ”Ju högre impact factor en tidskrift har, desto fler läsare har den och ju större genomslag får ju 
det man skriver. Samtidigt kan det ju vara så om man har en smalare specialitet så kan det ju vara så  
att de inom ditt fält läser samma tidskrift men det citeras inte mycket utanför, så kan det ändå vara 
en väldigt bra tidskrift att publicera i … så jag tycker inte att man enbart kan gå på impact factor.” 
Enlig Jörgen är impact factor det enda man som forskare använder sig av som en kvalitetsfaktor vid 
hans universitet. Den enda som inte tycker att impact factor har så stor betydelse är Elisabeth. Hon 
ser att det kan vara viktigt för andra forskare vid val av tidskrift men för henne själv så är impact  
factor något som hon personligen inte längre lägger någon större vikt vid.  Hon säger:  ”Idag så 
spelar det inte så stor roll. Jag är inte i karriären där jag behöver tänka på impact factor. För mig är  
det viktigt att det blir publicerat och att det är sökbart på PubMed. Men sen ska jag inte säga att det  
är helt oviktigt, ju mer kända tidskrifter med högre impact factor man kan publicera i desto bättre, 
för det säger nånting om kvalitén och typen av studie och nyhetsvärdet i studien.” Alla respondenter 
har en lång forskningserfarenhet bakom sig, ändå är det endast en som inte längre strävar efter att 
publicera  i  högt  rankade tidskrifter.  På  ett  sätt  kan  man uttyda  en  form av prestige  inom den 
odontologiska  forskningen  i  att  bli  publicerad  i  specifika  tidskrifter  framför  andra,  även  om 
tidskrifterna representerar samma eller liknande forskningsområden. 

6.3. Erfarenheter av open access-publicering 
Utav respondenterna är det endast två som någon gång har publicerat i en open access-tidskrift. Eva 
har publicerat ett par gånger och då genom en tidskrift som krävde en författaravgift per artikel. 
Anita har publicerat open access flera gånger, också hon har då betalat en avgift per publicerad 
artikel. Vid ett par tillfällen har det varit lång väntetid vid open access-publicering men vid de flesta 
fall anser hon att det har fungerat på ett bra sätt. Hon anser sig ha god kunskap om vilka open 
access-tidskrifter som finns inom sitt forskningsområde och de gånger hon har publicerat i denna 
typ av tidskrifter har berott på att det i dessa fall har funnits krav från anslagsgivare att publicera 
open access. Hon ser det även som ett bra sätt att nå ut till en bredare läsekrets. Både Anitas och 
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Evas  lärosäten  har  rekommendationer  om att  deras  tillhörande forskare  ska  publicera  via  open 
access-kanaler om det finns möjlighet. Krav på open access ställs framförallt från anslagsgivarna,
säger Anita.

Håkan och Jörgen har aldrig publicerat open access och ingen utav dem har någon vetskap om vilka 
open access-tidskrifter som finns inom odontologi. Jörgen tror inte heller att det finns några open 
access-tidskrifter  över  huvud taget  inom sitt  område.  Han nämner  att  han  har  en  kollega  som 
publicerat i en open access-tidskrift genom att betala en avgift men han har svårt att förstå vad det  
finns för mening med att publicera på det sättet: ”... jag förstår inte riktigt det, varför vi ska betala 
dubbelt så att säga. Vi, eller biblioteket betalar ju redan prenumerationsavgifter.” Varken Håkan 
eller Jörgen vet om deras respektive universitet har någon policy gällande open access-publicering. 

Elisabeth vet om att det finns tidskrifter inom hennes forskningsområde där man kan få sina artiklar 
publicerade open access.  Hon känner  dock inte  till  vilka  tidskrifter  som finns  tillgängliga.  Vid 
frågan om hon någonsin har publicerat open access svarar hon att hon inte riktigt vet om hon har 
gjort det eller inte: ”Jag kan ju få upp mitt arbete här men jag vet inte om det bara är för att jag har 
tillgång  till  artiklarna  genom att  jag  arbetar  här  och  att  jag  automatiskt  kan  komma in  i  alla 
databaser och titta”,  säger hon. Från Elisabeths tillhörande institution finns det inga krav på att 
forskarna ska publicera sitt arbete open access men det rekommenderas om det finns möjlighet och 
om det  finns  någon lämplig  tidskrift  som erbjuder  open access  inom det  område man forskar. 
Dessutom publiceras all forskning som produceras via institutionen i en lokal publiceringsdatabas. 
Detta sker dock efter det att artikeln har publicerats i en vanlig tidskrift efter en bestämd embargo-
tid.

