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Abstract: The aim of this bachelor-thesis is to study how postgraduates 

approach open access during times of change within 

scholarly communication.  Our theoretical framework is 

based upon Knorr Cetinas epistemic cultures and Cullen & 

Chawners theory that there is a paradigmatic conflict within 

scholarly communication due to the fact that open access has 

failed to reach the same level of prominence among 

researchers as it has within research libraries. We 

interviewed six postgraduates at Malmö högskola in order to 

find answers to our research questions. We identified a 

shared epistemic culture among the postgraduates, which can 

be explained by the fact that being postgraduates, they all 

share similar experiences and values. We chose to call this 

epistemic culture the horizontal epistemic culture. During the 

interviews institution-specific cultures were expressed as 

well. These institution-specific cultures we chose to call the 

vertical epistemic cultures. Our study shows that the basic 

principle of the open access movement, namely to make all 

research freely available, has encountered difficulties when it 

comes to being incorporated within both the horizontal and 

the vertical epistemic culture. The statements of the 

postgraduates unanimously show that open access is viewed 

neither as a concept nor as a real publishing-alternative for 

them. We can conclude that the statements of the 

postgraduates show a similar conflict between the traditional 

publishing system and open access publishing that Cullen 

and Chawner identified.  Research libraries should be aware 

of these cultures in order to be able to collaborate more 

efficiently with the postgraduates. 
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1. Inledning 

 

2003 antogs Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 

Humanities som främjar fri tillgång på internet till vetenskaplig information. Den så 

kallade Berlindeklarationen, som ligger nära andra nätbaserade rörelser som eftersträvar 

fri spridning av programvara och kultur, till exempel open source- och Creative 

Commons-rörelsen, undertecknades av Sveriges universitets- och högskoleförbund 

2004 (SUHF 2004). Även forskningsfinansiärer, både nationellt och internationellt, har 

börjat kräva att, av dem finansierade forskningsresultat, ska göras digitalt fritt 

tillgänglig för alla att tillgodogöra sig. Med internet har möjligheter utvecklats inom 

vetenskaplig kommunikation som utmanar de traditionella tidskriftsförlagens starka 

monopol. Berlindeklarationen är ett av många initiativ för arbetet för fri tillgång till 

forskning som är open access-rörelsens (open access förkortas härefter OA) 

grundprincip. Att publicera OA innebär att författaren behåller upphovsrätten till sin 

publikation och att läsaren har fri tillgång till vetenskaplig information på nätet och utan 

kostnad kan läsa, citera, ladda ner och skriva ut vetenskapliga kvalitetsgranskade 

publikationer. 

 

Idag är OA ett etablerat publiceringsalternativ inom vetenskaplig kommunikation, och 

det börjar återspeglas på Sveriges universitet och högskolor. År 2003 fanns en 

rekommendation från Malmö högskolas rektor om OA-publicering för artiklar och ett 

krav för OA för egna avhandlingar och lokal utgivning. I november 2010 togs ett nytt 

och utökat rektorsbeslut kring all forskningspublicering. Policyn trädde i kraft den 1 

mars 2011 och gäller enligt följande: 

 

 Forskande personal och doktorander vid Malmö högskola skall deponera en 

kopia av publicerat forskningsresultat i högskolans öppna digitala arkiv Malmö 

University Electronic Publishing (MUEP), såvida inte upphovsrättsliga skäl 

förhindrar detta. 

 Malmö högskolas personal och doktorander bör publicera sina forskningsresultat 

i tidskrifter som tillämpar open access när sådan lämplig tidskrift finns. 

 Innehåll i högskolans publikationsserier skall, om inte särskilda skäl föreligger, 

också deponeras i MUEP. 

 

 (utdrag från Malmö högskolas OA-policy, Malmö högskola 2011) 

 

I takt med att OA-rörelsen har fått allt starkare fäste och resulterat i att högskolor och 

universitet har antagit policys likt den ovan har det skrivits en rad artiklar och uppsatser 

om bibliotekets nya arbetsuppgifter och högskolebibliotekets roll i förändring med 

avseende på OA. Forskares attityder till OA-publicering har också undersökts. Studier 

indikerar att forskare har låg kännedom om OA och att forskningsbiblioteket upplever 

svårigheter med att nå ut med information om OA. Slutsatsen i samma studier är att 

forskningsbiblioteken har nått en punkt där det inte är fråga om varför man ska driva 

arbetet med OA framåt utan snarare hur det ska göras. Forskare, däremot, verkar 

fortfarande befinna i fasen där man frågar sig varför OA är ett fördelaktigt 

publiceringsalternativ (Svensson, 2011; Linde, Svensson, & Stjernberg, 2010; Ruhe & 

Åström, 2006).   
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En grupp av forskare som vi vill undersöka närmare är de forskarstuderande. 

Doktorander, som de oftast kallas, är under utbildning vilket innebär att de befinner sig i 

en situation där det riktas särskild information om publicering i form av kurser och 

handledning. Vidare har de publicerat artiklar, eller kommer att göra det, vilket gör att 

publiceringsfrågan är aktuell men fortfarande inte etablerad som praktik. Vi menar att 

det är intressant att undersöka den här gruppen av forskande personal på en högskola 

eftersom de är framtidens forskare vars syn på publicering och spridning av forskning 

har betydelse för forskarsamhällets utveckling inom OA på sikt.  

 

Genom att intervjua doktorander vid Malmö högskola är syftet att låta deras 

resonerande kring OA i förhållande till sin egen forskning, och till forskningssamhället i 

stort, komma till uttryck. Vi genomför vår undersökning med utgångspunkt i 

doktorandernas kontext av vetenskaplig kommunikation. Vetenskaplig kommunikation 

brukar delas in i formell och informell kommunikation. Till den formella delen räknar 

vi Malmö högskolas OA-policy och forskningsbibliotekets OA-resurser samt officiella 

seminarier och publicering medan den informella delen är de sammanhang där 

doktoranden diskuterar och skaffar sig erfarenheter av publiceringspraktiken, det kan 

vara samtal med kollegor och handledare men också allmänna uppfattningar om 

publicering på institutioner. Vår förhoppning är att de resultat vi kommer fram är så 

pass generaliserbara att de kan gagna även övriga svenska högre lärosäten som på en 

eller annan nivå verkar för OA-publicering 
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2. Bakgrund 
 

I bakgrunden ges en introduktion till två, för vår undersökning relevanta, teman: 

vetenskaplig kommunikation och Malmö högskola. Först presenteras temat vetenskaplig 

kommunikation och dess förändringsprocess, OA-rörelsens framväxt, OA-definitioner 

och -typer och sist hur OA-utvecklingen omfamnats på forskningsbibliotek. I det andra 

temat ger vi en bild av hur det är att vara doktorand Malmö högskola, 

högskolebibliotekets OA-arbete och en närmare presentation av lärosätets OA-policy.         

 

2.1 Vetenskaplig kommunikation  
 

Vetenskaplig kommunikation innebär att sprida forskningsresultat till forskningsfältets 

kollegor.  Syftet är att på sikt generera ny forskning. Vetenskaplig kommunikation kan 

också definieras som ett system för all spridning och utbyte av forskningsresultat som 

görs via artiklar, konferenser, böcker, bokkapitel, projekt och nätverk samt diskussioner 

och möten (Mukherjee 2010, s. 2ff). Begreppet innefattar också den process av kontroll 

eller kvalitetsgranskning som görs på publikationer innan tryck eller det digitala 

tillgängliggörandet, som visar dess vetenskaplighet. Borgman (2007) kallar 

vetenskaplig kommunikation ett sociotekniskt system. Hon menar att det är ett mycket 

komplext och föränderligt system med en ständigt pågående kommunikation på flera 

plan som sker genom olika kanaler. Listan på kommunikationskanaler kan göras lång, 

till de redan nämnda ovan lägger hon till telefon, mail, chatt och webbsidor och 

understryker att den digitala tekniken har haft revolutionerande effekt på detta system. 

Dock har det ursprungliga syftet bestått: att sprida och dela information (ibid., s. 48f).  

 

2.1.1 Utveckling inom vetenskaplig kommunikation 

 

Den vetenskapliga kommunikationen har, såsom den bedrevs i de klassiska grekiska 

akademierna till dagens OA-alternativ, genomgått flera paradigmskiften. Ett av de mest 

betydelsefulla skedde mellan mitten av 1400-talet och fram till 1700-talet i samband 

med boktryckarkonstens genombrott (Linde 2008). De första vetenskapliga tidskrifterna 

utvecklades under 1600-talet och tidskriften har varit den dominerande 

spridningskanalen för vetenskaplig forskning sedan dess. Till en början stod 

universiteten och lärda sällskap som utgivare och drevs inte av ekonomiska 

vinstintressen, tidskrifterna var ett kommunikationssystem forskare emellan. Denna 

ordning ändrades efter andra världskriget då forskningen ökade starkt och de hittills 

forskarstyrda tidskrifterna hann inte med uppgiften att kommunicera forskning utan 

långa utgivningstider. Nu såg de kommersiella förlagen en marknad att kliva in på. 

Dessutom tog Eugene Garfield 1963 fram ett bibliografiskt verktyg, Science Citation 

Index, för att räkna en tidskrifts antal citeringar. Med detta kunde en tidskrifts impact 

factor räknas ut, alltså hur ofta artiklar i en tidskrift citerades och kan liknas vid en 

statusmätare. Det blev viktigt att publicera sig i rätt tidskrift, med hög impact factor. 

Utvecklingen innebar att biblioteken kunde identifiera ett kärnutbud av tidskrifter och 

förlagen såg möjligheten att ta höga priser för de tidskrifterna som biblioteken måste ha, 

de med högst impact factor. De kommersiella förlagen har fortsatt att utnyttja sitt 

monopol för att driva upp prenumerationspriserna (ibid., s. 97f). 
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Enligt Linde (2008) talar man om ett nytt paradigmskifte som sker inom vetenskaplig 

kommunikation; nya sätt att sprida forskning etableras som utmanar de kommersiella 

förlagen. Orsakerna till detta är främst internets möjligheter till global spridning av 

forskningsresultat och fortsatt kraftiga prisökningar på vetenskapliga 

tidskriftsprenumerationer. Kritiken har också riktats mot att kommersiella förlag gör 

vinster på forskning som ofta betalas av skattemedel. Forskaren, redaktören och 

granskaren får inget eller minimalt betalt för sina bidrag. Deras lön består av meritering 

och status. Det kommersiella förlaget bidrar främst med distribution och formgivning 

(ibid.). Det är universiteten som får betala, dels för forskarens arbetsinsats och dels för 

tillgång till forskningsresultat då forskningsbiblioteken får lägga stor del av budgeten på 

högstatustidskrifter (Hagerlind 2002, s. 98). 

 

I takt med att forskarnas och bibliotekariers missnöje har växt mot tidskrifternas 

monopol och internets utveckling har olika initiativ inom vetenskaplig kommunikation 

vunnit mark (Linde 2008). Under första hälften av 2000-talet initierades tre av OA-

rörelsens mest inflytelserika initiativ: 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, s.7). Den gemensamma nämnaren för dessa tre är att de aktivt 

arbetar för att vetenskaplig forskning ska göras fritt tillgänglig på internet för alla att ta 

del av.  

 

Enkelt uttryckt innebär OA att vetenskapliga resultat görs fritt tillgängliga digitalt via 

webben. Fritt tillgängliga innebär att man tar bort det som Suber kallar barriärer i form 

av avgifter och licenser (2012 s. 8). Det handlar främst om vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar och rapporter men även böcker, forskningsdata och metadata. Vidare 

menar Suber att i princip alla digitala objekt kan vara OA, exempelvis film, musik och 

romaner men att själva termen Open Access myntades av forskare som ville få bort de 

hinder som gjorde att forskning inte var fritt tillgänglig (ibid., s. 9).  

 

Forskningsbiblioteken är viktiga aktörer inom den vetenskapliga kommunikationen med 

lärosätenas egna institutionella arkiv och implementeringsarbete med antagna OA-

policys, ett arbete som ofta drivs av bibliotekarier. Mullen menar att det växande stödet 

för OA ställer krav på att bibliotekarier på forskningsbibliotek bör vara insatta och 

uppdaterade om de komplexa förändringar inom vetenskaplig kommunikation som 

intresset kring OA bidragit med (2010, s.7). Studier, som presenteras nedan, visar att 

forskningsbibliotekens arbete med OA har kommit långt men att det finns ett visst 

motstånd hos forskare att tillägna sig OA-publicering som ett alternativ till 

kommersiella tidskrifter.  

 

2.1.2 Definitioner av OA 

 

Budapest Open Access Initiative (BOAI) formulerades i december 2001 för att sedan 

publiceras i februari 2002 och detta initiativ utgör starten i det globala strävandet efter 

OA-publicering (BOAI, 2002). BOAI definierar OA på följande vis: 

 
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 
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indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful 

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. . . . (BOAI 2002) 

 

Även om definitionen av OA som ges i BOAI har uppdaterats flera gånger i andra 

dokument så står sig fortfarande definitionen i BOAI som den mest inflytelserika av 

dem alla (Bailey, 2006). I dokumentet kan man utläsa en ideologisk aspekt av OA som 

inte bara berör forskarvärlden utan hela jordens befolkning: 

 
Removing access barriers to this literature will accelerate research, enrich 

education, share the learning of the rich with the poor and the poor with the 

rich, make this literature as useful as it can be, and lay the foundation for 

uniting humanity in a common intellectual conversation and quest for 

knowledge. (BOAI 2002) 

 

Nästa viktiga initiativ var Bethesda Statement on Open Access Publishing som 

formulerades och publicerades i april 2003.  Bethesda bygger på BOAI men där finns 

skillnader mellan de båda definitionerna. Den främsta skillnaden är att det i Bethesda 

även framkommer att OA-publicering också innebär att, även om artikeln först 

publiceras på något annat håll, till exempel i en OA-tidskrift, ska den också arkiveras i 

minst ett institutionellt arkiv där det långsiktiga digitala bevarandet kan säkras (BOAI 

2002) .  

 

Berlindeklarationen, som antogs oktober 2003, är OA-rörelsens tredje viktiga initiativ 

och har en liknande definition av OA-publicering som Bethesda. Man kan se 

Berlindeklarationen som en omarbetning av Bethesda där den mest nämnvärda 

skillnaden är att Berlindeklarationen specificerar vilka handlingar som beslutsfattare 

inom forskningspolitik, forskningsfinansiärer, lärosäten, bibliotek och andra berörda 

organisationer bör betänka.  

 

2.1.3 Typer av OA 
 

De vanligaste sätten att distribuera OA-material är genom tidskrifter eller öppna 

institutionella arkiv (eng. repositories). Skillnaden mellan en traditionell vetenskaplig 

tidskrift och en OA-tidskrift är enligt Suber endast att den senaste är just OA. Med det 

menar Suber att såväl traditionella tidskrifter som OA-tidskrifter varierar i kvalité, 

trovärdighet och prestige (s. 49f). 

 

De öppna institutionella arkiven är samlingar eller databaser med artiklar som finns 

tillgängliga på internet. Suber menar att en viktig skillnad mellan att publicera sig OA 

genom institutionella arkiv jämfört med personliga webbsidor är att de institutionella 

arkiven ofta är längre komna vad gäller det långsiktiga digitala bevarandet (2012 s. 52). 

