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Abstract: This thesis aims to explore how musicologists reason about 

publishing their articles in open-access journals. What is the 
challenge they face and what are the possibilities 
musicologists are concerned about? 

      
                                          For the method I used open-ended and structured interviews 

based on four factors: trustworthiness, accessibility, reaching 
the readers and status of the publishing media. Musicologists 
are positive to the open-access concept and are willing to 
submit their papers to open-access journals. They think that 
the accessibility of the articles is going to increase when they 
publish them in open-access journals. Furthermore, in order 
to submit their articles to open-access journals, the 
musicologists expect that these journals have a peer-review 
system. Less than half of the musicologists want these 
journals to have high impact factor. The rest of them are not 
concerned about the status of the publishing media. Some of 
the musicologists thought they could reach more readers by 
means of the traditional printed journals, some thought they 
could do it better by open-access journals.  
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”Det är en gåta varför musiken, som har så stor plats i människans fritid, i 
kulturproduktionen och numera även inom ekonomin, har en så undanskymd plats som 
disciplin på universiteten och att musikforskarna märks så lite i samhället.” 
 (Karlsson 2002, s. 113) 
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1. Inledning 
Under utbildningen på Bibliotekshögskolan väcktes mitt intresse för Open Access-
publicering. Jag har upplevt flera gånger hur enkelt och snabbt det kan vara att hämta 
litteratur från webben. Det visste jag dock inte från början. Vi hade ofta uppgifter som 
krävde att vi sökte information och det var alltid lika svårt att sålla i 
informationsmängden. Då vi, distansstudenter, brukade arbeta med uppgifterna mest 
hemma, hade vi inte tillgång till den tryckta samlingen på vårt lärosätes bibliotek på 
samma sätt som om vi hade bott i närheten.  
 
Detta innebar stora svårigheter, jag var tvungen att beställa de dokument som verkade 
intressanta från biblioteket och sedan återstod det bara att vänta tills de kom, ibland i 
flera veckor. Under väntetiden kände jag mig stressad och frustrerad, jag visste ju inte 
om den beställda litteraturen var relevant innan jag fick tag på den och kunna ögna 
igenom den. Skulle jag söka annan litteratur också eller skulle jag vänta? Tiden bara 
gick och arbetet med hemtentan avstannade. 
 
Men så småningom upptäckte jag att jag kunde hitta litteratur i fulltext på webben även 
hemifrån med datorns hjälp. Detta underlättade informationssökningsprocessen rejält, 
jag kunde få en inblick i de funna artiklarna och på en gång bedöma om de var 
användbara för mig eller inte. Denna litteratur bestod av vetenskapliga dokument 
utlagda på Internet, fritt tillgängliga och lättåtkomliga. Från min sida, som användare, 
verkade Open Access- publicering ha bara fördelar: gratis och omedelbar åtkomst till 
vetenskapliga artiklar via Internet. 
 
Samtidigt började jag fundera på hur det kunde vara möjligt för mig att ladda ner och 
trycka ut artiklarna gratis, det låg ju en massa arbete och kostnader bakom det. Sedan 
förstod jag att det var möjligt genom att en ny form av vetenskaplig publicering växte 
fram, den så kallade open access publicering vilket innebar att det publicerade 
materialet skulle vara fritt tillgängligt för alla.  
 
En annan aspekt som styrde mitt ämnesval för magisteruppsatsen var att vi hade haft en 
föreläsning om den vetenskapliga publiceringen under den första metodkursen. Den 
förstärkte mitt intresse för ämnet, särskilt för forskarnas situation. Jag började undra hur 
forskarna upplevde fenomenet Open Access-publicering. Vad betyder det för 
artikelförfattarna? Vilka fördelar och nackdelar finns för forskarna med denna 
publiceringsform? Eftersom jag arbetar på ett musikvetenskapligt bibliotek kom idén att 
undersöka musikforskarnas förhållningssätt till Open Access-publicering. 
 
Inspirationen för titeln fick jag av Ingegerd Rabow (2000, s. 2091). Hon är förste 
bibliotekarie och har arbetat i biblioteksdirektionen vid Lunds universitet sedan 2001. 
Rabow blev vald till hedersdoktor vid samma universitets humanistiska fakultet i 
januari 2006 (Rabow 2006). Hon har engagerat sig i många år i att göra vetenskaplig 
information öppet tillgänglig. 
 

1.1 Bakgrund 
Den tryckta vetenskapliga tidskriftens funktion har varit att informera forskarsamhället 
om nya idéer och tankar, och att etablera och upprätthålla intellektuell egendom. ”För 
forskare är det viktigt att publicera sig i tidskrifter, allra helst i högt rankade 
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vetenskapliga specialtidskrifter. Publiceringen ligger till grund för den akademiska 
karriären och till exempel beviljande av medel” (Borälv 2005). Denna flera hundra år 
gamla tradition fungerar inte längre som den ska. Publiceringen tar för lång tid, det kan 
ta ett år innan en artikel blir tryckt.  Dessutom har tidskrifternas pris ökat för mycket till 
följd av den ökade kommersialiseringen av den vetenskapliga tidskriftsmarknad, som 
sedermera styrs av några få förlag (Rabow 2001).  
 
”För att få publicera sig i en tidskrift idag måste författaren ge upp copyright till sitt 
manus och skänka bort det till ett kommersiellt företag! Sedan ’tvingas’ forskaren att 
köpa tillbaka en prenumeration på sin egen (och andras) text. Situationen blir än mer 
orimlig då största delen av forskningen finansieras av skattemedel” (Borälv 2005). 
Enligt Rabow ifrågasätts mer och mer detta att de vetenskapliga forskningsresultatens 
publicering sköts av ett fåtal förlag med vinstintresse, trots att publiceringen i själva 
verket är den avslutande delen av forskningsprojekten och som sådan finansieras med 
samma medel som forskningen (2000, s. 2091f). 
 

1.2 Problemformulering 
Problemen med det traditionella publiceringssystemet är framför allt två faktorer: de 
höga kostnaderna för prenumerationerna och den långa fördröjningen innan en artikel 
blir publicerad. Prenumerationspriserna har ökat, inte så sällan höjts till det mångdubbla 
bara under några år. Exempelvis är många universitetsbibliotek tvungna att ge upp 
tidskrifter som eventuellt skulle behövas och bara behålla de mest efterfrågade. Den 
vetenskapliga artikelproduktionen har växt i så hög grad att det tar mycket lång tid 
innan artikeln går till tryckning. Till exempel var fördröjningen, enligt Björk & 
Holmströms studie, mellan 7,6 – 21,8 månader, det vill säga i vissa fall nästan två år. 
Inom vissa discipliner där den vetenskapliga utvecklingen går mycket snabbt är detta 
mycket problematiskt (2006, s. 151-154). 
 
Dessa problem har diskuterats mycket i vetenskapliga sammanhang och det har skrivits 
en mängd artiklar om Open Access-publicering som en möjlig lösning. Vissa forskare är 
mycket positiva, andra är mer tveksamma, men många forskare arbetar för att ta fram 
praktiska lösningar med hjälp av Open Access-konceptet. Exempelvis har det 
genomförts två projekt i Sverige. Det ena är ScieCom-projektet1 som startades för att ge 
stöd till forskarna med samlad information om Open Access. ScieCom-projektet 
avslutades 2006 men informationen ligger kvar på Internet på ScieComs hemsida. 
 