6.4. Attityder till open access och open access-publicering
På frågan om de anser att deras respektive forskningsområde kan gynnas av open access svarade två 
av fem respondenter ja. Anita och Håkan ser att det finns fördelar med open access genom att man 
på så sätt kan nå en mycket bredare läsekrets på grund av att det är lättare att komma åt tidskriften. 
Enligt Håkan har de flesta svenska forskare tillgång till nödvändiga tidskrifter via sitt lärosäte eller 
annan institution men han kan se problem när det kommer till privatpersoner eller forskare i vissa 
länder som kanske inte alltid har möjligheten att betala en prenumerationsavgift för att få tillgång 
till forskningsresultat; ”... det är ju väldigt få personer idag så som privatpersoner eller forskare som 
prenumererar på tidskrifter. Det finns  personer som missar massor som egentligen skulle ha ett 
intresse, men som bara kommer åt ett abstract. Jag tror att det skulle få större genomslag och fler  
som läser”, säger Håkan.

Jörgen, Eva och Elisabeth anser inte att  open access har någon påverkan på den odontologiska 
forskningen. Eva säger att ” Det spelar ingen roll. Inom vårt område så har det inget värde om det  
inte är i en tidskrift som är betydande inom området. Om vi bara lägger ut vart som helst så har ju 
det inget värde.” Elisabeth påpekar ändå, även om hon inte tror att open access på något sätt kan 
gynna  själva  forskningsområdet,  att  open  access  kan  ge  mer  för  användarna,  att  det  blir  mer 
användarvänligt  och  att  det  är  ett  snabbare  och  enklare  sätt  att  få  tillgång  till  vetenskapliga 
forskningsresultat inom olika områden.

Den enda av respondenterna som anser att det är viktigt att publicera sitt arbete open access är 
Anita. Tyngdpunkten i denna åsikt är dock ur ett ekonomiskt perspektiv där hon säger att hon inte  
har något val eftersom flera forskningsfinansiärer har detta som krav: ”Ja, det är viktigt för jag 
måste ju göra rätt för de pengar jag fått va och eftersom det står det då att man ska göra det idag så 
har man ju inget val” säger hon. Annars tycker hon även att det till viss del kan vara viktigt för att 
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nå ut till fler läsare.

Jörgen, Eva och Elisabeth tycker inte alls att det är viktigt att publicera sin forskning open access. 
Enligt Jörgen har de läsare som han vänder sig till oftast tillgång till de viktigaste tidskrifterna inom 
det  odontologiska  forskningsområdet  vilket  gör  att  han  inte  tycker  att  open access  har  så  stor 
betydelse. Han säger också att han inte riktigt förstår open access-processen i och med att det ofta 
finns en avgift som författaren ska betala och han tycker att det är fel att man som forskare ska 
betala för att få sitt arbete publicerat. 

Eva nämner att  hon har haft  dåliga erfarenhet av open access-publicering på grund av att  peer 
review-processen enligt henne har varit för lång: ”Innan man fick tillbaka hade det gått tre månader 
för att få peer review, och så svarade man på det och så gick det ytterligare några månader. Även 
om publiceringen var blixtsnabb så har peer review-processen varit alldeles för lång. Det går ju fort 
att publicera med open access, men om review-processen tar så lång tid så tar det ju ändå mycket 
längre  tid  än  med en  vanlig  tidskrift”,  säger  hon.  Eva lägger  också  till  att  även om det  finns 
rekommendationer från institutionen att publicera open access så har det inte något värde om det  
inte är kvalitetskontrollerat och publicerat i en vetenskaplig tidskrift. ”Det är inget att lägga energi 
på” säger hon. 

Elisabeth har en stark åsikt om att open access-publicering inte är viktigt: ”Att publicera allt open 
access tror jag blir som ett steg tillbaka. Då blir det ju som att Googla, då kan man ju lägga ut vad 
som helst på nätet.” Håkan tycker inte heller att det är viktigt för honom att publicera sitt arbete 
open  access  men  tillägger  att  om  det  fanns  någon  lämplig  tidskrift  som  hade  liknande 
kvalitetskontroller  som  vanliga  tidskrifter  ser  han  ändå  att  det  skulle  kunna  vara  bra  för 
tillgänglighetens skull. 