Med andra ord är det oftast säkrare, framförallt i ett långsiktigt perspektiv, för en 

forskare att deponera sitt material i ett institutionellt arkiv än att ladda upp det på en 

personlig webbsida.  
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Det finns två varianter av OA som är de mest omtalade: den gyllene vägen (eng. Gold 

Road) och den gröna vägen (eng. Green Road) (Mukherjee 2010, s. 25). Den gyllene 

vägen till OA innebär att forskaren tillhandahåller tidskriftsförlaget sin artikel, precis 

som det fungerar vid publicering i en traditionell tidskrift.  Tidskrifterna kan sedan delas 

in i tre nivåer av OA: Delayed OA journals, Partial OA journals och Purely OA journals 

(ibid.). Delayed OA journals innebär att förlagen gör sina tidskrifter fritt tillgängliga i 

efterhand. Det kan vara alltifrån någon månad efter den ursprungliga publiceringen till 

över ett år. Partial OA journals är när förlagen låter vissa utvalda artiklar vara fritt 

tillgängliga för att på så sätt locka läsare. Den allra vanligaste modellen av OA-

tidskrifter är dock Purely OA journals vilket innebär att alla artiklar från alla nummer av 

tidskriften görs fritt tillgängliga (ibid., s. 26). 

 

Den gröna vägen innebär att forskaren deponerar sin artikel till ett öppet arkiv 

(institutionellt arkiv eller ämnesbaserat arkiv) (Suber 2012, s. 54). Ett annat begrepp för 

den gröna vägen till OA är parallellpublicering och det är den här termen som 

universitet och högskolor i Sverige ofta använder. Även termen egenarkivering, från 

engelskans self-archiving förekommer. Suber anser att det är viktigt att den gröna vägen 

till OA lyfts fram då författare till vetenskapliga artiklar oftast kan få tillstånd av de 

traditionella kommersiella förlagen att även parallellpublicera sig (ibid.).  

 

2.1.4 Forskningsbibliotek och OA  
 

På ett nationellt plan driver Kungliga Biblioteket programmet OpenAccess.se som har 

som mål att stödja OA-publiceringen vid svenska universitet och högskolor. 

Programmets tre huvudområden är information och rådgivning, infrastruktur och 

tjänster och drivs i samarbete med flera stora svenska forskningsfinansiärer såsom 

exempelvis KK-stiftelsen, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond (Kungliga 

Biblioteket 2012a). 

 

Inom programmet har rapporter, undersökningar och utvärderingar genomförts. En av 

dessa är en enkätundersökning med syftet att få en bild av det aktuella läget av OA-

arbetet vid svenska lärosäten (Svensson 2011). I enkäten görs en summering av 

lärosätenas prioriteringar och två områden utmärker sig. Det är dels bibliotekens 

informationsinsatser om OA, i första hand till forskare men även till lärosätets ledning, 

och dels insatser för att underlätta parallellpublicering i de öppna arkiven. Enkäten visar 

att okunskapen om OA-publicering fortfarande är utbredd hos svenska forskare och 

andelen fritt tillgängliga artiklar är ännu liten. I undersökningen görs också 

en jämförelse med resultatet från 2007 års kartläggning vilket visar att man hade 

liknande problem då. Då svarade mer än två tredjedelar av biblioteken att information 

och förankring vid det egna lärosätet var den största utmaningen när det gäller 

elektronisk publicering. Man upplevde att det fanns problem med att nå ut till forskande 

personal och att hitta fungerande arbetsflöden för att uppnå ökad publicering. Enligt 

undersökningen gäller detta fortfarande men större fokus ligger nu på 

parallellpublicering. Trots en del svårigheter med information och okunskap hos 

forskare visar enkäten ändå att lärosätena i Sverige satsar alltmer på personalresurser 

som är specialinriktade på OA-publicering och de lärosäten som ännu inte antagit OA-

policy planerar att anta en sådan eller skärpa tidigare beslut. Rapporten konstaterar att 

det inte längre handlar om att informera om fördelarna med OA utan nu handlar det mer 
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om att arbeta med hur OA-publicering ska fungera i praktiken och arbetssätt kring detta. 

 

I samma linje menar Linde P., Svensson, A. och Stjernberg, H. (2010) att forskare har 

låg kännedom om OA vilket resulterar i ett lågt engagemang för detta 

publiceringsalternativ (s. 32). De rapporterar om två projekt där syftet har varit att öka 

forskares kunskap om OA. Det första projektet resulterade i en webbplats med ned 

laddningsbart OA-undervisningsmaterial att använda för lärosäten. Det andra projektet 

använde detta undervisningsmaterial som bas för fortsatt kompetensutveckling och en 

efterföljande seminarieserie. Syftet var att stödja bibliotekspersonal vid svenska 

lärosäten med att planera och genomföra seminarier som riktar sig till lokala lärosätens 

forskare och doktorander. Artikelförfattarna delar med sig av sina erfarenheter av de 

fem genomförda seminarierna som de menar blev vällyckade med stora deltagarantal av 

doktorander och forskare. De sammanfattar projekten med slutsatsen att intresset för 

OA finns bland doktorander och forskare men att fler informationsinsatser behövs och 

särskilt klargörande information kring hur detaljer kring OA-publicering fungerar 

efterfrågas. Likaså denna artikel avslutas med att konstatera att arbetet med OA på 

forskningsbiblioteken nu har gått in i en ny fas där det handlar om hur och inte längre 

om varför OA är viktigt (ibid.).  

 

2.2 Doktorander på Malmö högskola 

 

Malmö högskola har strax över 200 aktiva inom utbildning på forskarnivå. Samtliga 

fem fakulteter, och sammanlagt omkring 13 ämnen, är representerade bland 

doktoranderna. Lärarutbildningen och Odontologiska fakulteten dominerar till antalet 

doktorander (Malmö högskola 2011, s. 17ff). Högskolan tillhandahåller doktoranden 

arbetsplats, studiefinansiering och handledarskap, även för dem som är antagna vid 

annat lärosäte (ibid., s. 19.) 

 

Forskarutbildningen är på 240 högskolepoäng vilket motsvarar fyra års heltidsstudier 

och leder till en doktorsexamen. Efter två år (120 högskolepoäng) kan en 

licentiatexamen avläggas. Utbildning på forskarnivå består av en avhandlingsdel och en 

kursdel. Doktorsavhandlingen skrivs antingen som en monografi eller en 

sammanläggningsavhandling vilket är ett antal artiklar med en allmän introduktion till 

problemområdet (Malmö högskola u.å.a).   

 

På Malmö högskolas webbplats finns det studiehandböcker att ladda ner där information 

om bestämmelser och praktiska tillämpningar som gäller vid olika fakulteter har 

samlats. Samtliga doktorander får i samband med antagningen en eller flera handledare 

som ska stödja doktoranden igenom forskarutbildningen. Handledningen syftar 

övergripande till att främja doktorandens studier och väg in i ett forskarsamhälle. 

(Malmö högskola 2011a, s. 16).  De olika studiehandböckerna är sammanställda och 

uppdaterade olika årtal, en av dem är uppdaterad efter policyns inträde. Eftersom vi i 

denna undersökning avser att närma oss doktorandens incitament för att publicera OA är 

det intressant hur handledarens roll formuleras i dessa studiehandböcker.  Handledarens 

roll beskrivs ungefär i samma ordalag i samtliga handböcker och denne ska, i 

stort, fungera stöttande genom utbildningstiden, hjälpa doktoranden med ämnesval, 

granska manuskript och rekommendera litteratur, medverka så att doktoranden kan 

deltaga i konferenser, hjälpa doktoranden med att etablera kontakter med externa 
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aktörer och rekommendera källor för att ansöka om anslag (jmf. Malmö högskola, 

2011a; Malmö högskola 2010; Malmö högskola 2009; Hartsmar & Svingby 2008). 

Handledarens roll kring publicering i allmänhet och OA i synnerhet, beskrivs inte i 

någon av dessa handböcker. I studiehandboken som är formulerad efter policyns 

införande nämns inget om detta krav kring publicering.  

 

2.2.1 OA-resurser och OA-information på Malmö högskolas bibliotek 

 

På Malmö högskolas bibliotek finns fyra tjänster som arbetar med publicering och OA. 

Det finns också en bibliotekarie med juristkompetens att kontakta för upphovsrättsliga 

frågor kring publicering. Organisatoriskt är biblioteket indelat i olika team som arbetar 

med olika funktioner. Intressant för doktoranden och övrig forskande personal är det 

team som heter Team publicering och som ansvarar för arbete med publicering. Deras 

ansvarsområde precisas enligt nedan: 

 

 ”Förenkla och förbättra olika led i forskarnas, doktorandernas och studenternas 

publicering. 

 Vara ajour med olika publiceringsstrategier inom forskningen för att underlätta 

såväl traditionella som nya mediers möjligheter för god webbsynlighet och ökad 

användning, i förhållande till, 
-Open Access (parallellpublicering och OA-förlag), 

-aktiviteter kring bibliometri, 

-generella juridiska avtal med förlag,   

-samverkan mellan forskare i publiceringsarbetet, 

-framtida potentiella krav kring t.ex. långsiktig digital hållbarhet 

 Erbjuda stöd i arbetet kring MUEP. 

 Erbjuda stöd i arbetet referenshantering och avhandlingsmallen. 

 Till högskolans medarbetare sprida diskussionen om och engagemanget för att 

synliggöra högskolans publicering.” 

    (Malmö högskola u.å.b)  

 

2.2.2 OA-informationsinsatser  

 

Information om OA finns att hitta via bibliotekets webbsida på Malmö högskolas 

webbplats. För den intresserade finns det ett OA-tema som innehåller OA-policyn, 

begreppets innebörd, kontaktinformation till OA-kompetenta bibliotekarier, OA-FAQ, 

information om upphovsrätt och en introduktion till OA-tidskrifter (Malmö högskola 

u.å.c). Man kan också komma till samma tema via webbsidorna för forskarstuderande 

(Malmö högskola u.å.d). 

 
2.2.3 Akademisk publiceringskurs och Open Access Week 
 

Som doktorand kan man gå en kurs som heter Akademisk publicering där både 

fakultetspersonal och bibliotekspersonal föreläser. Föreläsningar inom kursen, som hålls 

av bibliotekspersonal, är MUEP and open access och Bibliometric analysis and 

assessment (Malmö högskola 2012). Sett till kursbeskrivningen (Malmö högskola 

2011b) och kursschemat (Malmö högskola 2012) ligger inte tyngdpunkten på 

publiceringsfasen eller OA-alternativ utan snarare på den akademiska texten, att 



13 

 

behärska skrivprocessen och kunna kritiskt granska andras texter. 

 

Varje år hålls det en Open Access Week på högskolan. Det är ett internationellt 

arrangemang som riktar sig mot akademin och forskarsamhället. Syfte är att fortsätta 

sprida de potentiella fördelarna med OA genom att uppmana kollegor att dela kunskaper 

och inspirera varandra mot ett större deltagande i OA-rörelsen och göra OA till 

publiceringsnorm av forskningsresultat (Open Access Week u.å.). Under Open Access 

Week 2012 på Malmö högskola, där biblioteket står för värdskapet, arrangeras 

seminarier som riktar sig till forskare, författare och “du som publicerar dig”, som 

målgruppsbeskrivningen anger på några av seminarierna.  

 

2.2.4 OA-policy 

 

En policy är ett viktigt verktyg då det är en avsiktsförklaring och riktlinje som ska 

vägleda en organisation mot ett önskat resultat. En policy anger ett universitetets 

principiella ställningstagande i en viss fråga (Stockholms universitet, 2012). Ett 

policydokument kan definieras som ett dokument innehållandes principer eller regler 

som förväntas vägleda, främja och informera framtida handlingar inom ett visst område 

och med specifika intressen. Policydokument fokuserar vanligtvis på framtiden, d.v.s. 

vad som bör göras snarare än vad som har gjorts (Pilerot & Lindberg 2011, s. 348). 

 

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) som 2004 skrev under 

Berlindeklarationen, skickade 2005 ut en rekommendation till sina medlemmar (40 

universitet och högskolor i Sverige) att införa en OA-policy (SUHF 2005). Flertalet 

lärosäten i Sverige har idag antagit en OA-policy. Man kan grovt dela in OA-policys i 

tre kategorier: rekommendationspolicy, tvingande policy och en blandform av dessa. 

Rekommendationspolicy innebär att lärosätet uppmanar och rekommenderar sina 

forskare att publicera sig OA . Tvingande policys är utformade skarpare och i dessa 

policydokument står det ofta att forskaren skall publicera sig OA. Suber (2012, s. 81ff) 

menar att de flesta OA-policys är en blandning mellan tvingande och 

rekommendationspolicy och påpekar att termen “mandate” är missvisande då inte ens 

den skarpaste tvingande OA-policyn är ett absolut krav från ett lärosäte. Vidare 

resonerar Suber att han själv använder termen mandate med försiktighet då det kan 

skrämma och förvirra forskare när det i själva verket inte är helt tvingande (s. 88). I 

Sverige finns det fyra lärosäten med tvingande OA-policys: Blekinge tekniska högskola, 

Chalmers tekniska högskola Umeå universitet och Malmö högskola. Av dessa är det 

Chalmers som har den mest tvingande policyn. I beslutet finns nämligen en tydlig 

uppmaning till Chalmers forskare att inte överlåta sina rättigheter till förlagen och om 

inte annat försäkra sig om sin rätt att parallellpublicera. Det räcker alltså inte för 

forskarna vid Chalmers att enbart acceptera förlagens villkor. Dispens från policyn ges 

endast undantagsvis och för det krävs en skriftlig dispensbegäran till prorektor 

(Chalmers tekniska högskola u.å.).  

 

2.2.4.1 Hur tvingande är Malmö högskolas policy? 

 

På Malmö högskola finns en högskolegemensam publiceringsgrupp med deltagare från 

biblioteket, samtliga fakulteter samt en forskningskoordinator. Det är den här gruppen 

som arbetat fram Malmö högskolas OA-policy. Då den här studien har fokus på Malmö 
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högskola är det lägligt att granska Malmö högskolas policy för att avgöra hur tvingande 

den är i praktiken. 

 

Första punkten i Malmö högskolas OA-policy lyder: ”Forskande personal och 

doktorander vid Malmö högskola skall deponera en kopia av publicerat 

forskningsresultat i högskolans öppna digitala arkiv Malmö University Electronic 

Publishing (MUEP), såvida inte upphovsrättsliga skäl förhindrar detta.” 

 

Implementeringsbeskrivningen förklarar att ovanstående punkt skall uppfyllas genom 

att forskaren skall ta reda på sina rättigheter för egenarkivering (Bilaga 2). Skulle 

förlaget säga nej accepterar Malmö högskola detta beslut. Skulle förlaget godkänna 

egenarkivering men forskaren ändå inte väljer att deponera i högkolans öppna arkiv 

MUEP, måste prefekt eller motsvarande bevilja undantag. 

 

Andra punkten i Malmö högskolas OA-policy lyder: ”Malmö högskolas personal och 

doktorander bör publicera sina forskningsresultat i tidskrifter som tillämpar open access 

när sådan lämplig tidskrift finns.” 

 

Malmö högskola beskriver att ovanstående punkt skall implementeras genom att 

forskaren erbjuds stöd i publiceringsfasen vad gäller val av publiceringskanal (Bilaga 

2). Om forskaren anser att en annan publiceringskanal än en OA-publicering är 

lämpligare är denne fri att välja den. Exempelvis om impact factor är högre i en icke-

OA tidskrift. Vidare framhäver Malmö högskola att stödet som erbjuds är att upplysa 

om fördelarna med att generellt publicera sig OA. 

 

Tredje punkten i Malmö högskolas OA-policy lyder: “Innehåll i högskolans 

publikationsserier skall, om inte särskilda skäl föreligger, också deponeras i MUEP.” 

 

Värt att notera här är att Malmö högskolas OA-policy även gäller lokalt publicerade 

avhandlingar, tidskrifter och andra skriftserier samt externa författares publikationer så 

länge publikationen ges ut vid Malmö högskola. Dock så är även den här punkten inte 

helt tvingande då man inte behöver, om särskilda skäl föreligger, deponera i MUEP. 