Det andra, SVEP-projektet2, har satts igång av BIBSAM3 för att utarbeta strategier för 
samordning av de svenska universitets- och högskolepubliceringen. SVEP-projektet har 

                                                 
1 ScieCom är en förkortning för Svenskt Resurscentrum för vetenskaplig kommunikation. Det var 
benämningen för ett flerårigt projekt som koordinerats av Lunds universitet. Projektet avslutades 2006, 
deras hemsida uppdateras inte längre men finns kvar på URL:n www.sciecom.org. Målet var att samla 
information om nya publiceringssätt för vetenskaplig kommunikation. 
2 SVEP är akronym för Samordning av den svenska högskolans elektroniska publicering. Information om 
den finns på URL www.svep-projekt.se.  SVEP-projektet har pågott under åren 2003-2005 med 
finansiering av BIBSAM. Syftet med projektet var att ge ekonomiskt stöd och vägledning för 
utvecklandet av e-publicering inom de svenska högskolorna och universiteten. Resultatet blev en 
gemensam databas, den så kallade UPPSÖK, tillgänglig i anslutning till LIBRIS. Databasen är en 
bibliografisk databas med länkar till uppsatser och examensarbeten publicerade elektroniskt i fulltext i 
Open Access vid de svenska lärosätena. 
3 BIBSAM är Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samverkan. 
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lett till framställningen av en fulltext databas, UPPSÖK, som innehåller uppsatser och 
examensarbeten. Dessa arbeten är publicerade i Open Access och är utlagda på webben 
av ett antal universitet och högskolor i Sverige. 
 
Publicering i Open Access, det vill säga fri tillgång för användarna, är ett alternativ till 
publicering i tryckt form i vetenskapliga tidskrifter, monografier, antologier, och dylikt. 
Samtidigt anses publicering i tryckta vetenskapliga tidskrifter ge en högre status. Men 
dessa tryckta vetenskapliga tidskrifter kan bli oåtkomliga först och främst på grund av 
prisbarriärerna. Kanske Open Access-publicering kan leda till en förbättring av 
situationen. Jag vill undersöka hur fenomenet Open Access uppfattas inom 
musikvetenskap och hur forskarna upplever de möjligheter det medför. Jag har valt 
musikvetenskap eftersom det finns få studier av särskilda humanistiska fält och det 
finns indikationer på att musikvetenskapen uppvisar en del egenheter i förhållande till 
andra humaniorafält som gör den särskilt intressant som studieobjekt. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att utifrån ett urval av kriterier undersöka hur forskare inom 
musikvetenskap förhåller sig till att publicera sina vetenskapliga verk i Open Access-
tidskrifter. 
 
 
Mina frågeställningar är:  
 

• Vilken erfarenhet finns bland musikvetenskapliga forskare av Open Access? 
• Vilka problem och vilka möjligheter ser forskarna med Open Access-

publicering? 
• Vilken publiceringsmetod är mer effektiv, publicering i tryckta tidskrifter eller i 

Open Access-tidskrifter? 
 

1.4 Avgränsning 
Undersökningen har jag avgränsat till svenska musikforskare. 
 

1.5 Disposition 
Kapitel 2 handlar om vetenskapliga tidskrifter: en kort historik, beskrivning av 
möjligheterna i Open Access, humanisternas forsknings- och publiceringssätt samt en 
introduktion av organisationer och publicering av musikvetenskaplig forskning i 
Sverige.  
 
I kapitel 3 redogör jag för några författarundersökningar. Metoden har jag indelat i två 
kapitel. I kapitel 4 beskriver jag intervjumetoden och urvalet för intervjuerna samt hur 
sökningen av litteratur gått till. Sedan kommer analysmetoden i kapitel 5. Jag redovisar 
för intervjusvaren i kapitel 6, därefter följer en analys av det empiriska materialet och en 
diskussion runt det i kapitel 7. Till sist kommer sammanfattningen i kapitel 8. 
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2. Publicering i vetenskapliga tidskrifter 
Första avsnittet i detta kapitel består av ordförklaringar. Andra avsnittet är en kort 
genomgång av de mest avgörande förändringarna i det vetenskapliga 
kommunikationssystemet. I tredje avsnittet ger jag en introduktion av Open Access-
publicering. I fjärde avsnittet kommer en beskrivning av det som präglar arbetssättet 
och publiceringen inom humaniora. Femte avsnittet börjar med en kort förklaring av 
vad musikvetenskap är, därefter följer en introduktion av några svenska 
musikvetenskapliga institutioner och organisationer samt några musikvetenskapliga 
publikationer som dessa ger ut.  
 

2.1 Ordförklaringar 
impact factor 
Påverkansfaktor (min övers.), det finns ingen vedertagen term på svenska. 
 
Ett standardiserat mått som bygger på hur mycket artiklarna i en tidskrift citeras. Ju mer 
citeras artiklarna desto högre status har tidskriften. Måttet infördes av ISI, the Institute 
of Scientific Information (Guédon 2001, fotnoter nr 5). Med tiden har betydelsen av 
impact factor utvidgats och numera inkluderar förutom tidskrift impact factor även 
författar impact (Garfield 1999).  
 
musikvetenskap 
Systematisk forskning om musik från olika synvinklar, ofta av tvärvetenskaplig 
karaktär, exempelvis musikhistoria, musikteori, musiketnologi, musiksociologi, 
musikfilosofi, musikestetik, musikpsykologi, musikakustik, instrumentforskning, med 
mera (Kjellberg 1994; Bengtsson 1977). 
 
Open Access (OA) 
En form av vetenskaplig publicering där innehållet är fritt tillgängligt via Internet (Reitz 
2004). 
 
Open Access-tidskrift  
Vetenskaplig onlinetidskrift som är fritt tillgänglig för allmänheten vilket innebär att 
artiklarna kan läsas, kopieras, tryckas ut, sökas fritt i hela dess omfång med åtkomst via 
Internet. Innehållet får inte ändras och artiklarna ska citeras enligt vedertagna 
vetenskapliga seder. Författaren behåller äganderätten till verket och artikeln får inte 
användas för kommersiellt ändamål. Eftersom man inte finansierar dessa tidskrifter 
genom prenumerationsavgifter tar man ibland ut så kallade författaravgifter i stället. 
Författaravgifterna betalas med samma medel som forskningen (Reitz 2004, Chan et al. 
2002).  
 
Open Access-arkiv 
Digitalt arkiv, innehållet är fritt tillgängligt via webben. Digitala arkiv består av 
vetenskapliga texter, antingen granskade eller publicerade utan att först ha granskats av 
andra forskare. Ex. PubMed Central (Reitz 2004). 
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Peer review 
Granskningsprocess, tillämpas för att bestyrka originaliteten, kvalitén och den 
vetenskapliga nivån på en artikel innan denna accepteras för publicering i en 
vetenskaplig tidskrift (Reitz 2004). 
 
publicity 
Termen använder jag med betydelsen att föra ut information om en publicerad artikel så 
att målgruppen får kännedom om den. Som Kling och McKim förklarar det, kan det ske 
via prenumerationer, bibliografier, annonsering och citering (1999, s. 897). 
 
tryckta tidskrifter 
I uppsatsen när jag använder uttrycket tryckta tidskrifter menar jag traditionella 
kommersiella vetenskapliga tidskrifter. Många av dessa har numera förutom tryckt även 
en digital version. 
 
vetenskaplig publicering 
Den vetenskapliga publiceringen är forskarnas kommunikationskanal för spridning av 
deras verk inom en bred läsekrets och för att få erkännande och berömmelse från deras 
specifika målgrupp. Funktionen den uppfyller i det vetenskapliga samhället är att 
meddela resultat vetenskapsmän emellan, att tilldela status för författarna och att ligga 
till grund för bedömning av forskningsanslag samt tjänstetillsättning och befordran 
(Halliday 2001, s. 3-7; Miller & Harris 2004). 
 