Precis som att respondenterna inte tycker att det är viktigt att publicera sin egen forskning open 
access  tycker  de heller  inte  att  det  är  viktigt  att  andras  forskning publiceras  via  dessa kanaler. 
Respondenterna är eniga i den här frågan då alla fem anser sig ha god tillgång till de databaser och 
tidskrifter som de behöver via respektive universitets- eller högskolebibliotek. Håkan säger: ”För 
mig är det inte viktigt i och med att jag sitter där jag sitter. Här på universitetet har ju jag tillgång till  
tidskrifter och det innebär att man kan få ut en artikel direkt utan att det kostar något extra. Jag har  
ju möjligheten att kunna läsa precis vad som helst i stort sett via universitetsbiblioteket. Så för mig 
är det ingenting, jag står inte och faller med det.” Anita är den enda som ändå nämner att det inte är  
en nackdel att andra forskares artiklar finns tillgängliga via open access, men även hon anser sig ha 
tillräcklig tillgång till de tidskrifter hon behöver.

Ingen utav respondenterna anser att det är viktigt att publicera open access via institutionella arkiv. 
Elisabeth och Anita kan båda se hur det kan vara en fördel för själva institutionen genom att visa 
upp den forskning som bedrivs och publiceras vid institutionen genom dessa arkiv. För deras egen 
del anser de dock inte att det har någon betydelse där Anita säger att det enda som är relevant för  
henne är  att  synas i  PubMed. Både Eva och Håkan säger  att  de inte  lägger  någon vikt  vid att  
publicera fulltexter i institutionella arkiv. Eva säger: ”Det institutionella arkivet där man kan lägga 
ut öppet det har ju sämre värde än en open access-tidskrift. Vetenskapligt så är det ju värt noll. Så 
länge det inte är granskat så har det inom vårt område inget värde. Det finns ju ingen som räknar det 
som en merit.” Håkan nämner även upphovsrätt och att de inte alltid ens har rätten att lägga upp sin  
forskning i fulltext i arkivet innan den har publicerats i en vanlig tidskrift.  Jörgen tror att open 
access-tidskrifter kommer att öka i framtiden och att det kommer att dyka upp nya modeller för 
open access. Dock anser han inte att  open access-publicering i varken institutionella arkiv eller 
tidskrifter kan fungera fullt ut inom den odontologiska forskningen där han säger att ”inom vår 
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bransch är det så kompetitivt att man inte vill lämna ut information förrän den är färdig och klar.  
Man vill inte ge ut något för tidigt innan det är kvalitetsgranskat.”

Gällande frågan om vad de anser om att vissa tidskriftsförlag försöker förhindra de krav på open 
access som ställs från flera forskningsfinansiärer var det tre respondenter som ansåg att detta är fel 
väg att gå. Elisabeth säger: ”Det tror jag är ganska ”döfött”. Den yngre generationen tycker ju att 
det här är självklart och efterfrågar det.” Anita tror att ”... de är förlorare om de inte ger alternativet 
till open access i alla fall. Jag menar, alla stora bidragsgivare så som Vetenskapsrådet, de kräver det 
idag. Det må ju va att de vill ha kvar den andra formen men jag tror att de ändå måste ge det som ett 
alternativ, annars stoppar de forskarna. Många forskare inom andra områden än just mitt område 
känner säkert att det är viktigt att få ut sin forskning till så många som möjligt, det är ju ett sätt att 
synas.”

Jörgen och Eva förstår varför vissa förlag försöker förhindra open access-kraven från finansiärerna. 
Så länge som open access inte fungerar på ett ”smidigt sätt”, säger Eva, så kommer hon att välja 
vanliga  tidskrifter  vid  publicering  av  forskningsresultat.  Jörgen  ser  ändå  att  den  vanliga 
tidskriftsprocessen kan till viss del vara skev: ”Hela modellen är ju lite galen, att vi som forskare är 
oavlönad arbetskraft  för att  publicera i  tidskrifterna och biblioteken får  sen betala  ganska dyra 
pengar för tidskrifterna, så själva affärsmodellen är lite lustig.” Han anser ändå att det finns en slags 
professionalism i förlagen när det gäller publicering och marknadsföring som han känner att han har 
nytta utav. 