 

I policykommentaren (se Bilaga 2) kan man läsa att egenarkiveringen är en del av 

forskningsprocessen och att det är upp till varje forskare att ta reda på sina möjligheter 

att parallellpublicera sig då ett avtal med förlag tecknas. Men, det finns inget krav på att 

aktivt försöka påverka och driva genom sina rättigheter mot förlagen. På ett 

övergripande plan är det prefekt eller motsvarande på varje enhet som ansvarar för att 

policyn följs. Biblioteket har som uppgift att dels sköta och utveckla det öppna digitala 

arkivet MUEP samt att ge användarna support. Likaså är det bibliotekets uppgift att 

följa upp policyn. Enligt nyhetsrapportering på Malmö högskolas webbplats (Tornbjer 

2012) upplever biblioteket ett motstånd mot MUEP (Malmö University Electronic 

Publishing) hos högskolans forskare och att det kan handla om både själva inmatningen 

i arkivet och att undersöka rättigheterna för att ladda upp en kopia av en publicerad 

artikel. Enligt forskningskoordinatorn på högskolan innebär detta att publikationer som 

inte läggs in missar citeringar och det skyltfönster som MUEP ska vara mot företag, 

medier och allmänhet brister då publikationer som inte läggs in i det öppna arkivet 

endast kan nås via campusbaserade datorer (ibid.). 

http://mah.se/muep
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Alla organisationer utformar och styrs av policydokument av olika slag. På Malmö 

högskola återfinns policys som ska genomsyra hela organisationen, till exempel hur 

högskolan ska arbeta med hållbar utveckling inom miljöområdet, studentinflytande, 

likabehandling av medarbetare samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Det som är 

intressant med OA-policydokumentet jämfört med de flesta andra policydokument är att 

det här ska verka på individnivå snarare än organisationsnivå då den riktar sig till en 

specifik grupp inom organisationen. Implementeringen är dessutom direkt mätbar. 

Studier visar att OA-policys har en positiv påverkan vad gäller att få ett växande 

bestånd i sitt institutionella arkiv samt för att få lärosätens forskningspubliceringar 

samlade på ett och samma ställe på ett långsiktigt hållbart sätt (Sale 2006). Dock menar 

Sale att det kan ta lång tid för att policyn att ge resultat, upp till 3 år, för att en högskola 

ska få in 80 % av sina forskningspublikationer i sitt institutionella arkiv, om det är 

författarna själva som förväntas lägga in sitt material. Malmö högskolas bibliotek 

presenterade en uppföljning av 2012 års upplaga av Mötesplats Open Access som 

Kungliga biblioteket anordnar. Uppföljningen visar att Malmö högskola 2011 (efter 

policyinförandet) hade 29 % OA-andel av sitt material i SwePub
1
 jämfört med 2009 då 

samma siffra var 21 % (Kungliga biblioteket, 2012b). För Chalmers var det ännu större 

skillnad på siffrorna, 16 % efter policyinförandet jämfört med endast 3 % innan policyn 

antogs. 

 

  

                                                 

1
 SwePub är en nationell söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.  
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3. Problemformulering 

 

OA-rörelsen har vunnit mark sedan början av 2000-talet då tre initiativ för fri spridning 

av forskning antogs. Detta återspeglas till exempel genom att forskningsfinansiärer 

ställer krav på att av dem finansierad forskning ska göras fritt tillgänglig och att 

lärosäten på flera håll i Sverige, och internationellt, antar policys om OA-publicering.  

Forskningsbiblioteken har kommit att bli den samordnande parten på lärosätena i arbetet 

med OA-implementering, både när det gäller informationsinsatser riktade mot den 

forskande personalen och arbetet med öppna arkiv. Forskningsbiblioteket kan 

också betraktas som det drivande organet för OA-publicering med stort ansvar för att 

policys implementeras.   

 

I takt med att OA har etablerats har det gjorts studier kring denna rörelses betydelse för 

akademin. Flertalet är attitydundersökningar av forskares inställning till OA med fokus 

på hur attityder artikuleras inom olika discipliner och hur OA harmonierar med olika 

publiceringstraditioner och publiceringsformer. En uppdelning i naturvetenskap och 

humaniora har varit ett återkommande grepp i dessa studier. I studiet av forskares 

ställningstaganden i OA-diskussionen vävs ofta för- och motargument samman med det 

som kallas formell och informell vetenskaplig kommunikation och hur man som 

forskare socialiseras in i ett disciplinärt sammanhang. I de studier vi har tagit del av 

konstateras det att forskare är positiva till OA:s grundprincip och den samhälleliga 

nyttan med att forskning görs fritt tillgänglig, men att de ofta besitter undermåliga 

kunskaper kring hur OA fungerar och vilka möjligheter OA kan ge dem. Det är 

dessutom oftast karriärmässiga hänsynstaganden som görs vid val av publicering (Ruhe 

& Åström, 2006). 

 

I egenskap av stödjande institution till akademin operationaliseras OA-policys på 

forskningsbiblioteket i form av informationsarbete och praktiskt stöd för forskarna. 

Även här finns en mängd studier. Här studeras forskningsbibliotekets roll i en tid av de 

förändringar som sker inom vetenskaplig kommunikation. Intressant är, utifrån det 

studerade materialet ovan, att forskningsbiblioteket och dess personal, verkar ha 

kommit till en punkt där det inte längre är fråga om varför OA är nu- och framtidens 

publiceringsalternativ utan hur arbetet med OA ska fortskrida. Undersökningarna visar 

dock att det finns svårigheter med att nå ut med information och kunskap om OA till 

forskarna (Svensson, 2011; Linde et al., 2010).  

 

En grupp av den forskande personalen är doktorander. De har precis börjat eller ska 

börja publicera sig, publiceringsframgångar påverkar den förestående forskarkarriären. 

Eftersom de befinner sig under utbildning finns det utrymme för riktade 

informationsinsatser mot dem. I egenskap av forskarstuderande tillhör de också en 

institution och rör sig i olika konstellationer av handledare, andra doktorander och 

forskare. Ett begrepp för att beskriva olika konstellationer inom olika vetenskapliga fält 

och hur de fungerar är epistemiska kulturer, som enligt Knorr (1999) innebär att vara 

del i ett sammanhang med regler och normer som man socialiseras in i. Vi ser därför 

tillhörigheten av en epistemisk kultur som en väsentlig del för att undersöka hur 

doktoranden resonerar kring OA, alltså hur de påverkas av sin epistemiska kultur.  

OA-policys är en tydlig signal från rektor och ledning om vilken riktning lärosätet ska 

hålla i frågan om att göra forskning fritt tillgänglig. Frågan är hur doktoranden påverkas 
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av ett styrdokument, som en policy är, och vilket ansvar doktoranden känner inför 

policyn i förhållande till var denne tror är karriärmässigt mest fördelaktigt att publicera 

sig. Att döma av de undersökningar och studier som presenterats ovan befinner sig 

forskare i allmänhet fortfarande i fasen där man frågar sig varför OA medan 

forskningsbiblioteket ägnar sig åt hur OA-policys bäst kan implementeras.  

  

3.1 Syfte och frågeställningar 
 

Malmö högskola är ett av de svenska lärosäten som nyligen har antagit en policy som 

ställer krav på forskare att undersöka möjligheterna att publicera sina forskningsresultat 

OA. Malmö högskola har också satsat på kompetensutveckling inom OA på 

högskolebiblioteket och kan erbjuda forskare och doktorander stöd på bred front i 

samband med publicering, ändå upplevs ett motstånd mot OA-initiativen. För att 

uppfylla policyn krävs det intresse och vilja hos forskaren att se till möjligheterna för 

OA-publicering och forskningsbiblioteket har en viktig roll att fylla för att på ett 

effektivt sätt vara ett stöd till forskaren i publiceringsfasen och upplysa om OA som 

publiceringsalternativ.  

Vårt syfte är att bidra till kunskapsbilden om doktoranders förhållningssätt till OA i en 

tid av förändring inom vetenskaplig kommunikation. Vi ser dem som en viktig grupp att 

undersöka närmare då denna grupp är framtidens forskare vars ställningstagande i fråga 

om OA-publicering kommer påverka det framtida forskarsamhällets utveckling. För att 

nå en förståelse om deras förhållningssätt till OA avser vi att undersöka hur de upplever 

att deras kontext av vetenskaplig kommunikation, formell och informell, påverkar deras 

publiceringstankar och hur användandet av, och relationen till, forskningsbiblioteket ser 

ut. Att koppla samman doktorandernas tankar kring OA, med forskningsbibliotekets 

verksamhet, anser vi vara vitalt för en gynnsam implementering av Malmö högskolas 

policy då forskningsbiblioteket är det drivande organet i OA-arbetet 

 

Följande tre forskningsfrågor ställs: 

 

 hur resonerar doktorander kring OA generellt och i förhållande till sin egna 

framtida karriär som forskare? 

 vilken roll spelar formell och informell vetenskaplig kommunikation för 

doktorandens val av publicering? 

 hur ser doktoranderna på forskningsbiblioteket som stödfunktion och OA-resurs 

i publiceringsfasen? 

 

Ambitionen är att vår undersökning ska generera kunskap om doktorandernas 

inställning till OA och att biblioteket vid Malmö högskola, och andra 

forskningsbibliotek, kan ha nytta av denna kunskap i sitt arbete OA-publicering och 

implementering av OA-policys. 
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 4. Forskningsöversikt 
 

I detta avsnitt presenterar vi forskning och studier på nationell och internationell nivå 

som behandlar formell och informell vetenskaplig kommunikation, 

forskningsbiblioteket och OA samt forskares och doktoranders förhållningssätt till OA i 

tidigare genomförda undersökningar.    

 

4.1 Formell och informell vetenskaplig kommunikation 

 

Vetenskaplig kommunikation brukar delas upp i formell och informell kommunikation. 

(Meadows 1997, s. 7). Utveckling beskriven i bakgrundskapitlet avser den mer formella 

delen, den som sker via officiell kommunikation där man vill offentliggöra resultat och 

få erkännande för dessa, exempelvis genom publicering av artiklar och monografier. 

Till den formella kommunikationen kan också styrande direktiv som OA-policys och 

publiceringsriktlinjer räknas. Med informell vetenskaplig kommunikation menas 

kommunikation som sker under forskningsprocessen. Exempel på informell 

kommunikation är seminarium där forskningsarbetets fortskridande presenteras eller i 

fikarummet där diskussioner förs kollegor emellan (Kärki 2003, s. 192f). Lievrouw 

(1992) menar dock att gränsdragningen mellan informell och formell kommunikation är 

svår att dra och att indelningen dessutom fokuserar alltför mycket på själva 

producerandet av dokument. Lievrouw ser hellre att dela in den vetenskapliga 

kommunikationen i tre faser: begreppsliggörande, dokumentation och popularisering. I 

den första fasen, begreppsliggörandet, sker kommunikationen på en informell nivå. Här 

förs diskussioner med personer som man har personliga och vänskapliga relationer till, 

de förtrogna för vilka man kan presentera ofärdiga idéer och tankar. Konstellationen av 

dessa förtrogna kan vara olika, från bara två personer till en större grupp kollegor, ofta 

rör det sig om personer som delar forskningsområde, metodik eller diskurs. Till den här 

fasen räknar hon också de samtal som förs med en handledare. I den andra fasen, som 

hon benämner dokumentationens nivå, blir kommunikationsstrukturerna mer formella 

och organiserade och relationerna mer professionella än personliga. I den här fasen 

publicerar forskaren rapporter eller artiklar i tidskrifter för att föra ut sin forskning till 

en större publik. Den tredje och sista fasen är popularisering, en fas som alla inte 

hamnar i enligt Lievrouw. I populariseringsfasen förankras den nya forskningen i 

samhället genom exempelvis nya ord, ny verksamhet eller genom att forskaren får priser 

för sin forskning (ibid. s. 8ff).   

 

4.2 Forskningsbibliotekens utveckling med OA 

 

Den förändring som OA-rörelsens framgång har inneburit för forskningsbibliotekets roll 

inom akademin har uppmärksammats i flera studier, både nationellt och internationellt. 

En av forskningsbibliotekets många funktioner är att sörja för att, till lärosätet knutna 

forskares publikationer, hamnar i lärosätets institutionella arkiv och arbeta fram rutiner 

för detta. I samband med att större krav ställs på fri tillgänglighet till den publicerade 

forskningen blir den arbetsuppgiften mer komplex. Mercer (2011) benämner detta som 

en expansion av bibliotekariens roll som innebär en mer aktiv ställning i lärosätets 

produktion, spridning och bevarande av forskningspublikationer (s. 443). Till det 

administrativa arbetet med arkivering tillkommer det uppgifter som att informera 
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forskare och doktorander om OA-alternativ. En utökad bibliotekarieroll med ett 

intensifierat arbete med lärosätenas egna arkiv är, menar Mercer, ett svar på, och ett 

hanterande av, stora kostnader som vetenskaplig kommunikation innebär med höga 

prenumerationsavgifter och databaslicenser (ibid.).   

 

Schonfeld och Housewright (2010) menar att fakultetspersonalens användande av 

forskningsbibliotekets resurser förändras när informationslandskapet förändras. Detta 

innebär att forskarnas värdering av de tjänster som forskningsbiblioteket erbjuder ändras 

i samma takt. För att kunna möta nya behov effektivt krävs det att forskningsbiblioteket 

skapar en medvetenhet om hur forskarna vid lärosätet uppfattar bibliotekets olika roller 

och skulle reagera på förändringar i tjänsteutbudet (s. 8).  Schonfeld och Housewright 

anser att en lyhördhet för den forskande personalens behov och omsätta detta i praktik, 

är en fråga om forskningsbiblioteket existensberättigande på lång sikt (2010, s. 34). 

Malenfant (2010) är inne på ett liknande spår och menar att de förändringar som sker 

inom vetenskaplig kommunikation gör det nödvändigt för biblioteken att förändra sina 

”mentala modeller” och sitt tjänsteutbud, något som kräver förändringsvilja på 

personalnivå såväl som organisatorisk nivå (s. 63). Malenfant talar också om en hierarki 

mellan bibliotekarier och forskande personal där bibliotekarier ofta uppfattar sig 

som mindre meriterade än forskare och menar att sådana tankesätt försvårar utmaning 

att skapa en gynnsam atmosfär där bibliotekarier och forskare kan driva 

förändringsarbeten i samverkan. Malenfant framhäver att bibliotekarier bör tänka på sig 

själva som fakultetspartners snarare än tjänare på lärosätet (ibid., s. 73). 

 

Att driva arbetet med OA framåt kan ha flera fördelar för både forskningsbiblioteket 

och lärosätets forskningsmiljö i stort. Enligt Crawford (2011, s. 6) kan forskare, genom 

OA-publicerade forskningsresultat, ta del av den senaste forskningen via öppna arkiv 

utan att kräva mer resurser av biblioteket. Han menar att det är föga rimligt att 

forskningsbiblioteket kan tillhandahålla all forskning som skulle kunna vara av intresse 

för forskare och studenter vid ett lärosäte, med OA-publicering sätts inga gränser som är 

avhängiga bibliotekets kapacitet eller prenumerationsbudgetar.  I samband med just 

OA-policys är det enligt Crawford viktigt att forskningsbiblioteket arbetar med att 

övertyga forskare att deponera sina artiklar i det institutionella arkivet och få dem att 

förstå att man kan förhandla med förlag för att få till stånd rätten till parallellpublicering 

(2010, ss. 33ff).  