2.2 En kort historisk överblick 
År 1665 tillkom den första vetenskapliga tidskriften, Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London, eller som den också benämns förkortat Phil Trans, för att 
skapa en plattform för ny kunskap, att informera forskarsamhället om den oöverskådliga 
mängden av monografier (Price 1986, s. 57). Guédon beskriver tidskriftens betydelse i 
att den hjälpte till ”to validate originality” (2001, kap.2). Phil Trans fyllde en roll som 
ett slags patentverk för att forskarna skulle kunna registrera nya vetenskapliga idéer. 
Tidskriften var finansierad av ett vetenskapligt sällskap genom medlemmarnas årliga 
avgifter. I medlemskapet ingick tidskriftsprenumerationen (Rabow 2001, s. 34). Efter 
den första vetenskapliga tidskriften tillkom fler och fler och tidskriftsantalet 
accelererade under 1900-talets andra hälft. 
 
Dessutom har även den vetenskapligt producerade kunskapen ökat lavinartat mest sedan 
andra världskriget, man kan se det genom att observera det ökade sidantalet i de 
vetenskapliga tidskrifterna. Såväl antalet nummer per år och antalet artiklar per nummer 
som det genomsnittliga sidantalet per artikel har ökat. En undersökning visar att det 
finns en trend från 1900-talets början att kunskapen fördubblas vart femtonde år (Miller 
& Harris 2004, s. 82f). På 1960-talet utvecklades ett system för rankning av tidskrifter. 
Eugene Garfield skapade Science Citation Index, ett bibliografiskt verktyg som genom 
citations mätningar kunde lyfta fram de mest prestigefulla tidskrifterna. Ju fler gånger 
artiklar ur en viss tidskrift citerades desto högre ”impact factor” fick tidskriften, och 
statusskillnaden mellan tidskrifterna ökade därmed (Hagerlid 2002, s. 97). 
 
Under 1900-talet växte en kommersiell tidskriftsmarknad fram vid sidan av de 
vetenskapliga sällskapens förlag. Under det sista kvartalet av 1900-talet ökade det 
genomsnittliga prenumerationspriset med dryg 600 %. Inflation, högre lönekostnader 
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och större sidantal orsakade 56 % av ökningen, resten berodde på de kommersiella 
förlagens marknadspolitik, exempelvis högre prenumerationspris för institutioner än 
individer och de konkurrerande förlagens försvinnande genom uppköp och fusioner 
(Rabow 2001, s. 35). 
 
Den vetenskapliga kommunikationen baserad på tryckta tidskrifter fungerade väl i mer 
än 300 år. Men under de senaste 30 åren har det skapats en oro när tidskriftspriserna 
ökat mycket mer än bibliotekens budget. Detta har lett till att forskarna inte längre alltid 
får tillgång till de högt rankade tidskrifter som de behöver, prisökningen hindrar 
tillgången till vetenskapligt material (Prosser 2003, s. 163). Dessutom har den 
vetenskapliga artikelproduktionen växt i så hög grad att det tar mycket lång tid innan en 
artikel går till tryckning vilket kan även bero på hur lång tid peer review-processen tar i 
anspråk. Det kan dröja från inlämningen av ett manuskript till att det kommer ut i en 
tidskrift från 7 till drygt 20 månader vilket inte är så lyckat inom discipliner med en 
snabb teknisk utveckling (Björk & Holmström 2006, s. 151-154). 
 
Under de senaste åren har många tryckta tidskrifter som införskaffats genom 
prenumeration blivit tillgängliga digitalt, helt eller delvis, på Internet. Den elektroniska 
formen har minskat produktionskostnaderna men dessa kostnadslättnader har inte 
märkts för konsumenterna. Enligt Miller och Harris har det gjort studier som visar att de 
beräknade besparingarna när det gäller elektroniska tidskrifter kan bli från 10 till 75 %. 
Många bibliotek prenumererar på både tryckta och elektroniska exemplar av tidskrifter, 
elektroniskt för att användarna föredrar en åtkomst via webben och i pappersform för en 
säker tillgång till innehållet i framtiden också.  
 
Det finns en annan orsak till att biblioteken fortsätter med tidskrifter i pappersform, 
rankningen av institutionerna avgörs med hur många tryckta tidskrifter det tillhörande 
biblioteket har. Men detta håller på att förändras, menar Miller och Harris, under de 
senaste åren börjar man räkna in tidskriftstitlar i endast elektronisk form också när 
rankningen görs (Miller & Harris 2004, s. 83f). Elektroniska tidskrifter finns även i 
Open Access. 

2.3 Vetenskaplig publicering i Open Access 
Bakom Open Access-tanken4 finns idén att sprida forskningsresultat utan 
begränsningar. Om man bara har tillgång till Internet så kan vem som helst, forskare, 
studenter eller den intresserade allmänheten, få ta del av vetenskaplig litteratur med en 
knapptryckning. 
 
Anhängarna har flera argument för Open Access. Ett argument är att eftersom forskning 
brukar vara finansierad med skattemedel så borde de som betalar skatten, du och jag, vi 
alla, få fri tillgång till forskningsmaterialet (Rabow 2001, s. 39). Ett annat argument är 
att de vetenskapliga resultatens spridning blir större än i tryckta tidskrifter om det blir 
publicerat på webben i Open Access och dessutom kan det ske mycket snabbt. Ett till 
argument för Open Access-publicering talar om demokratin. Tanken på en demokratisk 
spridning av forskningsresultat kan uttryckas så här:  
 

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 

                                                 
4 För att få mer fördjupad information och praktisk guide hänvisar jag till Open Access Overview av 
filosofiprofessorn Peter Suber (Suber 2006). 
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useful as it can be, and lay the foundation for uniting humanity in a common intellectual 
conversation and quest for knowledge (Chan et al. 2002). 

 
De rika och de fattiga ska ha lika chans att ta del av forskningsinformation och hela 
mänskligheten ska förenas i ett internationellt samspråk. Det är uppenbarligen ett 
mycket högt ideal Chan et al. strävar efter, kan jag konstatera när jag läser de 
föregående tankarna. Texten dessa rader är tagna ur finns i Budapest Open Access 
Initiative (BOAI) som är det första dokument som formulerats inom OA-rörelsen. Detta 
dokument är resultatet av ett möte som arrangerats av Open Society Institute5 i 
Budapest 1-2 december 2001. Budapest Open Access Initiative är ett slags 
strategidokument för arbetet att bistå utvecklingen av att göra vetenskapliga artiklar fritt 
tillgängligt via Internet.  
 
Enligt Hagerlid var målet med det att ge stöd dels till forskarna att publicera sina 
artiklar på webben själva, dels till att starta nya OA-tidskrifter. Open Society Institute 
åtog sig att finansiera dessa insatser med tre miljoner dollar under en treårsperiod 
(Hagerlid 2002, s. 102f). I anslutning till Budapest Open Access Initiative finns 
fortfarande ett upprop som uppmanar att gå med i rörelsen. Till 19 april 2007 har 4811 
signaturer lagts till.  

 
Open Access-begreppets innebörd förklaras av Budapest Open Access Initiative som 
följer: 
 

By ’open access’ to this literature, we mean its free availability on the public internet, 
permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full 
texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use 
them for any other lawful 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 (Chan et al. 2002). 

 
Meningen är att materialet blir fritt tillgängligt för allmänheten, det kan läsas och 
tryckas ut med åtkomst via Internet för forsknings- eller bara upplysningsändamål. Men 
författaren behåller citerings- samt äganderätten och verket får inte användas för 
kommersiellt ändamål. Budapest Open Access Initiative hade formulerats av en 
internationell grupp på ett tiotal personer bestående av forskare, förläggare och 
representanter för institutioner den 14 februari 2002. 
 