6.5. Open access påverkan på forskares publiceringsrutiner
På  frågan  om  det  har  skett  några  förändringar  i  publiceringsrutiner  efter  det  att  flera 
forskningsfinansiärer numera ställer krav på open access-publicering svarar alla fem respondenter 
mer eller  mindre nej.  Håkan har aldrig sökt medel från exempelvis Vetenskapsrådet eller  andra 
finansiärer som ställer dessa krav. Jörgen har precis sökt anslag från Vetenskapsrådet och säger att 
om han får beviljat medel så får han anpassa sig efter deras regler och publicera open access om det  
är det som krävs. Oftast får han medel från andra håll vilket gör att han inte känner av de krav som 
ställs. Dessutom tror han inte att dessa krav kommer att beröra hans forskningsområde än så länge 
men att det finns en möjlighet att det kommer att förändras i framtiden. 

Elisabeth som arbetar inom landstinget känner sig inte berörd av forskningsfinansiärernas krav på 
att  publicera  open  access.  Hon  söker  visserligen  anslag  från  olika  finansiärer  men  får  även 
forskningsmedel via kommunen: ”Jag arbetar på samma sätt eftersom jag inte känner mig berörd av 
dessa krav. Vi har en väldigt generös forskningspolitik och finansiering i kommunen vilket gör att vi 
stödjs med goda medel i vår forskning, så jag har inte känt av att jag har behövt ändra mitt sätt att  
publicera även om jag även söker medel från annat håll”, säger hon. 

Anita och Eva är de enda som har publicerat artiklar via open access-tidskrifter och båda har fått 
betala en viss summa i författaravgifter för varje publicerad artikel. Eva säger att hon inte tycker att 
hon har förändrat något i hur hon publicerar eftersom hon endast har använt sig av open access vid 
två tillfällen.  Hon har  haft  dåliga erfarenheter  av detta  eftersom det  enligt  henne tog  betydligt 
mycket längre tid att få sin forskning publicerad än vad det gör i en vanlig tidskrift. Eftersom Anita 
har publicerat i open access-tidskrifter ett flertal gånger så kan hon se en viss förändring i hur hon 
tänker när hon ska publicera. För det mesta publicerar Anita som hon alltid har gjort, vilket är i 
tidskrifter som inte erbjuder open access-möjligheter, men vid val av open access-tidskrifter blir det 
att hon lägger mer fokus på att välja ”rätt” tidskrift. Hon säger: ”Vi har ju våra speciella tidskrifter  
som vi alltid väljer eftersom de har mest prestige inom vårt område, men vid open access-tidskrifter  
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tänker jag mer, alltså, jag vill ju vara säker på att jag vänder mig till rätt läsare.” För det mesta 
publicerar hon dock i traditionella elektroniska tidskrifter så hon ser inte någon större förändring i 
sina rutiner. 

7. Analys och diskussion
I följande kapitel har jag för avsikt att diskutera och analysera det resultat som framkommit och 
ställa detta i perspektiv till tidigare studier om forskares attityder till open access.

7.1. Erfarenheter av open access-publicering 
Jingfengs  (2010)  sammanställning  av  tidigare  studier  av  forskares  attityder  och 
publiceringsbeteenden gällande open access visar på en ökad medvetenhet om open access och att 
publicering via dessa kanaler har ökat de senaste decennierna.  Open access-publicering är dock 
något som medverkande respondenter för denna uppsats inte har mycket erfarenhet av. Två av fem 
har någon gång publicerat artiklar open access där en av dessa anser sig ha dåliga erfarenheter av 
publiceringsprocessen. Håkan och Jörgen har ingen kunskap om vad det finns för möjligheter när 
det kommer till open access-publicering inom odontologisk forskning. Detta kan vara en bidragande 
faktor till det att de heller inte har någon erfarenhet av att publicera artiklar via open access-kanaler.

Anita som har  publicerat  via  open access flera gånger  och anser sig ha god kunskap om vilka 
tidskrifter  som erbjuder  open  access  är  även  den  enda  som anser  att  det  kan  vara  viktigt  att 
publicera  via  öppna  kanaler.  Hon  är  även  den  enda  som till  viss  del  ser  open  access  som en 
självklarhet i sitt arbete och verkar acceptera att det är någonting som krävs för att hon ska få medel 
från vissa finansiärer. Eva som endast publicerat open access vid två tillfällen och har haft dåliga 
erfarenheter vid bägge tillfällen ser inte alls hur open access kan vara viktigt. 