 

4.3 Forskares och doktoranders förhållningsätt till OA 

 

Forskares attityder och kunskaper om OA har studerats sedan begreppet blivit alltmer 

en eftersträvad praktik i forskarsamhället. I magisteruppsatsen Prestige, karriär och 

open access: Forskares syn på publicering i vetenskapliga tidskrifter (Ruhe & Åström, 

2006) har författarna intervjuat sex biomedicinska forskare om deras attityder och motiv 

kring vetenskaplig publicering. De ställer frågor om karriärmässiga hänsynstaganden 

när det gäller publicering och om deras förhållningssätt till OA (Ruhe & Åström, 2006, 

s. 4). 

 

Undersökningen visar att informanterna var odelat positiva till idén med OA 

och gav prov på en medvetenhet kring fördelarna om OA ur ett samhällsperspektiv, till 

exempel att forskning ska vara med och driva samhällsutvecklingen framåt och att fri 
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tillgänglighet innebär att även utvecklingsländer kan ta del av forskningsresultat. 

Intervjuerna visade dock att i det i realitet är faktorer som prestige och karriär som 

dominerar vid val av tidskrift att publicera sig i. Detta argumenterades delvis med att 

forskarna når sin målgrupp bäst genom att publicera sig i de mest prestigefulla 

tidskrifterna eftersom “alla” inom det forskningsfältet läser just dessa tidskrifter och 

delvis med att forskare befinner sig under arbetsvillkor som innebär att de ofta själva 

söker sin finansiering och då det blir nödvändigt att hävda sin kompetens genom 

prestigefulla publikationsmeriter. De blottlägger också en skepsis hos forskarna kring 

OA-tidskrifternas kvalitetsgranskning (Ruhe & Åström 2006, s. 69.) 

 

Genom intervjuerna kan författarna konstatera att det är viktigare för forskarna att hävda 

sig på den internationella arenan och uppnå vetenskaplig auktoritet genom till exempel 

prestigefyllda publiceringar än att ta hänsyn till direktiv som deras universitet har 

utfärdat, något som alltså rör sig på en lokal nivå (Ruhe & Åström 2006, s. 65). 

 

Stanton och Liew (2011) har undersökt samma avgränsade forskargrupp som vår 

uppsats, nämligen doktorander. I studien undersöks 251 doktoranders kännedom och 

inställning till OA-publicering. Vidare undersöker man även doktorandernas 

medvetenhet kring de institutionella arkiven på respektive lärosäte och deras 

uppfattningar om fördelar och nackdelar med att publicera sig i form av OA. Resultatet 

från studien visar att majoriteten av informanterna är positiva till OA-konceptet, och är 

positiva till lärosätens obligatoriska OA-policy, men att medvetenheten kring OA och 

arkivering i institutionella arkiv fortfarande är låg bland doktoranderna. Informanternas 

upplevda nackdelar med OA-publicering, exempelvis risken för plagiarism och att OA 

inte är så prestigefyllt, överskuggas av de upplevda fördelarna med OA såsom ökad 

exponering av ens forskningsresultat och konceptet att dela med sig av dem. 

Avslutningsvis drar författarna slutsatsen att det fortfarande är ett problem med 

doktorandernas bristfälliga medvetenhet om universitetets institutionella arkiv och att 

man bör se över på vilka olika kommunikationskanaler man använder för 

marknadsföring så att fler doktorander blir medvetna om arkivet. 

 

Xia et al. (2012) har i en studie undersökt vilken effekt tvingande policys fått på 

lärosäten. De kommer fram till att det är viktigt steg för ett lärosäte att anta en OA-

policy för att få dess forskare uppmärksammade och medvetna om OA. Xia et al. (2012) 

betonar att flertalet OA-policys haft god effekt vad gäller att forskare deponerat sitt 

forskningsmaterial i de institutionella arkiven. Studien visar dock på ett antal OA-

policys som haft försumbar eller ingen alls effekt. Författarna drar slutsatsen att en OA-

policy i sig inte förändrar publiceringspraktiken hos forskare och att det på så sätt är 

oförutsägbart om en tvingande OA-policy ger effekt eller inte. Xia et al. (2012) menar 

att det viktigaste för att en OA-policy ska bli effektiv är att den är anpassad och formad 

efter vilka behov som finns på ett lärosäte eller fakultet. 

 

Även Mullen (2010) uppmärksammar att det kan vara svårt för ett bibliotek att nå ut 

med information om OA och kommunicera med forskare inom en fakultet då forskare är 

tveksamma till förändringar inom publiceringspraktiken (s. 31). Mullen beskriver det 

som att forskare kan ha en beskyddande inställning till sina etablerade tidskrifter inom 

respektive ämne. Vidare menar Mullen att en faktor till det här synsättet är att det inom 

vissa fakulteter fortfarande finns uppfattningar om att forskningsmaterial som föds 
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digitalt inte är lika vetenskapligt som tryckt material. Mullen avslutar resonemanget 

med att dessa uppfattningar troligtvis kommer förändras i snabb takt då allt fler 

tidskrifter endast ges ut i digital form (ibid., s. 31f) 

 

I enlighet med ovan nämnda artiklar och studier (Schonfeld & Housewright 2010; 

Malenfant 2010; Crawford 2011) verkar det råda en uppfattning om att det ligger på 

forskningsbibliotekets ansvar att driva arbetet med OA framåt och att det forcerar fram 

organisatoriska förändringar på forskningsbiblioteket. I just dessa studier som utgår från 

bibliotekariens och forskningsbibliotekets inställningar och roll i förhållande till de 

pågående ombildningar inom vetenskaplig kommunikation är begrepp som ansvar, 

förändring och utveckling återkommande. I dito undersökningar (Ruhe & Åström 2006; 

Stanton & Liew 2011) som koncentrerar sig mer på forskarens förhållningssätt till OA 

är det snarare termer som karriär, prestige och fördelar respektive nackdelar med OA 

som dominerar.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

 
För att kunna analysera vår empiri har vi två teoretiska utgångspunkter. Den första är 

Knorr Cetinas (1999) begrepp epistemic cultures och den andra är Cullen och Chawners 

(2011) identifiering av en paradigmkonflikt inom forskarsamhället.  

 

Med Knorr Cetinas begrepp epistemic cultures (sv. epistemiska kulturer) vill vi förstå 

doktorandernas utsagor utifrån de normer och regler inom vetenskaplig kommunikation, 

formell och informell, som råder i de vetenskapliga konstellationer de befinner sig i. 

Med Cullen och Chawners studie, där de observerar en paradigmkonflikt inom 

vetenskaplig kommunikation mellan ett traditionstyngt system och nya sätt att förhålla 

sig till spridning av forskning i form av OA, vill vi undersöka hur doktoranders 

resonemang kring OA placerar in dem i denna konflikt. 

 

5.1 Epistemiska kulturer 

 

Doktorander är forskarstuderande som i en vid mening ingår i samma kontext som 

forskare. Olika forskares arbetssätt skiljer sig åt. Det kan bero på individuella skillnader 

forskare emellan men också beroende på den ämnestradition och den kultur där 

forskaren befinner sig. Knorr Cetina (1999) har undersökt detta mer ingående, vilket 

redovisas för i hennes bok Epistemic Cultures. Epistemiska kulturer är, enligt Knorr 

Cetina (1991, s. 1) kulturer som skapar kunskap, ett ramverk som bestämmer hur vi vet 

vad vi vet inom en vetenskaplig disciplin. Hon intresserar sig dock inte för 

kunskapsproduktionen i sig utan snarare hur de “kunskapsproducerade maskinerierna” 

fungerar, enligt hennes egna ord: “... I am interested not in the construction of 

knowledge but the in the construction of the machineries of knowledge construction.” 

(Knorr Cetina 1999, s. 3).  Med det kunskapsproducerande maskineriet menar Knorr 

Cetina hur arbetet bland forskare går till i praktiken men även hur forskare talar om det 

de sysslar med, och hur de förhåller sig till sig själva och andra forskare. Med andra ord 

är Knorr Cetina intresserad av hur forskare, som är verksamma i olika vetenskapsfält, 

tänker om sin forskning och hur de förstår sin kontext. Förstår man denna process kan 

man även få svar på frågan hur vetenskaplig kunskap konstrueras.  

 

Knorr Cetina betonar att vetenskap inte kan ses som en uniform praktik och det finns 

inte en metod, en kunskap, en vetenskap: ”In other words, it brings out the diversity of 

epistemic cultures. This disunifies the sciences...” (2009 s. 3). Genom att tillhöra en 

epistemisk kultur agerar forskare utifrån specifika villkor då utgångspunkten i Knorr 

Cetinas begrepp är att grupper av forskare har olika förutsättningar, då handlingar och 

normer ser olika ut i olika grupper. Kulturen artikuleras genom praktiker som blir det 

samlade maskineriet i en epistemisk kultur. Knorr Cetina tillämpar begreppet 

epistemiska kulturer för att undersöka två labbmiljöer inom högenergifysik och 

molekylärbiologi med utgångspunkt i frågan hur vetenskaplig kunskap konstrueras 

(Knorr Cetina 2009). I studiet av dessa två grupper av forskare studerar hon bland annat 

arbetssätt, den institutionella organisationen, olika tekniker och kunskapsanspråk. Dessa 

kan ses som praktiker inom de två labbmiljöerna och utgör det kunskapsproducerande 

maskineriet som kan kopplas till deras epistemiska kulturer (ibid. 2009, s. 11 et passim). 
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Knorr Cetina gör en jämförelse mellan dessa två miljöer, finner två epistemiska kulturer 

med olika karakteristik och identifierar därmed två kunskapsproducerande maskinerier.  

     

5.1.1 Begreppsanvändning i vår undersökning 

 

Epistemiska kulturer är inte bara, enligt Knorr Cetina (2009), likställt med institutioner 

eller forskningsfält, utan kan också definieras utifrån epistemiska gemensamheter som 

definierar en avgränsad grupp forskare. Epistemiska kulturer kan därför utgöras av en 

mängd olika konstellationer (s. 8). 

 

Vår utgångspunkt är vetenskaplig kommunikation med inriktning mot OA och 

doktoranders förhållningssätt till detta publiceringsalternativ. Vi gör en 

begreppstolkning att doktoranderna som grupp kan studeras som en epistemisk kultur 

med gemensamma förhållningssätt och villkor inom gruppen. Ovan har vi beskrivit en, 

för doktoranderna gemensam, kontext som består av vetenskaplig kommunikation där 

OA-policyn och ett forskningsbibliotek med OA-kompetens kan räknas till den formella 

delen och där handledning kan räknas till den informella delen. Vidare kan doktorander 

tillsammans med andra forskare ingå i epistemiska kulturer genom att till exempel 

tillhöra en specifik forskargrupp, institution eller enhet på högskolan. För att skilja på 

doktorandernas tillhörigheter i olika epistemiska kulturer inför vi två begrepp, 

horisontell epistemisk kultur och vertikal epistemisk kultur. Med den horisontella avses 

den kultur som är gemensam för doktoranderna medan den vertikala epistemiska 

kulturen syftar på den kultur som återfinns på de specifika institutionerna. Denna 

utvidgning av Knorr Cetinas begreppsapparat förklaras närmare i analysen nedan.   

 

Genom att intervjua doktorander är ambitionen att få fram en empiri som kan ge oss 

kunskap om hur doktorander förhåller sig till OA.  För vår studie är Knorr Cetinas 

arbete om epistemiska kulturer en teoretisk ram som gör det möjligt att inte bara 

undersöka hur deras förhållningssätt till OA ser ut, utan också förstå hur den 

epistemiska kulturen de befinner sig i påverkar deras förhållningssätt till OA. Syftet 

med att rikta in sig på de bakomliggande faktorerna till doktorandernas syn på OA 

menar vi är grundläggande för att arbeta proaktivt med implementeringen av en OA-

policy som Malmö högskola har antagit.   

 

Knorr Cetina strävar efter att förstå hur vetenskaplig kunskap konstrueras. För det gäller 

en bred och djup analys på det maskineri och dess praktiker som ligger till grund för en 

studerad epistemisk kultur. Med vår undersökning av doktorandernas förhållningssätt 

till OA kan vi inte komma fram till hur vetenskaplig kunskap konstrueras inom de 

ämnen som doktoranderna forskar i men vi kan förstå en del av det maskineri av den 

eller de epistemiska kulturerna som doktoranderna befinner sig i som rör vetenskaplig 

kommunikation och därmed bidra till kunskapsbilden av hur och varför doktorander 

resonerar kring OA som de gör.  

 

5.2 Paradigmkonflikt 

 

Vår andra teoretiska utgångspunkt är Cullen och Chawners (2011) slutsats om en 

paradigmkonflikt mellan forskares och forskningsbibliotekaries syn på utvecklingen 

inom vetenskaplig kommunikation i studien Institutional Repositories, Open Access, 
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and Scholary Communication: A Study of Conflicting Paradigms. Studien som gjorts i 

Nya Zeeland, undersöker det växande antalet institutionella arkiv och forskares 

uppfattningar och förhållningssätt kring dem. Cullen och Chawner (2011) kommer fram 

till att OA inte har fått det genomslag inom forskarvärlden som det har fått inom 

forskningsbiblioteken. En anledning till detta är, enligt Cullen och Chawner, att det 

uppstår en konflikt för forskaren då denne ställs inför valet mellan det traditionella 

vetenskapliga publiceringssystemet och OA-publicering. Forskare är ofta positiva till 

OA som koncept men att den avgörande faktorn, publiceringskanalens prestigenivå, gör 

att de flesta väljer det traditionella vetenskapliga publiceringssystemet (Cullen & 

Chawner, 2011, s. 462). En förklaring är att det råder en bristande medvetenhet och 

kunskap hos forskarna om vilka fördelar och möjligheter OA-publicering ger vilket gör 

det svårt för forskningsbiblioteken att förmå forskare att bli delaktiga i OA-rörelsen. 

Inte sällan uppges forskarna dessutom vara omedvetna om OA-policys och praxis kring 

bibliotekens institutionella arkiv. Cullen och Chawner menar att forskaretablissemanget 

är inrotade i ett traditionellt synsätt kring vetenskaplig publicering där 

belöningssystemet baseras på prestigefulla meritvärden. För en forskare kan en artikel 

publicerad i en tidskrift med hög status innebära avgörande fördelar som leder till 

erbjudanden om nya jobb och forskningsfinansiering och systemet upprätthålls så länge 

detta belöningssystem är dominerande inom forskarvärlden. De menar att det handlar 

om minimala skillnader mellan olika discipliner i synen på OA och att forskare 

influeras, i hög grad, av det disciplinära sammanhanget forskaren är en del av (ibid.).  

 

Forskningsbiblioteket å sin sida har tillägnat sig OA-rörelsens idéer om spridning av 

forskningsresultat och kommit att utveckla institutionella arkiv och arbetssätt för OA-

publicering med syftet att hantera de förändringar som sker inom vetenskaplig 

kommunikation (Cullen & Chawner 2011, s. 469 et passim). Här råder två paradigm 

som kommer i konflikt med varandra, forskare verkar inom ett system inom 

vetenskaplig kommunikation och forskningsbiblioteket verkar för ett annat.        

 

Då vår uppsats fokuserar på forskarstuderande, doktorander, som fortfarande är nya 

inom akademin, är det intressant att studera om det existerar en paradigmkonflikt för 

doktorandgruppen likt den Cullen och Chawner identifierar hos forskare i sin studie.  

Denna jämförelse görs också inom ramen av Knorr Cetinas (1999) begrepp epistemiska 

kulturer. Vi menar att användningen av hennes begrepp som teoretiskt verktyg för 

analys av intervjusvaren också kommer låta en paradigmkonflikt exponeras om en 

sådan finns.  