OA-rörelsen kom till som ett gensvar på de höga kostnaderna för vetenskapliga 
tidskrifter. Prenumerationspriserna på många högt ansedda och oumbärliga 
vetenskapliga tidskrifter hade ökat så mycket så att allt färre hade råd att betala för det 
(Prosser 2003). Hoppet var att kunna få större tillgång till tidskriftsartiklar genom att 
dessa skulle publiceras i OA. OA-rörelsen är en folkrörelse som präglas av att det är den 
enskilda människa som initierar förändringar i ett etablerat system. Det har hänt att 
forskare hoppat av från tidskriftsredaktioner, bland annat från Elsevier och Kluwer, och 
bildat Open Access-tidskrifter (Hagerlid 2002, s.100). Ju fler som ansluter sig till 
rörelsen desto större påverkan hoppas man få.  
                                                 
5 Grundaren av Open Society Institute är George Soros. Open Society Institute (OSI) är ett privat fond 
med målet ”to shape public policy to promote democratic governance, human rights, and economic, legal 
and social reform. On a local level, OSI implements a range of initiatives to support the rule of law, 
education, public health, and independent media” (Brahm 2007). 
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I BOAI står det att det ”literature that should be freely accessible online is that which 
scholars give to the world without expectation of payment” (Chan et al. 2002). 
Författarna menar att i det materialet kan det ingå såväl granskade tidskriftsartiklar som 
preprints6. OA-litteratur är fri för användarna men att producera den kostar givetvis 
pengar. Men undersökningar har visat att produktionen av OA-artiklar kostar mindre än 
produktionen av de tryckta vetenskapliga artiklarna (Rabow 2001). 

 
Efter BOAI kom två uttalanden, Bethesda Statement on Open Access Publishing och 
Berlin Declaration, båda 2003. Bethesda Statement on Open Access Publishing är mer 
konkret än BOAI och uttrycker en strävan av de berörda parterna att ändra publicerings-
policy åt OA-hållet. Uttalandet består av fyra delar. Den första delen ger en definition 
av OA-publicering, i princip samma som i BOAI men med skillnaden att OA-
publicering också innebär att en version av artikeln läggs in i ett OA-arkiv. Oavsett var 
artikeln var publicerad först, till exempel i en OA-tidskrift, ska den också arkiveras i 
något institutionsarkiv där bevarandet kan säkras. I den andra delen lovar de 
undertecknade att ge ekonomiskt stöd till forskarna om det behövs för att de ska kunna 
publicera i OA. I den tredje delen uttalar de undertecknade som representerar ett antal 
bibliotek och förlag om sitt stöd till OA-publicering. I den fjärde delen formuleras en 
önskan av en förändring i hur en forskares artikelproduktion ska bedömas. Man vill att 
artikelns innehåll ska ge akademisk merit oavsett i vilken tidskrift den publiceras 
(Brown et al. 2003). Det tredje och senaste dokumentet, Berlin Declaration (Gruss 
2003) har i princip samma innehåll som det föregående. Utöver det finns det möjlighet 
på webbsidan för intresserade att signera deklarationen och i och med det visa sitt stöd. 
Sedan konferensen där Berlin Declaration skrevs anordnas uppföljande konferenser 
varje år. 
 
Man får en något rörig bild av vad OA är, och vilka villkor som gäller när man vill 
använda det i praktiken. Det som bidrar till förvirringen är till exempel hur OA-
publicering ska finansieras, det finns inga fasta regler. Avgifterna för att publicera en 
artikel kan variera beroende på vilken OA-tidskrift forskaren väljer. Enligt Harnesk kan 
författaravgifterna vara från 500 till 3000 dollar per artikel (2005). Men det framgick av 
Swan och Browns undersökning att de som inte kunde betala inte heller behövde göra 
det, de fick publicera sina artiklar ändå (2004a). Enligt Hagerlid kunde publicering 
finansieras via institutionsmedlemskap i ett OA-förlag. Vidare skriver han att det finns 
möjlighet för att få stöd för finansiering av publicering från organisationer som till 
exempel Open Society Institute (Hagerlid 2002, s. 102). Swan och Brown menar att det 
inte heller är forskaren själv som betalar författaravgiften utan institutionen forskaren 
tillhör. Författaravgiften finansieras med samma medel som forskningen (Swan & 
Brown 2004a). 
 
Det är lätt att bli påverkad av de entusiastiska forskare som hyllar OA och därmed bli 
positivt inställd till OA-publicering utan förbehåll. Men det hörs inte bara lovsång utan 
även kritiska röster mot OA-publicering. En svensk bibliotekskonsult, Jakob Harnesk, 
har frågat några ledargestalter i universitetssammanhang om OA-publicering. 
Överbibliotekarien Per Olsson vid Karolinska institutets universitetsbibliotek säger att 
”Open Access kommer inte att ersätta dagens system såvida man inte ändrar hela 
meriteringssystemet för forskningen” (Harnesk 2005). Per Olsson menar vidare att 
                                                 
6 Manuskript till en vetenskaplig artikel granskad eller utan granskning innan den publiceras i en 
vetenskaplig tidskrift (Suber 2006). 
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Open Access inte skulle medföra några kostnadslättnader. För KIB skulle det innebära 
en kostnadsökning på flera hundra procent om man skulle betala författaravgifter i 
stället för prenumerationer (Ibid.). 
 
Även överbibliotekarien Ulf Göransson vid Uppsala universitetsbibliotek tror att det 
skulle kosta mer för biblioteket eftersom de ändå måste prenumerera på de tryckta 
tidskrifter forskarna vill ha. Senior vice presidenten på Elsevier, Karen Hunter, menar 
att någon måste betala för publiceringen och om forskarna är tvungna att betala 
författaravgifter kan det leda till att forskare från utvecklingsländer inte kan publicera 
sina artiklar i Open Access (Harnesk 2005). 
 
Det finns mer kritik mot OA. Michael Mabe som arbetar på ett förlag har invändningar. 
Kan det bero på att han representerar förlaget Elsevier, undrar jag? Mabe ifrågasätter 
själva huvudargumentet för OA: fri tillgång till alla (Mabe 2004). Vill forskarna 
verkligen att alla ska kunna läsa deras artiklar? Vill allmänheten läsa om all forskning? 
Har forskarna verkligen för liten tillgång till ny information på deras eget område? 
Mabe skriver dessa frågor i sin artikel från 2004. Enligt Mabe brukar forskare ha en 
smal läsekrets och han antar dessutom att alla inte är intresserade av att läsa om all 
forskning. Vidare tycker han att forskarna i dagsläget har tillgång till mycket litteratur. 
Han skriver att studier har visat att prenumerationerna ökar och fler och fler artiklar blir 
lästa. Mabe har även invändningar mot att OA-publicering skulle vara en mer lönsam 
modell än den traditionella. Den som vill läsa hela hans argumentation hänvisar jag till 
artikeln: Caveat auctor: Let the author beware. Mabes tankar är tankeväckande och 
visar OA-publicering från ett annat perspektiv än många av oss är vana vid, det vill säga 
hyllandet av OA och de många fördelar av OA som man bombarderas med av alla OA-
anhängare. 
 
Även Quandt framför synpunkter som kan göra att man får en mindre optimistisk syn på 
OA-tidskrifternas framtid. Enligt honom har man gjort felbedömning när man antog att 
produktionen av elektroniska tidskrifter skulle ge besparingar jämfört med produktionen 
av papperstidskrifter. Han diskuterar inte OA-tidskrifter men hans argument bör gälla 
dessa också eftersom alla OA-tidskrifter är elektroniska. Som Quandt ser det, har man 
inte räknat med de kostnader som måste avsättas för att bevara de elektroniska 
tidskrifterna (2003, s. 349).  
 