Elisabeth vet inte om hon har publicerat via någon open access-tidskrift vilket är överraskande. 
Detta kan man koppla till Rowlands och Nicholas (2005) enkätundersökning där sextiofem procent 
av forskarna som trodde de hade publicerat sina artiklar open access egentligen hade publicerat i en 
vanlig tidskrift.  Det kan anses konstigt att man som forskare inte känner till vilken sorts tidskrift 
man har blivit publicerad i. Vissa forskare vet helt enkelt inte hur tillgängligheten ser ut för deras 
publicerade forskningsresultat och det verkar heller inte som att detta spelar någon roll. I detta fall 
är det troligt att Elisabeth inte har publicerat i en open access-tidskrift, men detta kan naturligtvis 
visa  sig  vara  en  felaktig  antydan. Elisabeth  arbetar  ändå  på  en  institution  där  all  tillhörande 
forskning publiceras via en lokal publiceringsdatabas vilket är en av de variationer av open access-
publicering som Willinskys (2006) modell visar på. Detta är något som görs efter det att artikeln 
redan har publicerats i en vanlig tidskrift där det oftast finns en bestämd embargo-tid som gäller,  
vilket innebär att en artikel kan läggas upp i det institutionella arkivet flera år efter det att artikeln 
egentligen är skriven. Det här är det som Bernius et al. (2009) beskriver i sin modell som Delayed 
OA vilket ses som ett hinder i open access-publicering då det inte fullt ut uppfyller de krav som 
rekommenderas av förespråkare.

Det  är  tydligt  att  open  access-publicering  än  så  länge  inte  hör  till  rutinerna  bland 
odontologiforskare, vilket till mestadels beror på deras tro om att forskning om ämnet endast läses 
av andra forskare via specifikt högrankade tidskrifter. Det kan vara svårt att kontrollera om detta är 
fallet eller om det också finns andra intresserade individer som på grund av olika skäl inte har 
tillgång till dessa tidskrifter. 
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7.2. Attityder till open access och open access-publicering
Forskares attityder till open access har i tidigare studier visats vara generellt positiva. Dallmeier-
Tiessen et  al.  (2011) och Jingefengs (2010) undersökningar beskriver att forskare generellt ser 
open  access  som  en  möjlighet  att  nå  en  bredare  publik  och  att  det  gynnar  spridningen  av 
vetenskaplig  forskning,  vilket  i  sin  tur  kan  vara  en  faktor  för  utvecklingen  av  respektive 
forskningsområde.  I  jämförelse  med  nämnda  undersökningar  är  det  endast  två  av  fem 
medverkande  respondenter  som  anser  att  open  access  kan  gynna  deras  respektive 
forskningsområde. Anita och Håkan tror att de på detta sätt kan nå ut till en större grupp läsare 
genom  att  forskningsresultaten  får  en  bättre  tillgänglighet.  Även  Eva  tror  att  det  blir  mer 
användarvänligt och forskningen blir mer synlig genom open access men hon kan inte se hur det 
skulle gynna själva forskningsområdet.

Ur intervjuerna har det kommit fram att respondenterna tycker att det är viktigt att nå ut till så  
många läsare som möjligt. Ändå visas det att forskarna inte är intresserade av att publicera open 
access  vilket  studier  visar  ökar  tillgängligheten  och  möjliggör  att  fler  kan  ta  del  av 
forskningsresultat. Det som kan urskiljas är att forskarna är noga med att nå den rätta läsare, dvs. 
andra forskare, vilket kan vara en orsak till att de väljer bort att publicera i open access-tidskrifter. 
Håkan är den enda som ser att det kan finnas individer utanför forskningsprofessionen som också 
kan finna intresse av vetenskapliga forskningsresultat inom det odontologiska området. 

Även citeringar är något som forskare lägger stor vikt vid. Eysenbachs (2006) undersökning visar 
att artiklar som publiceras open access citeras betydligt mer än andra vilket också borde vara ett 
övervägande argument till att forskare skulle vara mer öppna till att publicera via open access-
kanaler.  Respondenterna har  dock bestämda åsikter  om att  det  är  krångligt  att  publicera open 
access och att de inte har något behov av det eftersom de anser sig ha tillräcklig tillgång till de  
tidskrifter som de behöver via respektive institution som de arbetar vid. 