 

Denna studie kan jämföras med de studier (Svensson, 2011; Linde et al., 2010) som 

presenteras i bakgrunden som konstaterar att forskningsbibliotek befinner sig en fas där 

man frågar sig hur man ska arbeta med OA medan forskare fortfarande frågar sig 

varför. Cullen och Chawners studie ger oss dock en tydligare dikotomi i form av två 

paradigm inom vetenskaplig kommunikation att tolka vår empiri genom. 
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6. Metod 

 

För att nå kunskap om doktorandernas förhållningssätt till OA utgörs 

materialinsamlingen av kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer som metod 

kännetecknas av att man går på djupet för att skapa förståelse för det problemområde 

man studerar (Andersen 1998, s. 31). Vi anser att kvalitativ metod är, för vår 

undersökning, mest lämplig då vi inte strävar efter att kvantifiera doktoranders 

förhållningssätt till OA utan snarare efter att skapa förståelse för de bakomliggande 

faktorerna som gör att doktoranderna resonerar som de gör. Intervjuns nackdel är att den 

inte kan fånga upp handlingar på det sättet som den kan synliggöra uppfattningar 

(Ahrne & Svensson 2011, s. 56). Men, för syftet med den här undersökningen är det just 

uppfattningar som är intressant, och handlingar får vara föremål för fortsatta studier om 

doktorandgruppen. Innan intervjuerna försäkrade vi informanterna om att den insamlade 

informationen från intervjuerna endast skulle användas i forskningssyfte samt 

informerade dem om vad syftet med vår studie var och att det var helt friviligt att ställa 

upp som informant. Det är det som kallas nyttjandekrav respektive informerat samtycke 

(Ahrne & Svensson 2011, s.31f).   

 

En intervju kan beskrivas som ett samtal som har en struktur och ett syfte (Kvale 1997, 

s. 13). Vi har använt oss av ett semistrukturerat intervjuformulär som verktyg för att 

samla in empiri till uppsatsen. Med semistrukturerat menas att samtliga informanter får 

samma frågor med öppna svarsmöjligheter.  

 

Vi genomförde fem personliga intervjuer under oktober 2012. Samtliga spelades in för 

att sedan transkriberas. Intervjuerna tog mellan 35-45 minuter och arrangerades på 

doktorandernas arbetsplatser. Då vi fick ett sent återbud fick vi skicka frågorna per E-

post till den sjätte informanten. Därmed består den slutgiltiga empirin från svar från fem 

intervjuer och ett skriftligt svar via E-post. Nackdelen med att inte göra personlig 

intervju är att man missar kroppsspråk, chansen att ställa följdfrågor samt att upptäcka 

eventuella missförstånd. Det finns dock fördelar genom att informanten själv bestämmer 

när denna ska svara på frågorna och får därmed mer betänketid. Det finns såklart ett 

värde i att svaren kom spontant som vid en personlig intervju. Skriftliga svar på 

intervjufrågor liknar metoden en kvalitativ enkät. Vid kvalitativ enkät används 

frågeformulär precis som vid personlig intervju. Skillnaden är att informanterna själva 

fyller i formuläret och skickar tillbaka svaren (Andersen 1998, s.163). Vår bedömning 

är att intervjun som skett via E-postkorrespondens är sådant till innehållet att vi kan 

använda denna informants svar likt de övriga fem informanternas. Vi har valt att göra 

informanternas svar konfidentiella då vi tror att det ger de mest ärliga svaren.  

 

6.1 Urval 
 

Doktorandernas gemensamma nämnare är att de är under utbildning. Inom 

doktorandgruppen representeras Malmö högskolas fem fakulteter: Fakulteten för hälsa 

och samhälle, Fakulteten för kultur och samhälle, Fakulteten för lärande och samhälle, 

Odontologiska fakulteten och Teknik och samhälle.  Som första kriterium har vi att 

doktoranderna ska ha klarat av mer än hälften av sin forskarutbildning. Nya doktorander 

har ännu inte skaffat sig erfarenheter av forskningsbiblioteket och har antagligen inte 
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hunnit tänka så mycket på publicering och eventuella möjligheter till OA-publicering i 

samma utsträckning som längre komna doktorander. För doktorander i slutfasen har 

publiceringsfrågan hunnit bli aktuell, vissa har redan hunnit publicera en eller ett par 

artiklar, och det finns antagligen viss erfarenhet av forskningsbiblioteket och dess 

tjänster och kompetenser. Vi gör också antagandet att man har fått en känsla av 

publiceringstraditioner inom sitt forskningsfält och en uppfattning om vilka tidskrifter 

som är mest prestigefulla att publicera sig i, faktorer vi är intresserade att ta del av i 

samband med deras publiceringsval.  

 

Vi anser det inte vara särskilt fruktbart för vår undersökning att vår urvalsgrupp 

representerar samtliga fem fakulteter då fakultetstillhörighet säger lite om 

publiceringstraditioner. Publiceringstraditioner och skillnader mellan dessa finns 

snarare på institutions- och ämnesnivå. I avsnittet om doktorander på Malmö högskola 

redogörs det för att 13 ämnen finns representerade inom doktorandgruppen. Att täcka in 

alla 13 ämnen vore givetvis gynnsamt för uppsatsens resultatredovisning och analys 

men ett snävare urval måste göras för att empirin ska vara hanterbar för uppsatsens 

kapacitet i fråga om tid och omfång. Eftersom vi heller inte gör anspråk på att 

undersöka institutions- eller fältspecifika förhållningssätt till OA faller valet på att 

urvalsgruppen ska representera både det naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 

forskningsfältet vilket blir vårt andra kriterium.    

 

6.1.1 Presentation av urvalsgruppen 
 

Våra sex doktorander, i analysdelen kallar vi dem för informant 1-6, representerar fem 

institutioner: natur och samhälle, barn-ungdom-samhälle, vårdvetenskap samt två 

institutioner vid odontologiska fakulteten. Då dessa två institutioner är små med få 

anställda väljer vi att inte att skriva ut vilka institutioner det rör sig om för att på så sätt 

inte avslöja informanternas identitet. Informant 1-3 tillhör det samhällsvetenskapliga 

forskningsfältet och informant 4-6 det naturvetenskapliga forskningsfältet. Fem av 

doktoranderna är anställda på Malmö högskola, en av doktorandernas tjänst finansieras 

av extern forskningsfinansiär. Samtliga doktoranders handledare är anställda på Malmö 

högskola.  

 

Vi har valt att inte beskriva doktoranderna utifrån nummer (1-6) i kombination med 

vilken institution de tillhör och hur långt det har kommit i sin utbildning. Eftersom det 

är få doktorander på vissa institutioner på Malmö högskola kan vi inte säkerställa deras 

anonymitet om presentationerna blir för detaljerade. Således presenteras här endast den 

samlade bilden av deras meriter och hur långt de har kommit i utbildningen.  

 

I den samhällsvetenskapliga delen av urvalsgruppen är det en som gör en monografi och 

hon disputerar hösten 2012. De övriga två gör sammanläggningsavhandlingar där den 

ena har kommit så pass långt att denne också ska disputera hösten 2012 medan den 

andra har klarat av tre fjärdedelar av sin utbildning. De två senare har publicerat artiklar, 

både nationellt och internationellt, samtliga tre har skrivit flera konferensbidrag. I den 

naturvetenskapliga delen har alla tre, som gör sammanläggningsavhandlingar, kommit 

mer än halvvägs, en av dem ska disputera våren 2013. Doktoranden som är nära sin 

disputation har flera publikationer, konferensbidrag och delar i antologier på sitt cv. Den 

ena av de övriga två har skrivit konferensbidrag och är i färd med att publicera sin första 
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artikel, den andra har så här långt skrivit konferensbidrag men inte publicerat några 

artiklar.  

 

För läsförståelsen av intervjusvaren är det dock av värde att veta att informant 1 är 

doktoranden som gör en monografi och informant 2-6 skriver 

sammanläggningsavhandling. 
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7. Resultatredovisning 

I det här kapitlet redogör vi för empirin som utgörs av de intervjusvar vi fått från våra 

sex doktorander. Redovisningen av svaren följer våra tre frågeställningars teman: OA 

och forskarkarriär, formell och informell vetenskaplig kommunikation och 

forskningsbibliotekets roll som stödfunktion. Samma struktur användes i intervjuguiden 

(se Bilaga 1).  

 

Eftersom semistrukturerade intervjuer tillåter informanten att svara fritt, och att det för 

intervjuaren finns utrymme att ställa följdfrågor, har ordningen på frågorna växlat under 

de sex intervjuerna till viss grad. Här redovisas de dock gemensamt i olika avsnitt under 

temana för att läsaren ska få en samlad bild av svaren på frågor av samma karaktär. 

Intervjuerna har också gett oss många aspekter på vårt ämne som vi inte förberett frågor 

på vilket genererat en utvidgning av våra på förhanden valda teman. Värt att åter påpeka 

är att empirin redogör för doktorandernas uppfattningar, upplevelser och inställningar, 

inte deras faktiska handlingar. 

 

Vi har valt att skriva ut utvalda citat, så att den slutgiltiga produkten är en text 

innehållande citat hämtade från intervjuer blandat med egna kommentarer. Detta är i 

linje med vad Patel och Davidson (2003, s. 120) beskriver vara det vanligaste 

tillvägagångssättet vid kvalitativ bearbetning. 

 

I det inledande temat, OA och forskarkarriär, redogör vi för hur doktoranderna upplever 

sina kunskaper om OA, Malmö högskolas OA-policy och deras inställning till OA, både 

i förhållande till sin egen forskning men också sett till forskarsamhället i stort. Vi 

kommer sedan gå in på hur de pratar om publicering, OA och forskning på deras 

institutioner och hur doktoranden ser på sin handledares roll. Slutligen ger vi 

doktorandernas bild av hur de tänker kring sitt användande av bibliotekets OA-resurser.  

 

7.1 OA och forskarkarriär 

 
7.1.1 Kunskap om OA 

 

Intervjuerna inleddes med frågan hur OA-begreppet är bekant för informanterna. 

Samtliga informanter menar att begreppet är känt för dem, dels när de söker artiklar att 

läsa och dels som ett sätt att publicera forskning. Svaren utvecklas inte mer än så och på 

följdfrågor om de känner till begrepp som parallellpublicering, the Gold Road eller 

Green Road (se bakgrunden) blir svaren nej. Informant 1 nämner att hon varit på en del 

“informationsgrejer” om OA och anser sig ha snappat upp en del då hon sitter med i en 

förberedande nämnd för högskolans rektor där de har diskuterat publicering, 

rankinglistor och OA.    
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7.1.2 OA och tillgänglighet 

 

Samtliga informanter är eniga i sina svar om att OA är ett eftersträvansvärt sätt att 

sprida forskning. De visar dock en bredd i resonemangen varför det är viktigt och hur 

pass angeläget det är för dem personligen att vara en del av OA-rörelsen.  Informant 1, 

som publicerar sig i monografiform, menar att det är närmast en självklarhet och en 

plikt i egenskap av doktorand, avlönad med skattemedel, att publicera sin forskning fritt 

tillgängligt. Även informant 5 tycker att, hon som har fått sin utbildning finansierad av 

skattepengar, bör sprida sin forskning fritt och att det är slöseri med pengar, tid och 

engagemang att inte sprida sin forskning. Informant 2 är av uppfattning att de som 

faktiskt är intresserade av att läsa forskningsresultat, forskare och studenter, redan har 

tillgång till artiklar och information via lärosätens databaser vilket gör syftet med OA 

effektlöst. Informant 3 är kluven och menar att OA är tilltalande men att det rimmar illa 

med vad som faktiskt räknas, nämligen citeringar i tidskrifter av tyngd, och menar att de 

prestigefulla tidskrifterna oftast inte är OA. Han menar att det också handlar om 

medelstilldelning för högskolan och ser inget i systemet som uppmuntrar att välja OA-

tidskrifter framför de traditionella. Även informant 2 kommer också in på vad som är 

mest personligt fördelaktigt, som att hamna i rätt sammanhang, att man känner igen 

författar- och redaktörsnamn från tidskriften man skickar in sin artikel till samt att folk 

runt omkring känner igen tidskriften och anser att den är fin att publiceras i. Han menar 

att sådant spelar roll även inom samhällsvetenskapliga ämnen om än inte lika mycket 

som i naturvetenskapliga sammanhang. Informant 6 som tillhör det naturvetenskapliga 

fältet, den Odontologiska fakulteten på Malmö högskola närmare bestämt, är av 

uppfattningen att forskningsresultat, givetvis, ska göras fritt tillgängliga och tar ett 

konkret exempel med praktiserande tandläkare runt om i landet som vill kunna läsa 

vetenskapliga artiklar men som inte har åtkomst till fulltextdatabaser.  

 

Informant 1 framhäver att det är viktigt att sprida forskning och ser fördelen med OA ur 

ett ekonomiskt perspektiv: 

 
Jag har jobbat och bott i Kina under flera år och där har inte forskarna 

samma möjlighet att betala de här kostnaderna ... . De är ju jättedyra de här 

subscriptions på de stora tidskrifterna. Att då göra allt open access, göra fritt 

tillgängligt, gör ju att de kan, förutsatt att de har en dator och koppla upp 

sig, få tillgång till allt utan kostnad och för mig är det en demokratisk 

rättighet. 

 

Likaså informant 4 betonar OA: möjlighet att sprida forskning till mindre bemedlade 

miljöer:  
Open access för mig, rent forskningsmässigt, är ett viktigt sätt att sprida sin 

kunskap, forskning, ... och det finns ju aspekter som att man vill göra det 

tillgängligt för miljöer som annars inte kanske hade haft råd. Syftet med 

forskning är ju att sprida ny kunskap, så för mig är open access absolut 

något jag förespråkar 

 

Samtidigt har informant 1 en viss förståelse för de forskare som har möjlighet att ta 

patent på sin forskning och av den anledningen inte vill publicera sina resultat fritt 

tillgängligt. Informant 4 lägger också till att som doktorand så handlar det om att 

publicera sig i en tidskrift som främst passar sin forskning. Vidare kommer hon in på en  
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aspekt som flertalet andra informanter också nämner, nämligen det egna användandet av 

artiklar som finns tillgängliga, hon uttrycker det så här: 

 
Som doktorand är jag fruktansvärt beroende av open access också, och 

tycker det är jättebra och önskar att allt låg där, det är ju grunden för 

forskningen. ... Jättekonstigt att detta inte är en allmän princip. 

 

7.2 Malmö högskolas OA-policy 
 

Informanterna fick frågan om de känner till Malmö högskolas OA-policy. Att en sådan 

finns visste fem av sex informanter. Ingen av de fem informanterna som svarade att de 

kände till den hade dock någon kunskap om dess innebörd. Informant 6 som inte hade 

någon kännedom om OA-policyn reflekterar kring hennes institution där det aldrig har 

pratats om OA och allra minst en OA-policy som hon tror få känner till bland hennes 

kollegor. Hon blir förvånad över policyn då hon upplever att ett motsatt budskap 

kommer från ledning, att de som publicerar måste publicera i tidskrifter med högre 

impact factor. Övriga informanter pratar också om det faktum att det är viktigare med 

meritvärden än OA vilket illustreras i informants 3:s kommentar: ”jag tror många 

struntar i den [OA-policyn] om jag ska vara riktigt krass, för det handlar om meritering 

helt enkelt”. Även om policyn riktar sig mot de som publicerar sig, anser samtliga 

informanter att de inte känner sig motiverade av policyn att välja OA.  

 

Informant 2 säger att han känner sig helt obunden av policyn, att ansvaret för 

uppfyllelsen av den inte är hans och förklarar att publicering är en komplex process med 

många faktorer att ta hänsyn till:  

 
... det är så laddat det här med vad man presterar och ska man prata om 

open access gäller det att du redan är inne publiceringen. Ska man komma 

åt detta, är det inte för att “det finns en policy som säger” utan 

avdramatisera publiceringsaspekten, det i sin tur kanske kan göra att man 

får ett mer avslappnat förhållande till etablerade förlag. Men det finns så 

mycket i det här, det finns så mycket att förlora på att inte visa upp den 

nyaste Routledge. 