De författarundersökningar jag beskriver i kapitel 3 Tidigare forskning visar att 
forskarna själva är tveksamma inför OA-publicering. Demokratiidealet tycker de är bra. 
Men de vill inte betala författaravgifter och de vill helst publicera sig i en tidskrift med 
hög status och som tillämpar peer review, och dessa är oftast tryckta tidskrifter. 
Åsikterna om OA-publicering är som synes många och inte sällan motstridiga. Det blir 
intressant att se hur musikforskarna förhåller sig till OA-publicering. Vissa har faktiskt 
redan publicerat i någon OA-tidskrift, i STM-online, till exempel.  
 

2.4 Vetenskaplig publicering inom humaniora: tidskriftsartiklar 
eller monografi?  
För att få en grundförståelse för musikvetarnas publiceringsvanor vill jag ge en inblick i 
de arbetssätt som humaniora präglas av. Jag tror att detta kan bidra till att underlätta 
förståelsen av det empiriska materialet. 
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Under litteratursökningen och genomgången av artiklar inför denna uppsats hittade jag 
en uppsjö av artiklar om vetenskaplig publicering som en enhetlig företeelse med tanke 
på forskarnas publiceringsvanor. I själva verket handlade de flesta artiklarna om 
naturvetare och var skrivna av naturvetare men det tog ett tag för mig att förstå att det 
de inte beskrev var ett allmängiltigt publiceringssätt. Det finns skillnader, och jag vill 
påpeka dessa för att skapa ett underlag för en bättre förståelse för varför humanisternas 
publiceringssätt ser ut som det gör, varför det är annorlunda. Det finns en påtaglig 
skillnad mellan natur- och humanvetenskaper även när det gäller publicering av 
vetenskapligt material. Enligt filosofie doktorn Lally7 är det just inom natur-
vetenskapliga discipliner som akademiker snabbast tar till sig ny teknologi och de är 
ofta i frontlinjen när nya teknologiska metoder utvecklas för att underlätta deras 
forskning (Lally 2001, s. 80). 
 
Ekonomihistorikern Myrdal8 redovisade i sin artikel Den ensammes monografi och 
forskargängets pek (2005) att naturvetarna och humanisterna, i gruppen humanister 
inbegriper han både humanister och samhällsvetare, arbetar med sin forskning på olika 
sätt och att de publicerar sig annorlunda. Det finns skillnader på publicerings-
hastigheten, på citeringshastigheten, på referenslistornas längd, på referensernas ålder 
och så vidare. ”Att naturvetenskap och humanvetenskap är två olika vetenskapskulturer 
är en av vår tids grundläggande idéer. Detta definierar utövarna inför sig själva, inför 
varandra och inför samhällets övriga medborgare” (Myrdal 2005). 
  
Natur- och humanvetare har olika arbetssätt beroende på att de har olika typer av ämnen 
att behandla. Följaktligen har de olika behov när det gäller publicering av sina 
forskningsresultat. Naturvetarna har ett stort intresse att dela med sig av sin forskning så 
snabbt och med så stor spridning som möjligt. ”Naturvetaren måste publicera snabbt 
och internationellt för att inte bli passerad av konkurrenter” (Myrdal 2005). Medan 
naturvetarna publicerar sig mest i artiklar och skriver för ett internationellt publik, gör 
humanister det mest i monografier och på sitt modersmål.  
 
Textens språkliga dräkt är viktig, den skickliga hanteringen av språket ingår i processen 
och därför är det viktigt att humanisterna kan uttrycka sig välformulerat och nyanserat 
vilket kan vara svårare på ett främmande språk. Naturvetarna använder sig av ett koncist 
och formellt språk och bygger sina texter enligt en strikt modell. Dispositionen är alltid 
den samma vilket underlättar för läsarna, det vill säga forskningskollegorna, att hitta 
den nya informationen i artiklarna. Humanisterna har en något friare disposition och 
skriver utförligt, ”Utvikningar och långa redogörelser är legio” (Myrdal 2005). De har 
även en detaljerad redovisning för tidigare forskning och en ansenlig referenslista till de 
artiklar de hänvisar till.  
 
Naturvetarna skriver om universella företeelser som troligen är desamma i hela världen. 
Det är sannolikt att ett ämne eller en företeelse undersöks av flera vetenskapsmän 
samtidigt utan vetskap om varandra och då gäller det att snabbt publicera sitt resultat på 
ett språk som förstås överallt, till exempel på engelska. I själva verket händer det 
underligt nog ganska ofta att flera forskare kommer till samma upptäckt vilket kan leda 
till bittra tvister om vem som var först (Price 1986, s. 59).  
 
                                                 
7 Elaine Lally är filosofie doktor och arbetar på Institute for Cultural Research vid University of Western 
Sidney.  
8 Janken Myrdal är professor i agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 
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Humanisterna kan däremot skriva om något som är speciellt för det egna landet och det 
finns en stor variation av ämnen att välja på och dessutom kan man närma sig dem från 
många olika synvinklar och studera olika aspekter av dem. Det är inte troligt att flera 
skriver om samma sak och humanisterna har alltså inte samma behov att publicera sina 
resultat snabbt utan väljer hellre att publicera dessa i böcker. ”Inom humanvetenskapen 
har … stora och betydelsefulla monografier hög status. I praktiken visar det sig 
dessutom att humanvetarens skrifter blir mer lästa av andra betydelsefulla kollegor inom 
ämnet om texterna publiceras på det egna språket.” (Myrdal 2005).  
 
Enligt musikforskaren Lars Lilliestam9 lider humanvetarna av svagt självförtroende och 
håller fast vid gamla traditioner (2005b, s. 10). De forskar om smala, inhemska ämnen 
och deltar sällan i allmänna debatter. ”Humanistiska forskare och inte minst 
musikforskare är alltför ofta ensamvargar som drivs av ett starkt personligt intresse, 
men som kanske har svårt att sätta in sin forskning i ett större sammanhang” (Lilliestam 
2005a). Många arbeten har en oansenlig relevans i samhället till följd av att 
humanisterna väljer ämne att forska i efter eget tycke och smak. Vidare uttrycker 
Lilliestam att avhandlingens form, monografi, är ett gammaldags medel för att 
kommunicera forskning i dagens informationssamhälle (2005b, s. 10).  
 
Monografier brukar publiceras i tryckt form. Det finns visserligen monografier i Open 
Access också, mestadels avhandlingar, men OA-publicering av monografier är inte alls 
så vanlig som OA-publicering av tidskriftsartiklar, som jag kunde se under 
litteratursökningen när jag gjorde förberedelserna inför mina intervjuer.  
 

2.5 Organisationer och publicering av musikvetenskaplig 
forskning i Sverige  

2.5.1 Ämnet musikvetenskap 
Många verkar fortfarande tro att musikvetenskapen bara sysslar med så kallad klassisk 
musik. Ämnet har i mångas ögon en aura av mystik och svårgripbarhet, och i tv har vi 
sett sketcher med nidbilder av excentriska musikforskare. (Lilliestam, 2005a) 

Musik genomsyrar vårt liv från födseln till döden och framträder på alla möjliga sätt 
och i alla möjliga sammanhang. Dess funktioner är olika: den kan markera högtid eller 
passagerit som till exempel vid bröllop eller begravning, den kan ljuda tyst i 
bakgrunden eller så kan den vara huvudattraktion i ett evenemang som till exempel en 
konsert. Till följd av att musikens användningsområden är många och att den påverkar 
människans liv på många sätt, studeras musik från många perspektiv. Detta innebär att 
musikvetenskap är en mångfacetterad disciplin och att musikvetenskapliga studier ofta 
blir tvärvetenskapliga. 

Det finns ingen universell och självklar förklaring till vad musikvetenskap är. Vilka 
delområden som finns varierar mellan olika länder och universitet. Carl-Allan Moberg, 
den förste svenske musikprofessorn, förklarade musikvetenskap som ”den 
vetenskapliga, närmast vid universitet eller specialinstitut bedrivna utforskningen av 
musiken i alla dess yttringar” (i Bengtsson 1973, s. 70).  
 