Alla respondenter är även av den  uppfattningen att det kommer att kosta dem pengar genom att 
publicera via open access. Det finns flera olika sätt att publicera open access där författaravgifter 
bara är en av varianterna. I dessa fall, om man tittar på Dallmeier-Tiessens et al. (2011) studie av 
forskares attityder och erfarenheter av open access-publicering, visas det att författarkostnader kan 
variera  beroende på hur  erfaren  respektive  forskare  är  av  att  införskaffa  medel  för  att  bekosta 
forskning och publicering. Erfarenhet av att söka finansiella medel kan därför vara en bidragande 
faktor till om man som forskare drabbas av direkta kostnader eller inte. 

På frågan om de anser att det är viktigt för dem att publicera sitt arbete open access är det endast 
Anita som svarar ja. Hennes motiv är dock att det är viktigt på grund av att finansiärerna kräver 
detta och om hon inte publicerar sina artiklar open access får hon heller inte några pengar. Hon har 
helt enkelt inget val. De andra respondenterna verkar mest få medel från andra håll där det inte 
ställs några krav på open access-publicering vilket gör att de inte heller känner att det är viktigt för  
just dem att göra sin forskning öppet tillgänglig för alla. 

De medverkande respondenterna är av den synen att deras läsare endast består av andra forskare 
och att andra forskare endast söker information i PubMed.  Detta innebär att de inte tycker att de 
behöver publicera i andra tidskrifter än de det alltid har använt sig av. På så sätt behöver de heller 
inte  lägga  tid  på  att  ändra  några  rutiner  eller  lära  sig  publiceringsprocessen  för  open access-
tidskrifter.  Eva  som har  publicerat  open  access  vid  två  tillfällen  tycker  inte  att  rutinerna  har 
fungerat  då peer  review-processen har  tagit  alldeles för  lång tid  då det  enligt  henne tog flera 
månader att få sin artikel godkänd. Open access som står för snabb och effektiv publicering tycks 
inte  riktigt  stämma  i  Evas  fall.  Även  om  det  gick  fort  att  få  artikeln  publicerad  var 
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kvalitetsprocessen så lång att det ändå tog längre tid att publicera i en open access-tidskrift än i en 
vanlig tidskrift.  Anita som har publicerat open access ett flertal gånger tycks inte ha haft detta 
problem. Här verkar det som att  det kan finnas skillnader i  kvalitetskontrollen vid olika open 
access-tidskrifter. 

Elisabeths åsikt om att open access är ett steg tillbaka är det troligtvis många som inte håller med 
om men på ett  sätt  kan man förstå  henne eftersom hennes  profession är  inom den medicinska 
forskningen  där  kvalitetsgranskning  är  en  självklarhet.  Om peer  review-processen  inte  full  ut 
fungerar  i  open  access-tidskrifter  så  kommer  forskarna  heller  inte  välja  dessa  tidskrifter  att 
publicera i. Om kvalitetskontroller i open access-tidskrifter fungerar bra eller dåligt ska låtas vara 
osagt,  men att  det  inte  fungerar  tillräckligt  bra  verkar  ändå  vara  den generella  åsikten  hos  de 
respondenter som medverkat i denna studie.

Till open access-publicering hör även de institutionella arkiv där forskare kan lägga ut sina artiklar i  
fulltext.  Enligt Rowlands och Nicholas (2005) enkätstudie finns det en generell uppfattning bland 
forskare att publicering i institutionella arkiv har ett ganska meningslöst värde där open access-
tidskrifter står i betydligt högre kurs. Undersökningen kan liknas vid de resultat som framkommit 
av uppsatsens  intervjuer  då  det  inte  är  någon av respondenterna  som lägger  större  vikt  vid att 
publicera i dessa arkiv, där exempelvis Eva anser att det har ett ännu sämre värde än publicering i  
open access-tidskrifter och att det inte finns någon som ser detta som meriterande. Respondenterna 
tror helt enkelt inte att det finns någon annan än andra forskare inom odontologi som skulle ha ett 
intresse av deras artiklar och forskningsresultat. 

Att andra forskares resultat finns tillgänglig via open access-kanaler är något som respondenterna 
inte anser ha någon stor betydelse. Alla fem har enligt dem själva tillgång till alla databaser och 
tidskrifter som de behöver via respektive institutionsbibliotek. Här kan man uttyda ett mönster i hur 
de tänker om hur forskare inom odontologi publicerar och söker efter forskning. Kanske är det så att 
alla  världens  forskare  inom  området  endast  publicerar  sina  forskningsresultat  i  specifikt  högt 
rankade odontologiska tidskrifter och att det också är endast dessa tidskrifter som forskare söker 
information i. Troligtvis är det dessa tidskrifter som används mest bland odontologiska forskare, 
men  det  går  inte  att  undvika  frågan  om  det  ändå  inte  kan  finnas  användbar  forskning  och 
information som då går dem förbi.