 

Informant 1, vars inställning till OA är positiv, tycker inte att policyn har påverkat 

hennes publiceringsval men däremot upplever hon att policyns existens har stärkt  

hennes eget sätt att tänka kring att göra forskning fritt tillgängligt och att det hjälper 

henne argumentera för OA inom högskolesystemet.   

 

Informant 3 menade att OA-policyn inte fått fäste utanför biblioteket:  

 
... den där policyn lever lite grann sitt eget liv uppe på biblioteket. Jag tror 

inte den har sipprat ner i forskarorganisationen i någon jättestor 

utsträckning, iallafall inte de delar av den som jag har insyn i 
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7.3 En fråga om kostnad 

Även om informanterna är relativt oinsatta i OA-rörelsen har de förstått att OA-

publicering bygger på andra ekonomiska modeller än de kommersiella förlagen och att 

det kan kosta att göra sin artikel publicerad OA. De är överens om att det är ett 

bekymmer. Informant 1 har en känsla av att alla vill att OA ska vara ett realistiskt val 

men att det är en fråga om kostnad: 

 
… det brukar vara sådär en 20-30 000 kr, problemet här är, att det finns ju 

inga medel för det, om jag hade sökt för ett forskningsprojekt och fått 

pengar från Riksbanken eller Wallenbergsstiftelsen, då kan man lägga till 

att jag vill göra mina artiklar open access, och då får man lägga till 20 000 i 

ansökan. Men om jag bara sitter här och publicerar själv i min tjänst, finns 

det inga medel, vad jag vet. Så, det går liksom inte... 

 

Hon tycker också det är konstigt att högskolan inte anslår medel för att låta sina 

doktorander och forskare betala förlagen för att kunna publicera sina artiklar fritt och 

menar att policyn blir något ihålig annars.  

 

Informant 2 för ett resonemang i samma linje: 
 

... det jag tror som kan vara avskräckande om man inte känner till, är det här 

att du måste få betala för att publicera, hur gör man då, hur löser man det? 

Det är ju mycket enklare att försöka bli publicerad via ett förlag eller via ett 

större universitet. 

 

Informant 3 förklarar att man som doktorand har en pott att använda för resor och kurser 

och dylikt men att det inte finns så mycket över mot slutet som skulle kunna finansiera 

OA-publicering av en artikel. Informant 5 som är den enda vars forskning är finansierad 

av extern aktör, som enligt deras hemsida kräver att av dem finansierad forskning ska 

publiceras enligt OA-principen, har varken lagt in OA-publicering som en post i 

budgeten eller valt OA-tidskrifter aktivt. Detta med förklaringen att informanten fick sitt 

anslag före finansiärens beslut om OA-riktlinjer och faller därför inte under samma krav 

på OA-publicering.    

 

7.4 Formell och informell vetenskaplig kommunikation   

 

Publicering är ett frekvent ämne för samtal på institutioner, fikarum, arbetsrum, 

seminarier och handledningsmöten enligt informanternas utsagor. Inom gruppen finns  

det dock skillnader i vilken omfattning och med vem man diskuterar publicering med. 

Informant 4 tycker att det pratas om publicering överallt och hela tiden: 

 
Hela tiden, vi firar det också, när någon har publicerat så är det champagne 

... och så har man ju sin doktorandgrupp och det [publicering] visar ändå lite 

grann måttet på framgång. ... och det är alltid den frågan som kommer upp, 

”har du publicerat?” 
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Informant 1 märker att publicering blir en allmän angelägenhet:  

 
det kommer upp så där i fikarum, när man sitter och pratar och ”åh nu har vi 

fått en artikel publicerad i den här tidskriften”, ”aha vad är den för nån”, 

”jaha det är den, det är ju en bra tidskrift.” 

 

Samtidigt tycker informant 6 att det inte är lika viktigt att hålla koll på, och samtala 

med, kollegor och forskare som tillhör andra institutioner på hennes fakultet. Till och 

med inom institutionen är det så pass nischade tidskrifter man har i blickfånget att det är  

både ointressant och omöjligt att hålla koll på vem som publicerar sig var. Hon 

uppfattar dock att det finns ett stort behov av att prata publicering när det är den fasen 

man befinner sig i. Diskussioner bland doktorandkollegor, poängterar hon, handlar 

också i stor utsträckning om situationen i sig, där publicering bara är en del av 

situationen. Hon antar att hon själv kommer vara mer benägen att prata tidskrifter, 

refuseringar och impact factor när det är mer aktuellt för henne.  

 

För informant 2 är det viktigt att kunna diskutera publicering och dela erfarenheter av 

både refuseringar och accepterade artiklar men han låter bara detta göras med en mindre 

grupp av kollegor han känner stort förtroende för. I den miljö han befinner sig upplever 

han också ett visst hemlighetsmakeri kring inskickade artiklar: 

 
det finns också lite hemlighetsmakeri omkring det [publicering], många 

pratar inte om artiklar som blir refuserade utan om de som blir publicerade, 

men alla vet att för varje artikel som blir publicerad finns det ett stort antal 

refuseringar. 

 

Att publiceringsdiskussionerna inte är så frekventa på hans institution menar han beror 

på att det är få som publicerar och det man inte har gemensamt diskuterar man inte.  

 

7.4.1 Handledarens roll 

 

Intervjuerna visar att informanterna har olika relationer till sina handledare och dessa är, 

enligt informanternas utsagor, olika drivande när det gäller doktorandernas 

publiceringsform och val kring publicering. Informanterna fick frågan om de trodde att 

deras handledare kände till OA-policyn och om de har diskuterat den tillsammans i så 

fall. Fem av sex svarade att de nog trodde att handledaren kände till policyn, informant 

4 svarade att hon faktiskt inte visste det. Informant 1 trodde dessutom att hennes 

handledare var väl insatt i hela OA-konceptet men att hon ansåg att det inte hörde till 

handledarens uppgift att leda in henne på det spåret. Hon tycker det är viktigare att 

handledaren orienterar henne rätt när det gäller text och forskningsmetodik: 

 
jag tycker att jag pressar ur det göttaste ur mina handledare och det är deras 

kunskap om forskningsprocessen och att skriva texter, sen pressar jag ur det 

bästa ur biblioteket om det de kan: open access, publicering och det 

praktiska och böcker. Sen får man föra ihop det i våra 

handledningsdiskussioner. 

 

Övriga informanter uttrycker inte samma bestämda uppfattning om att det inte är 

handledarens roll att informera om OA-publicering. Gemensamt för dem är dock att OA 

diskuteras väldigt lite eller inget alls vid handledningstillfällena. Informant 6 tycker i 
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och för sig att handledaren kan ha en roll i att vara insatt i OA och policyn om nu 

högskolan har som mål att öka OA-publiceringen. Det är ju med handledaren som man 

pratar om publicering och har man då inga kunskaper som doktorand så kan 

handledaren vara en ingång till OA menar hon. Vidare upplever hon att det kan vara stor 

skillnad för doktorander i handledningsmomentet beroende på vilken handledare man 

har. Engagemanget är olika och vissa är mer eller mindre angelägna om att doktoranden 

ska publicera sig i tidskrifter med hög impact factor. Tidskriftval och eventuell OA-

publicering kan bero mycket på handledaren just därför: ”det är ju handledarna jag har 

att förlita mig på, de vet vilka tidskrifter vi ska in i, och OA, det är nog sekundärt”. 

 

Informant 5 berättar att hon och handledaren brukar prata om olika tidskrifter men att 

tidskrifters lämplighet då bedöms utifrån innehåll och impact factor, inte om de är OA-

tidskrifter, en faktor som aldrig kommer upp på bordet. Enligt informant 3 har frånvaron 

av OA-diskussioner berott på att han själv inte bjudit in till sådana utan anser sig själv 

ha varit drivande i vilka sammanhang han vill vara med i. Vidare resonerar han kring att 

det kan i många fall bero på överlappande, eller bristen på överlappande, intresse av OA 

som avgör om detta diskuteras med handledaren. Vad handledaren tycker är viktigt och 

att det färgar vad som diskuteras synliggörs även i informant 3:s svar: 

 
jag tror att min huvudhandledare tycker att det är viktigt att meritera sig så 

väl som möjligt snarare än att det är open access, vi har aldrig diskuterat 

det, att det skulle vara nått syfte i sig. Vi har inte ens diskuterat det när vi 

pratat om vilka tidskrifter som skulle kunna vara aktuella. 

 

Samma informant berättar att hans handledare var mycket drivande för att han skulle 

välja att producera artiklar hellre än en monografi. Likaså informant 2 blev presenterad 

för artikelformen tidigt i utbildningen av sin handledare, som också blev hans val. De 

båda tillhör det samhällsvetenskapliga fältet och även informant 1, som tillhör samma 

fält, diskuterade artiklar som publiceringsform med handledaren i ett tidigt skede. Hon 

valde dock monografi, fick stå på sig, och menar att “det är ju karriärmässigt jättedumt”. 

Hon avgör dock att hon gjorde rätt val då hon ville “grunda sig teoretiskt”, något hon 

anser inte skulle ha funnits tid för om hon hade valt att skriva artiklar.    

 

7.5 MUEP – högskolans institutionella arkiv 
 

Samtliga informanter anser att det inte är några oklarheter kring hur det rent praktiskt 

går till att deponera sitt material i MUEP. Endast en av informanten uttrycker ett  

behov av hjälp av biblioteket med att lägga in material i arkivet. Det är informant 1, 

som valt att skriva en monografi istället för artiklar: 

 
det ska ju vara sådana här ISBN-nummer och “handle number” och sånt 

där. Det fungerar alltid klockrent, de är så jädra duktiga häruppe, alla 

sådana grejer när man ska publicera, ställa frågor om publicering, eller om 

det strular med mallen som gör att det ska kunna läggas upp [publiceras i 

MUEP], ja allt det är får man hjälp med, fort och snabbt 

 

Informant 3, som är MUEP-koordinator vid sin enhet, upplever att det är framförallt vid 

årsskiftet som material läggs in i MUEP: ”framförallt då vid årsskiftet, runt 

årsredovisningstider så bombar det in en större mängd”. Detta, förklarar han, beror på 
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att forskare uppmanas med upprepade påtryckningar eftersom det är viktigt för 

högskolan att visa publiceringsstatistik för tilldelning av medel. Men hans upplevelse är 

att det finns motstånd finns bland forskare och doktorandkollegor att deponera i MUEP 

finns på sin enhet: ”jag tror väl att de flesta tycker att de lika gärna kunde slippa men att 

de gör det ändå.” 
 

7.6 Poäng, impact factor och citeringar 
 

Under intervjuerna pratar samtliga informanter om att samtal med kollegor i fikarum 

och mer formella sammanhang präglas av begrepp som poäng, impact factor och 

citeringar. Det är en vana att titta på tidskrifters impact factor menar informant 4, ju 

högre desto bättre och något som också diskuteras med handledaren. Informant 5 är av 

uppfattningen att impact factorn får, i dessa kollegiala diskussioner, alldeles för stor 

betydelse i förhållande till deras ansvar att publicera brett. Hon ser hellre att 

tyngdpunkten borde ligga på hur pass internationell tidskriften är. På hennes institution 

är det också viktigt vem som är redaktör och om det har behövts en “minor eller major 

revision” på en inskickad artikel.  

 

Informant 2 och 3 menar också att det kan vara orealistiskt att skicka in sina artiklar till 

en högt rankad tidskrift för att sedan vänta i tre månader för ett “nej tack”. Dock ser 

informant 3 att det kan vara en slags handledning att få sina artiklar granskade på det 

sättet och att det då kan vara värt att sikta högt för att få en kvalificerad läsning av 

texten. Samma informant valde artikelformen som publiceringssätt delvis för att lära sig 

det “hantverket” eftersom han anser att det är det som gäller framöver. Det är en 

uppfattning som delas med övriga informanter som tillhör det samhällsvetenskapliga 

fältet och refererar till påtryckningar inom institutionen men också från högre nivåer på 

lärosätet.  

 
som handledare säger man nog inte det [att skriva artiklar framför 

monografier] det liksom ligger i luften, en förväntan på det. Det är det som 

ger poäng till universitetet och man pratar snarare om bra artiklar än 

spännande monografier. 

 

Informant 1 håller med och berättar: ”man vill ju från högskolan att man ska skriva så 

mycket artiklar som möjligt, det ger ju liksom poäng”. Även informant 4 som tillhör 

menar att det finns önskemål uppifrån men att det då gäller vilka tidskrifter som ger 

mest poäng.  

 
när vi [doktoranden och handledaren] diskuterar handlar det om att bli 

publicerad, dels har vi ju riktlinjer, eller det kommer önskemål från 

professorer och så vidare, var vi ska publicera oss för att det då genererar 

mer pengar och poäng. 

 

Om handledaren är väldigt mån om att doktoranden ska publicera sig i tidskrifter med 

hög impact factor, kan det, enligt informant 6 nästan bli besvärligt då det krävs mycket 

merarbete för artikeln ska bli bra nog i kvaliteten för tidskriften ifråga. Ett merarbete 

som för doktoranden kan kännas omotiverat som mest vill publicera sig överhuvudtaget. 

Å andra sidan, berättar hon, att “husets” forskningsprestationer mäts och det finns ett 
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tryck på att de ska visa framfötterna mer och då handlar det just om att publicera i 

tidskrifter med hög impact factor.   

 

Informant 2 ser publicering av artiklar som att komma upp en nivå gentemot sin 

handledare:  

 
En annan aspekt av det [att publicera sig i artikelform] innebär ett visst mått 

av rörelsefrihet, för du är i en beroendeställning som doktorand, eftersom du 

fortfarande är student även om du är anställd, så är du student i förhållande 

till dina handledare. Och även om de flesta inte talar om för sina 

doktorander vad man ska göra och inte göra så, är det hela tiden olika typer 

styrning, det här är ett maktinstrument om du publicerar dig internationellt 

så är du lite untoucheable. 

 

Han förklarar det som att en fackgranskad och publicerad artikel är ett mått på att det 

man gör är rätt och då får man något slags mandat att fortsätta göra som man vill.  

 

Informant 4 resonerar kring OA och argumentet att OA ger fler citeringar. Hon menar 

att visst kan det vara så, men tror att publicering i en prestigefull tidskrift ändå ger fler 

citeringar i slutändan. Informant 3 utvecklar samma resonemang med att det gäller att 

ha “rätt” citeringar och det får du genom de prestigefulla internationella tidskrifterna. 

Han tar som exempel en nyligen personlig publicering i en nationell tidskrift som inte är 

av särskild tyngd och menar att det ger ingen cred, varken till honom eller till 

högskolan.      

 

7.7 OA – ett begrepp som inte används 

 

Flertalet informanter understryker genom intervjuerna att OA-begreppet inte används i 

någon större utsträckning när de talar publicering i olika sammanhang. Informant 1 

upplever inte att begreppet nämns: ”Vi nämner liksom sällan det här ordet open access, 

vi nämner inte det begreppet.” Informant 2 anser att: ”Problemet är att vi inte pratar 

open access på ett naturligt sätt …” och menar att det är också är en förklaring till varför 

OA inte har fått något större fäste på hans institution, det är inget man pratar om som ett 

alternativ till vanlig publicering. Detta verkar gälla både i informella sammanhang som 

fikarum, arbetsrum och under handledningstillfällen, men också vid 

halvvägsseminarium, disputationer och doktorandseminarium där frågan om var man 

har publicerat sig kommer upp, då handlar det sällan om hur pass fritt tillgängligt man 

publicerat sin artikel.  
 

man varit runt och lyssnat på disputationer ... sånt så är det ju plus i kanten 

ju finare tidskrifter man lyckats publicera sig i. Sen ska ju inte det enligt 

regelverket vara det som avgör om en avhandling är godkänd eller inte och 

så är det säkert inte heller men det har ju påverkan på hur det bedöms 

 

Även om intervjuerna visar att diskussioner förs kring att publicera sig i “intressanta” 

och “rätt” sammanhang upprepas frasen att som doktorand “handlar det om att publicera 

sig överhuvudtaget” och då menar informant 4 att OA kommer långt ned i prioritering.  