                                                 
9 Lars Lilliestam är professor i musikvetenskap på Institutionen för kultur, estetik och medier vid 
Göteborgs universitet. 
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Det har bedrivits forskning om musiken som en produkt, om förhållandet mellan 
människa och musik och om den musikskapande eller musicerande människan. Men det 
finns olika åsikter om ifall exempelvis akustik, psykologi och etnologi hör till 
musikvetenskapens område. Den västerländska musikvetenskapen grundlades i antiken 
med forskning om teorin (exempelvis intervall och tonhöjdsystem) och teknologin samt 
de psykiska, terapeutiska och sociala effekter av musiken. Under medeltiden blev 
tyngdpunkten förutom musikteorin även studier om musikgenrer, instrument och 
uppförandepraktik (Bengtsson 1973, s. 70f).  
 
På 1700-talet tillkom en ny metod, den systematiska musikhistorieskrivningen och de 
första musiktidskrifterna trycktes. På 1800-talet kom man att fokusera på det nationella 
musicerandet; det skrevs musikhistoriska böcker och tonsättarbiografier. 
Kompositörerna i dessa biografier hade fått en viktig position i musiksamhället. Förra 
seklet tillkom många musikhistoriska och stilhistoriska studier. Dessutom vidgades 
musikforskningen till att omfatta även instrumentsystematik och instrumentforskning, 
musiketnologi (jämförande musikforskning) samt musikpsykologisk forskning 
(Bengtsson 1973, s. 73-78).  
 
Under mellankrigstiden studerades även musikens roller, funktioner och 
användningsområden i samhället under olika epoker ur ett kulturhistoriskt perspektiv 
och runt 1940 etablerades musikvetenskap som universitetsämne i flera europeiska 
länder. På 1950-talet tillkom många nya inriktningar och tvärvetenskapliga 
ämnesområden: bland annat musikikonografi (studier av bilder som föreställer 
musikinstrument, musiker och liknande), instrument- och vokalklangers fysik, 
ljudupptagning och ljudåtervinning, röstfysiologi, musikpedagogik, musikalisk 
teknologi (instrumentbyggande) (Bengtsson, s. 83).  
 
Den moderna musikvetenskapen präglas av en helhetssyn där ”samspelet mellan 
musikens struktur, dess ideologi och estetik, musikens kulturella inplacering och 
individuella uttryck alltmer uppmärksammats … liksom det föränderliga samspelet 
mellan olika musikaliska traditioner och genrer i olika världsdelar, länder och grupper” 
(Malmström 2007). 
 
I Sverige har under de senaste åren pågått en livlig debatt om den musikvetenskapliga 
forskningens innehåll och samhällsnytta. Anledningen var att det statliga anslaget till de 
musikvetenskapliga institutionerna har krympt mer och mer. ”Music saturates human 
life in Western countries in a way that was unthinkable, say, 50 years ago. …Listening 
to music is one of the biggest leisure interests and many people also play music.” 
(Lilliestam 2005b, s. 9). Trots detta framstår musikvetenskap som en oväsentlig del av 
den humanistiska forskningen. Indexen av the Times Higher Education har visat att det 
inte finns något svenskt universitet bland de 50 bästa när det gäller humaniora. 
Forskningsanslaget är mycket lågt i humaniora, vilket berör även den musik-
vetenskapliga forskningen. Detta leder till sämre kvalitet i både undervisning och 
forskning på de svenska musikvetenskapliga institutionerna samt till en överbelastning 
av de verksamma forskarna, menar Lilliestam (ibid.).              
 
Musikvetarna, som humanister i allmänhet, väljer ofta forskningsämne mer efter eget 
intresse än efter vad som är aktuellt i samhället. Det sker idag stora förändringar av hur 
människor använder och upplever musik och media på grund av den teknologiska 
utvecklingen. Detta diskuteras av forskare inom andra discipliner, till exempel av 
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medieforskare, sociologer och ekonomer, men enligt Lilliestam har musikvetenskapen 
inte uppmärksammat detta i särskilt hög grad. Han efterlyser en musikvetenskaplig 
forskning med utomvetenskaplig relevans, en forskning som utgår från samhällsfrågor 
väckta av den moderna människan och som utgår från hennes musikintressen och 
musikvanor, även Karlsson menar samma sak (Lilliestam 2005b, s. 11f; Karlsson 2002, 
s. 112, 116). Lilliestam tycker att ”man måste framförallt vara en nyfiken, bred och 
vidsynt humanist med mer fokus på musik som ett mänskligt kulturellt och socialt 
fenomen än på musikaliska problem.” (Lilliestam 2005a). Holger Larsen tar upp flera 
exempel på samtidsforskning inom musikvetenskap men Lilliestam menar att det borde 
göras mer, vilket framgår av deras debattartiklar i STM-online (Larsen 2005, Lilliestam 
2005a). 
 
Förutom nödvändigheten eller önskan av förändringar i ämnesval inom musikforskning 
har den musikvetenskapliga förmedlingen debatterats bland musikforskarna under de 
senare åren. På den trettonde Nordiska musikvetenskapliga konferensen var detta ett av 
huvudämnena. Att sprida kunskap om pågående forskningsprojekt och resultat i en 
populärvetenskaplig språkdräkt, ett enkelt språk, är en viktig del av universitetens 
verksamhet vid sidan av forskning och utbildning, enligt Andersson (2002, s. 122). 
Vidare menar han att förmedlingen av forskning till den breda allmänheten också borde 
synas på forskarnas meritlista för att det inte skulle kännas som bortkastad tid. 
Andersson betonar även de möjligheter elektronisk publicering erbjuder: förutom texter 
och noter kan ljudexempel användas som illustration i anslutning till artiklarna (ibid.). 
 

2.5.2 Musikvetenskapliga institutioner 
Musikvetenskaplig forskning bedrivs inte bara vid musikvetenskapliga institutioner utan 
på grund av ämnets tvärvetenskapliga karaktär kan den också återfinnas vid andra 
institutioner för till exempel etnologi, kulturhistoria, psykologi och litteraturvetenskap. 
Jag skriver dock inte om dessa; utan jag nöjer mig med att ge en kort introduktion till de 
största musikvetenskapliga institutionerna i Sverige. Det finns olika förutsättningar för 
hur forskningen bedrivs, vissa musikforskare sysslar med det i fritiden medan för andra 
ingår det i tjänsten så som för lärare och doktorander på universiteten. 
 
På Stockholms universitet ingår musikvetenskap i Institutionen för teater- och 
musikvetenskap. Det är knappt tjugo personer som forskar vid institutionen. 
Avhandlingar från institutionen ges ut i tryckt form i serien Acta Universitatis 
Stockholmiensis vilken är Stockholms universitets skriftserie. Serien har 36 
underavdelningar indelade enligt de olika institutionerna för vetenskapliga arbeten inom 
humaniora och samhällsvetenskap. Över hälften av avhandlingarna ges ut även digitalt i 
fulltext åtkomligt från institutionens hemsida (Derkert 2006). 
 
Några exempel på forskningsprojekt på Stockholms universitet är Positivism och 
esteticism i 1950- och 60-talens modernistiska musikteori av Fil. Dr. Jakob Derkert 
forskarassistent; Wagnerinfluenser i svensk opera 1880-1920 av Fil. Dr. Joakim 
Tillman; Stämning som musikaliskt begrepp och fenomen, en pågående doktorsarbete av 
Erik Wallrup. 
 