Generellt sett anser ändå respondenterna att open access är någonting positivt, att det är någonting 
som människor förväntar sig idag och att det är ett sätt att få sin forskning mer synlig. När frågan 
om vad de anser om att vissa förlag försöker stoppa finansiärernas krav på open access-publicering 
dyker upp svarar Elisabeth, Anita och Håkan att de inte tror att open access går att hindra, att det är  
en del av utvecklingen och att det ändå är viktigt att det finns som alternativ. 

7.3. Open access påverkan på forskares publiceringsrutiner
Det  kan  konstateras  att  det  inte  har  skett  några  större  förändringar  i  forskares 
publiceringsbeteenden  och  rutiner  sedan  krav  börjades  ställas  på  open  access  från  de  största 
forskningsfinansiärerna  i  Sverige.  Här  verkar  det  som  att  forskarna  får  anslag  från  andra 
finansiärer vilket gör att de ännu inte har påverkats av dessa krav. Anita som väljer att publicera 
open access vid vissa tillfällen säger att hon ändå har förändrat hur hon tänker när hon ska välja 
tidskrift att publicera i. Vid open access-publicering känner hon att det är viktigare att tänka på 
vilken läsare hon möter. Detta kan bero på att de högt rankade tidskrifterna har en självklar publik 
och läses av fler än mindre kända tidskrifter. 
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Man  kan  ändå  uttyda  en  viss  framtida  förändring.  Jörgen  som  precis  har  sökt  medel  från 
Vetenskapsrådet förväntar sig att han antagligen kommer att behöva publicera via någon form av 
open  access-kanal  för  att  få  finansiellt  stöd.  Att  det  är  något  som  Jörgen  och  de  andra 
respondenterna kommer att göra varje gång de publicerar verkar dock ligga långt fram i tiden.

8. Slutsatser och avslutande reflektioner
Jag gick in i den här studien med en tro om att forskare är positiva till open access i alla former för 
att det är ett sätt för dem att nå ut till fler läsare. Under arbetets gång har jag börjat inse att det är 
olika för olika forskningsområden. Det odontologiska forskningsområdet har förståtts är en relativt 
intern och specifik ämnesinriktning där det endast söks information inom vissa bestämda tidskrifter. 
Vad som också kommit fram är att forskare inom odontologi inte tror att det finns någon individ 
utanför denna grupp som kan tänkas vara intresserade av att ta del av deras forskning. Detta innebär 
att de inte väljer att publicera någon annanstans än i högt rankade tidskrifter med hög impact factor.  
Det handlar också väldigt mycket om prestige, att publicera i en högt rankad tidskrift betyder mer 
än att publicera i en open access-tidskrift som än så länge är ett relativt nytt koncept.

Att forskare inom odontologi inte väljer att publicera i någon form av open access tyder på att de än 
så länge inte är beroende av finansiella medel som kommer från exempelvis Vetenskapsrådet eller 
andra anslagsgivare som ställer krav på open access-publicering. Andra orsaker är att de heller inte 
riktigt verkar veta vad det finns för möjligheter att publicera open access, detta på grund av att de 
helt enkelt inte behöver publicera på det sättet. De har sina specifika tidskrifter som de alltid väljer 
och som de tror att deras kollegor och andra som är intresserade av forskningen använder sig av.  
Detta är något som visserligen kan stämma men det kan också vara svårt att veta exakt hur forskares 
tillgång till tidskrifter ser ut runt om i världen. 

Tillgången till databaser och tidskrifter har även en stor roll i att forskare väljer bort open access-
tidskrifter. De anser inte att forskning inom deras respektive område behöver finnas tillgänglig via 
open access-kanaler eftersom de anser att de har de informationsresurser som de behöver för sin 
forskning.  