 
Som doktorand handlar det om att bli publicerad, blir du inte publicerad blir 

det ingen avhandling och det är den första prioriteringen. Blir det då en 
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jättebra tidskrift så superbra, men det är ju ändå bara början av din 

forskarkarriär, så jag tror, nu handlar det om att du ska få din examen, du 

ska skriva din avhandling.  ... om det är open access eller inte sorry. 

 

I likhet med informant 3: 

 
nu är jag så fokuserad på nästa artikel bara, en publicering i taget för att bli 

färdig och ska jag vara riktigt ärlig så är prio ett att publiceras någonstans så 

att det kan bli en avhandling liksom. Sen är det väl bra om det blir så tjusigt 

som möjligt. 

 

7.8 Forskningsbibliotekets roll 
 

I det följande redovisas informanternas tankar kring sitt användande av Malmö 

högskolas bibliotek och sitt deltagande av de informationsinsatser som biblioteket riktar 

mot just doktorander.    

 

7.8.1 Outnyttjad kompetens på forskningsbiblioteken 
 

En av informanterna, informant 1, skiljer sig från de övriga när det gäller utnyttjandet av 

Malmö högskolas bibliotek. Tidigt i utbildningen gick hon en kurs i informationsökning 

på biblioteket, det gjorde att hon fick “ansikten på folk” som under utbildningen 

underlättat för henne att ta kontakt vid frågor. Senare har hon också gått kursen i 

“akademisk publicering” som nämns ovan i bakgrunden. Vid det här laget har hon ett 

etablerat kontaktnät bland personalen och vet vem att kontakta för specifika ärenden. I 

arbetet med publikationen av hennes monografi har hon varit i kontakt med biblioteket i 

hög utsträckning och upplever alltid professionalitet och gott bemötande. För övriga 

informanter ser användandet relativt likt ut, det handlar om informationsförsörjning i 

form av hjälp med att komma åt artiklar och lämna inköpsförslag. E-postkorrespondens 

tillhör den vanligaste kontakten med personalen. Gemensamt för de övriga är just att de 

upplever att de sällan använder sig av bibliotekets tjänster och har inte tänkt på 

bibliotekets som en stödfunktion för publiceringsfrågor. Kollegor, handledare och 

seminarier benämns som källor för frågor och tankar kring publicering snarare än 

biblioteket. Fyra av sex informanter känner inte alls till vilka kompetenser eller resurser 

som finns på biblioteket för just publiceringsfrågor och OA, vilket informant 2 

reflekterar över under intervjun: ”nej, så illa är det. Det är ju synd att man inte utnyttjar 

resurser som finns, eller att man inte vet om det, jag har ändå varit här sen 2008 som 

doktorand.” 

 

På frågan om informanternas handledare någon gång hänvisat till biblioteket får vi ett 

enhälligt nej. Informant 1 menar att hon har varit självgående under utbildningen när det 

kommer till många punkter och har därför inte behövt “hjälp” att hitta till biblioteket. 

Även informant 3 ser sig själv som drivande och söker hellre svar själv än att gå “den 

lata” vägen som han uttrycker det.   
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7.8.2 Deltagande av OA-information 

 

Av våra sex informanter är det en som har gått kursen akademisk publicering, två har 

gått bibliotekets kurs i att söka vetenskaplig information och tre har gått 

introduktionskursen “Att vara doktorand”. Som doktorand ska du gå kurser som 

sammanlagt summerar 22 poäng. Men, som informant 2, 3 och 5 påtalar är det svårt att 

samla på sig de där kurserna, de kan vara fulla till antal när man ansöker om plats eller 

så kommer annat i vägen. Sen måste man ta poängen, för att fullgöra sin utbildning och 

få ut examen, och gör det i slutet av utbildningen när behovet inte är lika starkt. Detta är 

ett problem menar informant 2 och förklarar att det ibland löser sig på annat vis: 

 
Det blivit praxis att handledaren helt enkelt går in och godkänner att: ja, den 

här doktoranden kan söka information, den har skrivit en doktorsavhandling 

och så har vi validerat det i forskarutbildningsnämnden. Detta är baserat på 

antagandet att har man skrivit en avhandling så kan man hitta information. 

 

Vidare funderar han kring introduktionskursen som låter doktoranderna träffa erfarna 

handledare, längre komna doktorander och en jurist som talar om anställningsformen 

som forskarstuderande. Här, menar han, borde biblioteket komma in och berätta om vad 

biblioteket har för tjänster, allt ifrån att man kan få hjälp med söktekniker till frågor om 

publicering och OA då han anser att bibliotekets verksamhet är okommunicerad.  Likt 

flertalet av informanterna har aldrig sökt information kring publicering, OA eller OA-

policyn på Malmö högskolas webbplats. Informant 1 minns att hon läste policyn när den 

antogs men har inte använt webbplatsen mer i det syftet sedan dess.  
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 8. Analys och diskussion 
 

Vårt teoretiska ramverk består av Knorr Cetinas (1999) begrepp epistemiska kulturer 

och Cullen och Chawners (2011) identifiering av en paradigmkonflikt inom 

vetenskaplig kommunikation.  

 

En epistemisk kultur är, enligt Knorr Cetina, en kultur som råder inom en avgränsad 

grupp forskare. I den epistemiska kulturen finns normer och regler som forskaren 

förhåller sig till och det är hur kulturen manifesteras i olika praktiker som avgör hur 

kunskap konstrueras i olika disciplinära sammanhang. I det följande använder vi 

begreppet epistemiska kulturer på två nivåer för att analysera doktorandernas utsagor 

om hur de förhåller sig till OA. Dels tillämpar vi begreppet på doktoranderna som grupp 

då vi menar att det finns en rad gemenskapande praktiker som skapas i den delade 

erfarenheten av vara doktorand på Malmö högskola. Denna epistemiska kultur kallar vi 

för den horisontella epistemiska kulturen, den sammanbinder doktoranderna oavsett 

institutionstillhörighet. I den horisontella epistemiska kulturen är det därför 

doktorandens yrkesroll och situation på lärosätet som är av betydelse. Intervjuerna 

vittnar också om normer och praktiker gällande förhållningssätt till OA som kan 

kopplas till deras institutionshemvist på lärosätet. Dessa institutionsspecifika miljöer 

kallar vi de vertikala epistemiska kulturerna och i dessa är doktoranden en del av ett 

mer ämnesavgränsat sammanhang med omgivande kollegor från samma fält. Vi avser 

inte att redogöra för hur de vertikala epistemiska kulturerna fungerar, för den sorts 

analys krävs en annan slags empiri. För vår undersökning är det mer intressant att se hur 

den horisontella epistemiska kulturen verkar. Ändock, doktoranderna resonerar, enligt 

vår tolkning, kring OA både i egenskap av forskarstuderande och utifrån den atmosfär 

som råder på den egna institutionen så även om vi inte kommer analysera hur de 

vertikala epistemiska kulturerna fungerar kommer de har relevans för fortsatt analys i 

bemärkelsen att de har betydelse. På vilka grunder vi gör dessa kategoriseringar av 

epistemiska kulturer presenteras nedan. 

 

Med paradigmkonflikt inom vetenskaplig kommunikation menar Cullen och Chawner 

att OA-rörelsen har utmanat ett traditionstyngt publiceringssystem där meriter och 

status är framgångskriterier för en forskares karriär. Konflikten kommer till uttryck 

genom att forskningsbibliotek utvecklats i takt med OA-rörelsen med resultatet att de 

har utvecklat institutionella arkiv och satsat på resurser för att möta förändringarna inom 

vetenskaplig kommunikation medan forskare väljer bort OA som publiceringsalternativ 

till förmån för det kända och invanda systemet där det är publicering i prestigefulla 

tidskrifter som är gällande. Även vår undersökning visar en konflikt som Cullen och 

Chawner beskriver och vi kommer fortlöpande genom analysen visa hur 

paradigmkonflikten sipprat ner till forskarutbildningsnivå genom doktorandernas 

utsagor.        
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8.1 OA som publiceringsalternativ 
 

Intervjuerna visar att samtliga doktorander är positivt inställda till OA som koncept, 

framförallt ur samhällsperspektivet att forskningsresultatet ska spridas fritt tillgängligt 

till förmån för de som inte har råd med höga prenumerationskostnader men också för 

forskningens egen skull. Dock ser man en tendens att den här positiva attityden 

förändras då man närmar sig doktoranden som individ och dennes tankar kring sin 

framtida forskarkarriär samt hur den vardagliga praktiken som doktorand är beskaffad. 

Ruhe och Åström (2006) kunde i sin studie om forskares attityder till vetenskaplig 

publicering i tidskrifter identifiera en positiv inställning till OA men att det i slutändan 

var faktorer som prestige och status som avgjorde i publiceringsvalet. Bland våra 

doktorander talas det också mycket om prestigefulla tidskrifter, hög impact factor och 

att för den egna forskningen hitta lämplig tidskrift. Men det talas också om ett krav att 

publicera sig och att det handlar om, till syvende och sist, att publicera sig 

överhuvudtaget snarare än att publicera sig i de högst rankade tidskrifterna. I Ruhe och 

Åströms urvalsgrupp, som har en spännvidd från doktorand till seniora professorer, har 

flertalet informanter tagit sig över tröskeln att bli publicerade och disputerade. Vår 

urvalsgrupp består enkom av doktorander, som visserligen publicerat sig till viss del 

men inte tagit sig över disputationströskeln än, och vi identifierar en förenande strävan 

mot målet att publicera sig, bli disputerad framförallt och därmed träda in i en annan 

nivå inom forskarsamhället.  

 

Målet att publicera sig framför en prioritering av var identifierar vi som en gemensam 

nämnare för vår doktorandgrupp. Det finns också en samfälld uppfattning om att det 

finns påtryckning från högre nivåer på lärosätet som gäller att generera större 

produktion av artiklar och publicering i prestigefulla tidskrifter med hög impact factor. 

Intervjuerna förmedlar även ett stort behov av att prata om publicering. Med dessa 

delade erfarenheter och uppfattningar skisseras ett ramverk inom vilket doktoranderna 

verkar och vi börjar närma oss en identifikation av en horisontell epistemisk kultur hos 

doktorandgruppen. I denna horisontella epistemiska kultur blir det tydligt att OA-

publicering är en låg prioritet, närmast obefintlig då andra faktorer upplevs vara 

viktigare för en doktorand att ta hänsyn till. För en del av doktoranderna är inte OA ett 

alternativ på grund av att det upplevs som sämre för karriären, för andra har OA inte ens 

existerat som alternativ att välja bort. Handledaren, en resurs som samtliga doktorander 

delar, navigerar inte heller doktoranderna mot OA-riktningen enligt deras utsagor. Sett 

till det större maskineri som Knorr Cetina kallar det, kan man konstatera att OA inte är 

en del av publicering som praktik och normen blir då att OA inte ses som ett 

publiceringsalternativ. Vissa menar dock att det kan vara mer av ett alternativ efter 

disputation vilket understryker ytterligare att doktorandens främsta mål är att publicera 

sig för att bli klar med sin forskarutbildning.  

 

8.2 OA-policy som incitament  

 

I OA-policyn uppmanas Malmö högskolas forskare att ”ta reda på sina rättigheter” i 

samband med parallellpublicering men det finns inget krav på att aktivt försöka påverka 

och driva genom sina rättigheter mot förlagen. Det är alltså relativt enkelt för 

doktoranderna att kringgå kravet på OA-publicering. Intervjuerna visar dessutom i all 

tydlighet att policyn inte fungerar som ett incitament för att publicera OA. Till att börja 
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med är policyn endast känd för doktoranderna till den grad att de vet om att den finns, 

dess innehåll är däremot okänt. Vidare säger sig doktoranderna påverkas mycket lite 

eller inget alls av policyn. Även om den riktar sig direkt till “personal som publicerar 

sig” och att ansvaret för att policyn uppfylls åvilar den enskilde forskaren känner 

doktoranderna inget ansvar för att den uppfylls. OA-policyn är inte heller, enligt 

informanternas utsagor, något som diskuteras inom deras institutioner varken kollegor 

emellan eller med handledaren. Om man då betraktar doktorandgruppen som en 

epistemisk kultur kan man konstatera att OA-policyn på intet sätt är normativ eftersom 

den inte existerar som ett inslag i varken de vertikala eller horisontella epistemiska 

kulturerna. Är inte OA-policyn existerande i den epistemiska kulturen tolkar vi det som 

att doktoranderna inte ser det som en del av forskningsprocessen att deponera sitt 

material i MUEP. Det kan i sin tur även förklara det motstånd till högskolans 

institutionella arkiv som biblioteket upplever och som också en av doktorander 

bekräftar i intervjuerna. 

 

8.3 Formell och informell vetenskaplig kommunikation 
 

Med att studera det kunskapsproducerande maskineriet avser Knorr Cetina  närmandet 

av hur forskare fungerar i praktiken, hur forskare talar om vad de gör och hur de 

förhåller sig till sig själva och andra forskare. Vi har redan konstaterat att OA inte är en 

del av publiceringspraktiken bland våra doktorander. Att det finns ekonomiska och 

samhälleliga fördelar med att göra forskning fritt tillgängligt är samtliga doktorander 

överens om. Det är dock inget alternativ som är aktuellt i praktiken, detta har vi också 

redan konstaterat. Men hur talas det om publicering i allmänhet och OA i synnerhet på? 

Våra informanter anser att publicering är ett ämne som det talas mycket, dels på 

handledningsmöten, fikarum och arbetsrum men också under olika typer av seminarier 

där det finns intresse för doktorandens publiceringssituation. Vi menar då att 

diskussioner om publicering kan betraktas som en egen praktik i den horisontella 

epistemiska kulturen, samtliga doktorander uttrycker ett stort behov att diskutera 

publicering på olika nivåer. Särskilt stort blir detta behov ju närmare publiceringsfasen 

doktoranden kommer. Lievrouw (1992) delar in vetenskaplig kommunikation i tre faser: 

begreppsliggörande, dokumentation och popularisering. Under intervjuerna kom deras 

utsagor mest att handla om de informella situationer där publicerings diskuteras, den 

begreppsliggörande fasen enligt Lievrouw. Här diskuteras tankar och idéer med 

personer som man har personliga och vänskapliga relationer till. Vi räknar också 

handledningstillfällena till den här fasen. Här kan vi urskilja en del skillnader i 

doktorandernas kommentarer kring hur det pratas om publicering när de refererar till 

olika samtalsklimat på deras egna institutioner. På det ena hållet finns en viss 

försiktighet med vilka det känns bekvämt att prata publicering med och ett 

hemlighetsmakeri uttrycks med förklaringen att det finns en viss känslighet i att visa att 

ens artiklar blivit refuserade. Här finns också en miljö där de flesta kollegorna inte är 

publicerande forskare vilket bidrar till att samtalen inte kretsar kring publicering och 

allra minst OA-publicering. Behovet av att prata om publicering tillgodoses då av en 

mindre krets som doktoranden är väl förtrogen med och befinner sig i samma situation 

som. På det andra hållet blir publicering allas angelägenhet och något som diskuteras 

öppet samt firas vid tillfälle.  
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För alla doktorander har handledningstillfällena hittills, oberoende av hur långt de har 

kommit på utbildningen, innehållit diskussioner om publiceringsalternativ för 

doktoranden. Det kretsar då kring vilka tidskrifter som är lämpliga för den forskning 

doktoranden bedriver och vilka tidskrifter som ger goda meritvärden. Ingen av 

doktoranderna uppger att handledaren har presenterat OA-tidskrifter som alternativ eller 

på något sätt uppmuntrat att undersöka möjligheter till parallellpublicering. Överlag 

uppger doktoranderna att OA inte är ett ämne för de diskussioner som förs om 

publicering med handledaren. Det som tas upp på handledartillfällena verkar också 

komma an till stor del på hur drivande handledaren är i olika frågor precis som 

doktorandens egna behov bestämmer över det som ska handledas.  