Inom Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet, bedrivs det ”forskning 
inom både äldre och nyare musik samt inom olika kulturer och etniciteter” (Malmström 
2007). I deras publikation Uppsala MSU, Musikvetenskapliga serien i tryckt form, ingår 
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samtliga examensarbeten på D- och CD-nivå, symposie- och projektrapporter, 
avhandlingar i tryckt form med mera.  
 
Vid Uppsala universitet har den musikvetenskapliga forskningens fokus har länge varit 
svensk musikhistoria, både konst- och folkmusik. På 1960-talet tillkom forskning om 
rytm ur teoretisk och psykologisk synvinkel. Vid 1980-talets mitt påbörjades även 
forskning om de olika grenarna inom populärmusik och om jazz samt om världsmusik. I 
anknytning till institutionen finns ”Körcentrum” som koordinerar forskning om 
körmusik inom Sverige. Vid Uppsala universitet forskar det fjorton musikvetare, varav 
åtta doktorander och sex projektforskare. 
 
Några exempel på forskningsprojekt vid Uppsala universitet är En dynasti blir till. 
Medier, myter och makt kring Karl XIV Johan, medverkande i projektet: fil. dr. Mikael 
Alm, historia Uppsala; fil. dr. Nils Ekedahl, litteraturvetenskap Södertörn; fil. dr. Karin 
Hallgren, musikvetenskap Uppsala; professor Torkel Jansson, historia Uppsala; fil. dr. 
Britt-Inger Johansson, konstvetenskap Lund, fil. dr. Cecilia Rosengren, idéhistoria 
Göteborg samt Solfrid Söderlind, överintendent för Nationalmuseum.; Medeltida 
helgonsång i kulturhistorisk kontext, projektledare docent Ann-Marie Nilsson; Musiken 
i Europas mitt år 1650, projektledare fil. Dr. Lars Berglund.  
 
Vid Göteborgs universitet är musikvetenskapen en del av Institutionen för kultur, 
estetik och medier, och dess publikationer ges ut i tryckt form i serien Skrifter från 
Institutionen för musikvetenskap (Helgesson 2005). 
 
Utbildningen inom musikvetenskap vid Göteborgs universitet startade 1967, i huvudsak 
med musiksociologisk inriktning och knappt tio år senare inrättades en professur. 
Ämnet har mer och mer fått en tvärvetenskaplig karaktär genom att inkludera 
kulturanalytiska samt sociologiska ansatser i den musikvetenskapliga forskningen. 
Sedan 1990-talet har forskningen koncentrerats på musik och medier, populärmusik 
samt svensk musikhistoria under 1900-talet. Cirka ett tjugotal musikforskare arbetar på 
universitetet (Ibid.).  
 
Några forskningsprojekt som har pågått på 2000-talet: Musikalisk kanonkonstruktion i 
informationssamhället, projektledare är Alf Björnberg; Musikteknikens kulturhistoria i 
Sverige, projektledare är Alf Björnberg; forskning om Evert Taubes musik, 
projektledare är K. Olle Edström; om musikjournalistik i samband med gruppen Kent, 
projektledare är Lars Lilliestam.  
 
Det var vid Lunds universitet att musikvetenskapen som universitetsämne etablerades 
först i Sverige i början av 1900-talet. Professuren inrättades 1986. På Institutionen för 
konst- och musikvetenskap vid Lunds universitet studeras numera mest ”västerländsk 
’klassisk’ musik, utomeuropeisk musik, folkmusik, jazz- och rockmusik” med 
historiska, sociologiska, stilanalytiska och musikteoretiska aspekter. Forskningen pågår 
inom områden svensk och nordisk musikhistoria, östasiatiska musikkulturer, 
musikanalys, vokalgestaltning hos svenska vissångare, med mera. Dessutom omfattar 
den musikvetenskapliga forskningen musikestetik, musikpsykologi och musikakustik. 
C- och D-uppsatser samt en del av avhandlingarna är publicerade digitalt i fulltext på 
institutionens webbsida (Weimark 2005).  
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Det finns sex personer som anges som forskande personal på institutionens hemsida. 
Några exempel på forskningsprojekt är: De skånska godsen som musikmiljöer  av 
Greger Andersson; Musiklivet i Malmö 1811-1863 av Thomas Olsson.  

2.5.3 Kungliga Musikaliska Akademien  
Kungliga Musikaliska Akademiens uppdrag är ”att främja tonkonsten och musiklivet, 
företrädesvis inom musikutbildning, musikvetenskap och konstnärligt 
utvecklingsarbete” (Holmquist 2006). Akademin stöder musikforskning genom att dela 
ut stipendier och priser till musikforskare. Akademin initierar dessutom olika 
forskningsprojekt, till exempel på 1980-talet dokumentationen och beskrivningen av 
den svenska musikhistorien och på 1990-talet beskrivningen av ett antal 
problemområden i förändring så som ämnesområdena ljudkonst och estetik. I 
anknytning till dessa projekt ger akademin ut rapporter i tryckt form (Ibid.).  
 

2.5.4 Svenska samfundet för musikforskning 
Svenska samfundet för musikforsknings syfte är att samla information om forskning 
inom musikvetenskap, de flesta medlemmarna är musikforskare. I medlemskapet ingår 
en prenumeration på en tidskrift, Svensk tidskrift för musikforskning, som är den enda 
tryckta musikvetenskapliga tidskriften i Sverige. Samfundet ger ut dessutom en Open 
Access-tidskrift på webben, STM-online. Båda tidskrifterna utkommer en gång om året. 
Samfundets huvudsakliga verksamhet innebär utgivningen av de ovan nämnda 
tidskrifterna samt arrangerandet av konferenser för svenska och nordiska musikforskare 
(Berglund 2007). 
 
Svensk tidskrift för musikforskning består av kvalitetsgranskade (peer reviewed) 
vetenskapliga artiklar, recensioner av nyutkomna monografier och antologier samt 
referat av C- och D-uppsatser skrivna av studenter vid de svenska musikvetenskapliga 
institutionerna. Alla äldre nummer av Svensk tidskrift för musikforskning lades ut på 
webben i slutet av år 2006 och sedan dess är de fritt tillgängliga för användarna.  
 
STM-online är den enda musikvetenskapliga Open Access-tidskriften i Sverige. Det 
första numret utkom år 1998. Sedan dess har publiceringen fortsatt med ett nummer per 
år. Tidskriften innehåller såväl vetenskapliga artiklar som debattartiklar samt 
recensioner och konferensrapporter. Trots att STM-online publiceras under svensk 
domän vänder det sig till en internationell publik. Artiklar kan lämnas in på flera språk, 
förutom på svenska även på danska, på norska, på tyska och på engelska. 
Kvalitetsgranskning ingår i tidskriftens policy. STM-online är indexerad i stora 
musikvetenskapliga databaser som RILM och EBSCO Performing Arts Complete 
Database. Redaktionskommittén består av åtta till tio musikforskare. 
 
Det brukar vara två-tre vetenskapliga artiklar i varje nummer plus några andra artiklar, 
exempelvis rapporter, recensioner eller debattinlägg. Under de nio åren tidskriften 
utkommit hittills är det 42 olika forskare som publicerat sig i STM-online enligt mina 
beräkningar. Nästan alla, med några få undantag, är svenska musikforskare. 25 forskare 
har valt att publicera vetenskapliga artiklar i STM-online, ett par av dem har publicerat 
flera artiklar. Dessa och andra forskare har även bidragit med rapporter, recensioner och 
debattinlägg. 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel redogör jag för författarundersökningar, det vill säga undersökningar där 
man tagit reda på vad författare till vetenskapliga artiklar tycker om OA-publicering.  
 