Det är också tydligt att forskare inte ser open access-tidskrifter som kognitiva auktoriteter och att de 
är  av  den  uppfattningen  att  denna  sortens  tidskrifter  har  sämre  kvalitetsgranskning  än  vanliga 
tidskrifter. Att detta skulle vara sant är upp till andra att undersöka men det är ändå något som 
verkar vara av en allmän åsikt, i alla fall bland svenska odontologiforskare. Kvalitetsfaktorn är en 
naturligt viktig del inom den medicinska professionen och så länge som forskarna inte anser att 
open access-tidskrifters peer review-process fungerar på ett effektivt sätt, enligt deras mått, är det 
troligt att de heller inte kommer att använda sig av dessa tidskrifter vid publicering eller kommer att 
börja se open access-tidskrifter som tillförlitliga informationskällor. 

Om man tittar på hur respondenterna tänker och beter sig vid publicering och hur deras inställning 
till  open  access  uttrycker  sig  kan  man  tydligt  se  hur  kunskap,  erfarenheter  och  attityder  är  
sammankopplade. Anita som har publicerat open access vid ett flertal gånger och har kunskap om 
vilka tidskrifter som finns är mycket mer positiv till konceptet än vad de andra respondenterna är 
som näst intill inte har någon erfarenhet alls av open access-publicering. Som Jörgen nämner är den 
odontologiska branschen väldigt kompetitiv men för att möjliggöra att forskningsresultat blir mer 
tillgängliga och för att forskare ska nå ut till fler användare behöver de ta ett beslut om de kan ge 
upp en del av den prestige som förknippas med vissa högt rankade tidskrifter och istället välja 
publicering via open access. 
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Open access-frågan är ett väldigt brett ämnesområde där det finns flera infallsvinklar att undersöka. 
Det som berör ämnet och som skulle vara av intresse att titta närmare på är t ex hur publicerings-  
och  peer  review-processen  fungerar  i  olika  open  access-kanaler,  upphovsrätt  vid  open  access-
publicering, hur forskare blir finansierade för att möjliggöra open access-publicering, hur tillgången 
till databaser och tidskrifter ser ut i utvecklingsländer, osv. 

Avslutningsvis  kan  tilläggas  att  open  access  är,  även  om  begreppet  introducerades  för  flera 
decennier  sedan,  ett  relativt  nytt  koncept  som många  forskare  fortfarande  inte  har  så  mycket 
kunskap om. Det krävs framförallt att forskare får information om hur publiceringsprocessen i open 
access-kanaler fungerar och även om de fördelar som de kan dra nytta utav. Man ska heller inte  
glömma bort att forskning och vetenskaplig kommunikation till stor del bygger på ett utbyte av 
idéer och om forskning inte finns tillgänglig kan heller inte idéer utbytas och utvecklas.  
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10. Bilaga - Intervjumall

1. Berätta om din bakgrund som forskare.

2. Hur ser du på din roll som forskare?

3. Vilka publiceringskanaler väljer du att publicera i?
Varför?

4. Vilka kriterier går du efter när du väljer vilken tidskrift du ska publicera i?

5. Hur viktigt är det med ”impact factor” vid val av tidskrift?
Om viktigt, på vilket sätt? 
Om inte viktigt, varför inte?

6. Känner du till vad det finns för tidskrifter som publicerar open access inom ditt 
forskningsområde?

7. Tror du att ditt forskningsområde kan gynnas av open access?
Om ja, på vilket sätt?
Om nej, varför inte?

8. Finns det krav eller rekommendationer från det lärosäte eller institution du arbetar vid att 
publikationer ska publiceras open access?
Om ja, har du fått information om vilka möjligheter det finns att publicera open access enligt 
de krav som forskningsfinansiärerna ställer?

9. Har du publicerat open access någon gång?
Om ja, varför?
Om ja, på vilket sätt publicerade du open access (genom parallellpublicering, publicerat i en 
open access-tidskrift, ”author pays”)?
Om nej, varför inte?

10. Är det viktigt för dig att ditt arbete publiceras open access?
Om ja, varför?
Om nej, varför inte?

11. Är det viktigt för dig att andras forskningsresultat inom ditt område publiceras open access?
Om ja, varför?
Om nej, varför inte?

12. Har du förändrat ditt sätt att publicera i och med att ett flertal forskningsfinansiärer numera 
ställer krav på open access-publicering?
Om ja, på vilket sätt?
Om nej, varför inte?

13. Hur viktigt tror du det är att forskningsresultat är fritt tillgängliga via öppna kanaler så som 
institutionella arkiv och open access-tidskrifter?

14. Vissa stora förlag så som Elsevier försöker stoppa finansiärernas krav på open access-
publicering, delvis på grund av hotade ekonomiska vinster. Vad anser du om detta?
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