 

Som Knorr Cetina beskriver, är en epistemisk kultur ett socialt sammanhang som man 

socialiseras in i. Vi tolkar det som att behovet av att prata om publicering är stort för 

doktoranderna och ett starkt inslag deras gemensamma horisontella epistemiska kultur. 

Samtidigt kan vi se att de vertikala epistemiska kulturerna spelar en väsentlig roll för 

hur publicering manifesteras som praktik på de olika institutionerna, som enligt ovan 

varierar. Intressant för den här undersökningen är hur doktoranderna upplever att OA, 

som publiceringsalternativ, är en del av de diskussioner som förs. Återigen kan vi 

konstatera att OA, som begrepp och koncept inte är ett starkt inslag i den här 

diskussionspraktiken enligt doktorandernas utsagor, varken i den horisontella eller 

vertikala epistemiska kulturen. Om vi då, precis som Knorr Cetina, ser den epistemiska 

kulturen som ett socialt sammanhang blir det tydligt att doktoranderna socialiseras in en 

praktik där är OA inte har fått fäste ännu.  

 

8.4 Forskningsbiblioteket som OA-resurs 

 

Vår tredje frågeställning riktar fokus mot Malmö högskolas bibliotek och hur 

doktoranderna ser på dess stödfunktion och OA-resurs i publiceringsfasen. I bakgrunden 

redogör vi i korthet för hur OA-arbetet ser ut på högskolans bibliotek: information om 

både policyn och hur OA fungerar finns samlad på webbplatsen, de anordnar Open 

Access-week och flera bibliotekarietjänster är tillägnade OA-relaterade arbetsuppgifter. 

Det blir uppenbart i intervjuerna att doktoranderna har ett lågt engagemang i dessa 

informationsinsatser och att deras OA-kunskaper inte sträcker sig längre än till att det 

innebär att göra forskning fritt tillgängligt. I följande avsnitt blir det tydligt att råder en 

paradigmkonflikt mellan det traditionella publiceringssystemet och OA-publicering där 

doktoranderna verkar inom den förra medan forskningsbiblioteket arbetar för den 

senare, en konflikt som får konsekvenser för hur doktoranderna ser på 

forskningsbibliotekets satsade resurser på OA.    

 

Enligt doktoranderna resoneras det kring impact factor, prestigefulla tidskrifter och om 

kravet att publicera sig överhuvudtaget när publicering förs på tal. Sammantaget 

resulterar detta i en låg prioritering av OA vilket ger, som intervjuerna visar, ett mycket 

litet eller obefintligt behov av bibliotekets tjänster som rör publicering. Samtidigt kan 

man reflektera över om det snarare fungerar i omvänd ordning, att det är doktorandernas 

okunskap om bibliotekets tjänster som gör att OA inte fått större genomslagskraft bland 

doktoranderna. Ett spår som då vittnar om en undermålig kommunicerad 

biblioteksverksamhet. Oavsett hur det kausala sambandet ser ut, som vår undersökning 

dessutom inte har möjlighet att belägga, synliggörs ett osynkroniserat förhållningssätt 
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till OA där biblioteket befinner sig längre fram än doktoranderna. Vi ser samma 

mönster som i studier ovan (Linde et al. 2010; Svensson 2011): biblioteket arbetar för 

hur OA ska implementeras medan doktoranderna fortfarande frågar sig varför OA är ett 

publiceringsalternativ att föredra. Ett varför som på en filosofisk nivå är svagt, då 

flertalet doktorander uttrycker sig positivt om OA, men som tilltar i styrka när det 

kommer till praktiken. Utifrån vår teoriram menar vi att den epistemiska kulturen som 

doktoranderna delar, som OA inte har blivit en del av ännu, får konsekvenser för hur 

kringtjänster som bibliotekets OA-arbete betraktas och utnyttjas. Så länge OA inte är en 

komponent i doktorandernas epistemiska kultur finns det ingen sådan praktik för 

biblioteket att bistå. Eller närmare bestämt, biblioteket agerar och arbetar utifrån att det 

finns en sådan praktik men den existerar inte på samma sätt för vår grupp av 

doktorander vilket ytterligare bekräftar att Cullen och Chawners identifierade 

paradigmkonflikt stämmer överens med doktorandernas förhållningssätt till OA.   

 

Som vi redogör för i avsnitt 5.2 Forskningsbiblioteken utveckling med OA, 

talar Schonfeld och Housewright (2010) om att forskningsbiblioteket bör förändras i 

takt med att informationslandskapet utvecklas och att en medvetenhet kring forskares 

uppfattning och värdering av bibliotekets tjänster är nödvändig för att förändringsarbete 

ska stå i paritet med forskarens behov. Likaså Malenfant (2010) menar att det krävs 

förändringsvilja hos bibliotekspersonalen när det vetenskapliga 

kommunikationssystemet ändras och att det är västentligt med en gynnsam atmosfär 

mellan bibliotek och fakultetspersonal för god samverkan i de förändringar som sker 

inom vetenskaplig kommunikation. Medvetenheten som Schonfeld och Housewright 

pratar om kan man koppla till Knorr Cetinas begrepp, att det handlar om att känna till 

och ha förståelse för doktorandernas epistemiska kultur. I ett första led, förstå den 

horisontella epistemiska kulturen som förenar gruppen genom att det finns inslag, 

normer och tankesätt som delas av doktorander i egenskap av just forskarstuderande. I 

ett andra led, ha förståelse för att det finns olika epistemiska kulturer, de vertikala, som 

innebär att doktorander färgas av de normer, förhållningssätt och förväntningar som 

råder beroende på vilken institution eller enhet på Malmö högskola de tillhör. Samtidigt, 

den förändringsvilja som Malenfant menar är nödvändig på biblioteket, blir 

verkningslös om bristen på incitament för OA-publicering och oviljan till förändring är 

dominerande bland forskarlagen och doktorander.  

 

 



43 

 

9. Slutsatser 

 

Vår undersökning visar att OA-rörelsens grundprincip, att göra all forskning fritt 

tillgänglig, har haft svårigheter med att inkorporeras i doktorandernas epistemiska 

kulturer, både den horisontella och de vertikala. Detta tydliggörs i doktorandernas 

utsagor som entydigt visar att OA inte existerar som koncept eller reellt 

publiceringsalternativ för dem. Med detta sagt kan vi också konstatera att 

doktorandernas utsagor pekar mot en liknande paradigmkonflikt mellan det traditionella 

publiceringssystemet och OA-publicering som Cullen och Chawner identifierat hos det 

etablerade forskarsamhället där forskare representerar det förra och 

forskningsbiblioteket det senare. En övergripande slutsats av vår undersökning, som 

också framkommit i analyskapitlet, är att doktorandgruppens förhållningssätt till OA 

vittnar om att de fortfarande befinner sig i en fas där man frågar sig varför OA ska 

betraktas som ett publiceringsalternativ till de traditionella tidskriftsförlagen. Det 

konstaterande ointresset av OA bör betraktas i ljuset av de komponenter som utgör 

doktorandens kontext: de epistemiska kulturerna, högskolebiblioteket, 

handledarfunktionen, OA-policyn och budskap från lärosätets högre nivåer. Denna 

kontext har utkristalliserats genom analys av vårt empiriska material. Nedan nyanseras 

den övergripande slutsatsen i nämnda komponenter. 

 

Enligt Knorr Cetina (1999) är en epistemisk kultur ett socialt sammanhang man 

socialiseras in i och mot bakgrund av vår analys tecknar sig en bild av en sådan 

socialisering i en kultur där OA spelar en ringa roll för doktoranderna i förhållande till 

vilken slags OA-policy Malmö högskola har antagit. Sett till doktorandens resonemang 

kring deras kontext med avseende på formell och informell vetenskaplig 

kommunikation kan vi dra slutsatsen att det alltså finns få incitament som styr dem mot 

OA-publicering. De betraktar inte OA-policyn som ett tvingande motiv för att se till 

möjligheterna att publicera OA. Vidare är OA inte ett allmänt ämne i de 

samtalssammanhang där publicering aktualiseras, till exempel vid handledning och 

seminarier eller mellan doktorandkollegor. Med handledaren är ämnet hellre lämpliga 

tidskrifter med hög impact factor och med doktorandkollegor ventileras det gemensamt 

upplevda kravet att publicera sig överhuvudtaget.   

 

För att doktoranderna ska bidra till att OA-policyn ska kunna uppfyllas, och 

paradigmkonflikten ska bli mindre tydlig, är vår slutsats att det krävs att OA blir en del 

av den horisontella och de vertikala epistemiska kulturerna. Det finns också ett 

underutnyttjande, enligt dem själva, av högskolebibliotekets OA-kompetenser och OA-

tjänster. Först när OA blir en del av publiceringspraktiken finns det också en möjlighet 

för högskolebibliotekets att utveckla sitt arbete i samverkan med de behov som uttrycks 

i samband med OA-publicering. Högskolebiblioteket, som stödfunktion, bör också vara 

medvetna om de olika epistemiska kulturerna som existerar. Med anledning av att 

flertalet av doktoranderna rapporterar om bristfällig kunskap om högskolebibliotekets 

OA-resurser finns det argument som talar för en tidigare kontakt med doktorander för 

att bli en naturlig partner för dem under deras forskarutbildning både vad gäller 

traditionella bibliotekstjänster men även OA och publiceringskompetens. Annars finns 

risken att forskningsbiblioteket “bara” ses som informationsförsörjare och inte som den 

partner och rådgivare inom publicering som den bör vara om OA-policyn ska få den 
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tyngd som högskolans ambition är (jmf. Malenfant 2010). Ett vidare led i OA som en 

del av just de vertikala epistemiska kulturerna är också en reflektion kring handledarens 

roll som nu är diffus i frågan om OA-policyn och dess implementering. När det gäller 

handledarens funktion drar vi slutsatsen om att denne bör vara mer insatt i OA och 

fungera som mer av en länk mellan doktoranden och lärosätets formella riktlinjer, till 

exempel OA-policyn, och lärosätets stödfunktioner, till exempel bibliotekets resurser 

för publicering och OA.  

 

För rektor och ledning, som tagit beslut om policyn, finns det skäl att känna till att en 

del av doktoranderna påtalade starkt att OA-publicering är en fråga om kostnad och att 

det inte finns några utrymmen för en sådan kostnad som anställd doktorand på Malmö 

högskola. Detta ger i sin tur negativa effekter på hur doktoranderna betraktar OA som 

alternativ till att skicka in artiklar till kommersiella förlag, utan att undersöka rätten till 

OA-publicering. Intressant är också att lärosätets ledning förmedlar dubbla budskap till 

den forskande personalen. Å ena sidan satsas det på OA-kompetens och underhåll av 

högskolebibliotekets öppna arkiv utöver faktumet att en relativt strikt OA-policy 

antagits. Å andra sidan vittnar doktorandernas utsagor om påtryckningar om större 

artikelproduktion i poänggenererande tidskrifter med hög impact factor. 

Paradigmkonflikten som Cullen och Chawner talar tycks existera på både en formell 

och informell nivå och därmed upprätthålls den inom lärosätet på flera plan.  
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10. Förslag till fortsatt forskning 
 

Den här uppsatsen har till största del handlat om den horisontella epistemiska kulturen 

som binder samman doktoranderna i deras gemensamma erfarenheter som 

forskarstuderande. För vidare forskning vore det intressant att undersöka de vertikala 

epistemiska kulturerna närmare. Dels för att nå ytterligare djup och bredd i 

kunskapsbilden om doktorandernas förhållningssätt till OA men också för att undersöka 

doktorandens omgivning som kunskapsproducerande kulturer och då undersöka hur 

dessa kulturer skapas, upprätthålls och omförhandlas på separerade enheter inom ett 

lärosäte.  

 

Givetvis finns det också skäl att vända blicken till forskningsbibliotekens sätt att arbeta 

med OA. Vilka epistemiska kulturer råder där? Vilka praktiker för samverkan och 

partnerskap med lärosätets olika institutioner manifesteras i personalstyrkan? En fråga 

för fortsatt forskning är också hur det kommer sig att forskningsbiblioteket har kommit 

så mycket längre i OA-arbetet än vad forskarna har och då rikta fokus mot 

forskningsbibliotekets förmåga, eller oförmåga, att kommunicera sin verksamhet.      

 

Malmö högskolas OA-policy antogs 2010, den här uppsatsen skrevs, hösten 2012. Det 

vore intressant att längre fram göra en studie kring hur effektiv policyn varit då det är 

för kort tid med ett och ett halvt år för att göra några slutsatser kring policyns utfall.  

Vår förhoppning är att Malmö högskola och andra lärosäten som på en eller annan nivå 

arbetar för OA tar del av vår studie och finner att det som avhandlats i uppsatsen kring 

doktoranders förhållningssätt i till OA kan användas i det pågående arbetet med att 

sprida kunskap om OA-publicering till doktorander och annan forskande personal.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Introduktion: 
-var befinner du dig i din forskarutbildning? 
-vilket är ditt ämne? 
-vilken institution tillhör du? 
 
Kunskap/erfarenhet/intresse OA: 
 
-hur bekant är du med begreppet open access? 
-vad vet du Malmö högskolas open access-policy? 
-hur går dina tankar kring open access grundprincip om att forskning ska göras fritt tillgänglig? 
-är begreppen Golden Road och Green Road to Open Access bekanta för dig? 
-vilken betydelse anser du att policyn har för hur du valt/kommer att välja publiceringsätt? 
-hur har det fungerat att deponera ditt forskningsmaterial i MUEP? 
 
Formell/informell vetenskaplig kommunikation: 
 
-tror du att din handledare känner till Malmö högskolas open access-policy? 
-har hen diskuterat just policyn med dig? 
-hur skulle du värdera din handledares kunskaper om open access? 
-har du och din handledare diskuterat var det är mest fördelaktigt för dig som forskare att 
publicera dig? -dina möjligheter att publicera dina forskningsresultat fritt tillgängligt? 
-hur ser publiceringspraktiken ut i ditt forskningsämne? 
-hur märker du av en viss kultur inom ditt forskningsämne? 
-diskuteras publicering och open access bland dina kollegor? På vilket sätt? 
-med vilka personer/funktioner/nätverk/organisationer diskuterar du publicering med? hur går 
diskussionen om just open access där? 
 
Forskningsbiblioteket: 
 
-hur ser ditt användande av biblioteket ut? 
-hur kom du i kontakt med biblioteket i början av din utbildning? 
-har du gått någon av kurserna som riktar sig mot doktorander  på biblioteket? 
-hur upplevde du att de var relevanta utifrån ditt ämne och publiceringsform? 
-har din handledare hänvisat till biblioteket för frågor om publicering i allmänhet? 
-vad har du för förväntningar kring bibliotekets stöd för dig med avseende på publicering av 
forskningsresultat? 
-vet du vem att kontakta vid frågor om publicering? 
-hur upplever du att biblioteket informerar om vilken kompetens de har och vilket stöd de kan 
ge under forskarutbildningen?  
 
Övriga tankar? 
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Bilaga 2: Rektors beslut om OA-policy för Malmö högskola 
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