Det finns mycket forskning om elektronisk publicering, ofta med Open Access i 
centrum där fokus ligger antingen på förlagen, hur de ska reagera på den utmaningen 
Open Access innebär då deras monopolställning är hotad, eller på biblioteken som ville 
ge den bästa servicen till användarna men är tvungna att skära ner tidskriftsbeståndet på 
grund av den stora ökningen av prenumerationskostnaderna. Men det finns 
förhållandevis få författarundersökningar som fokuserar på vad forskarna tycker om 
Open Access, om de känner till fenomenet, om de är intresserade av det över huvud 
taget. Nedan kommer jag att redogöra för fem av dem.  
 

3.1 Författarundersökningar å förlagens vägnar 

3.1.1 Publishers’ Associations studie 
2003-2004 utfördes det en survey undersökning i mycket stor skala, på uppdrag av en 
brittisk intresseorganisation för förlag, Publishers’ Association (Rowlands, Nicholas & 
Huntingdon 2004). Cirka 4000 slumpmässigt utvalda artikelförfattare från 97 länder och 
verksamma inom många olika discipliner, både inom naturvetenskap och inom 
humaniora, deltog i enkätstudien. Anledningen till undersökningen var den ökade 
debatten om tidskriftskrisen och om trycket på kommersiella och forskarsälls-
kapsförlagen från omvärlden. Man menade att tidskriftsutgivningen har en stor 
potential, om den fungerar effektivt kan den tillföra stora fördelar och möjligheter, men 
tillgång till informationen kan bli några utvaldas privilegium om tidskriftspubliceringen 
är felaktigt organiserad (Rowlands, Nicholas & Huntingdon 2004, s. 1f).  
 
Syftet med undersökningen var att kartlägga vad författarnas det vill säga forskarnas 
åsikter var om det dåvarande publiceringssystemet och hur de ville att ett framtida 
vetenskapligt publiceringssystem skulle se ut, vad deras attityd var mot de nya 
modellerna så som exempelvis Open Access-tidskrifter, Open Access-arkiv, och så 
vidare (ibid.). Eftersom undersökningen var omfattande anlitades konsulter vid CIBER, 
Centre for Information Behavior and the Evaluation of Research vid den informations-
vetenskapliga fakulteten vid Northampton universitet i Storbritannien.  
 
Det visade sig att mer än tre fjärdedelar av artikelförfattarna inte kände till eller endast 
visste lite om Open Access-publicering innan undersökningen, men efter CIBERs 
förklaring kunde de få en uppfattning av dess innebörd. Överlag hade författarna en 
positiv inställning till Open Access-publicering fast några uttryckte en viss grad av oro 
för kvalitén och bevarandet av artiklarna. Författaravgifter, det vill säga att forskaren 
betalar för sin artikels Open Access-publicering, var de emot. Det kom dessutom fram 
att yngre forskarna var mer positiva till Open Access-publicering än äldre var; dessa 
valde hellre tryckta tidskrifter (ibid., s. 21-37). 
 
Rowlands, Nicholas och Huntingdon kom fram till slutsatsen att artikelförfattarnas mål 
med publiceringen var att de ville ha möjlighet att nå sin målgrupp, det vill säga 
kollegor som forskar inom samma ämnesområde. Författarna ville vidare ha en säkrad 
kvalité och en integritet vilket publicering i en kvalitetsgranskad, hög impact tidskrift 
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kan innebära. Författarna ville dessutom att förlagen skulle erbjuda en lagom nivå av 
tjänster oavsett publiceringsform (Rowlands, Nicholas & Huntingdon 2004, s. 1f). 
 

3.1.2 BioMed Journals studie 
2004 gjordes en annan studie på uppdrag av en Open Access-tidskrift, BioMed Journal i 
samband med att de övervägde att ta ut författaravgifter (Schroter, Tite & Smith 2005). 
De ville ta reda på vad artikelförfattarnas inställning var till tidskrifter som tog ut 
författaravgifter och om författarna var villiga att publicera sig i en sådan tidskrift. Det 
var redaktionskommitténs medlemmar som genomförde undersökningen. Populationen 
bestod av 28 slumpmässigt utvalda författare som publicerat sig i BioMed Centrals 
tidskrifter under 2003.  
 
Författarna föredrog att publicera i tidskrifter med hög status framför Open Access-
tidskrifter som ännu inte hade hög impact factor. De gjorde så för att de tyckte att 
tidskrifternas kvalité spelade en större roll än att artikeln publicerades fritt tillgängligt. 
De som inte publicerade i Open Access angav att orsaken till det var att de inte kände 
till att det fanns sådana tidskrifter inom deras ämnesområde. Forskarna var emot 
författaravgifter, de ville inte betala själva men kunde tänka sig att göra det med hjälp 
av sina forskningsanslag. Slutligen sa de att de skulle kunna tänka sig att publicera i 
tidskrifter som tar ut författaravgifter om de upplevde att tidskriften hade en hög kvalité 
(Schroter, Tite & Smith 2005). 
 

3.2 Författarundersökningar å informationsförmedlarnas 
vägnar 

3.2.1 Biblioteket vid Brescia universitet 
En bibliotekarie10  vid Brescias universitet gjorde 2000-2001 en annan undersökning där 
forskare vid fakulteterna för ekonomi och juridik deltog (Pelizzari 2004). Anledningen 
till undersökningen var att biblioteket hade problem med de ökade tidskrifts-
prenumerationskostnaderna och de funderade på att skapa ett Open Access-arkiv11. 
Metoden för undersökningen var metodtriangulering och bestod av en enkät och 
semistrukturerade intervjuer.  
 
Det visade sig att nästan hälften av författarna kände till några redan existerande Open 
Access-arkiv. Trots att många använde dessa arkiv som informationskälla var det bara 
ett fåtal forskare som publicerade sig i dem. Orsaken var att många författare var oroliga 
för sina verks integritet, (för plagiering eller kränkning av arbetet), för en brist på 
kvalitetsgranskning och för hur artiklarna skulle indexeras. De undrade dessutom hur de 
tryckta tidskrifternas långtidsbevarande funktion skulle ersättas i detta system. Trots alla 
bekymmer uttryckte mer än hälften av de tillfrågade författarna att de var villiga att 
publicera i ett Open Access-arkiv (Pelizzari 2004). 

                                                 
10 Eugenio Pelizzari är bibliotekarie i Economics and Law Central Inter-Faculty Library, University of 
Brescia, Italy. 
11 Open Access-arkiv är ett digitalt arkiv. I detta fall skulle det vara knutet till den ovan nämnda 
institutionen. I arkivet kunde forskarna lägga in sina skrifter: working papers, manuskript, etc. För vidare 
förklaring se Ordförklaringar, avsnitt 2.1 
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3.2.2 Organisationer för informationsspridning 
Swan och Brown utförde 2004 en online survey undersökning (Swan & Brown 2004a). 
Initiativtagarna var informationsförmedlare, mer konkret två organisationer: Joint 
Informations Systems Committee, som ger strategisk vägledning till högskolor och 
universitet för ett maximalt utnyttjande av informationsteknologin, och Open Society 
Institute, som sysslar med rådgivning i frågor som berör Open Access-konceptet. Syftet 
med denna studie var att få en grundläggande förståelse för forskares attityder till Open 
Access-publicering med tyngdpunkt på Open Access-tidskrifter. De undersökte hur 
mycket forskarna kände till Open Access-publicering, varför vissa valde att använda sig 
av det medan andra inte och vad det är som de ser som problematiskt med den formen 
av publicering. Dessutom ville initiativtagarna  ta reda på vilka erfarenheter de 
författare som publicerat i Open Access-form hade av detta.  
 
I studien deltog ca 300 forskare som tillhörde många olika discipliner, de flesta från 
biomedicin, 38 % för att det största antalet OA-tidskrifter är utgivna på det 
biomedicinska området. 10 % av de deltagande forskarna var från humaniora (Swan & 
Brown 2004a, s.16). Swan och Brown som genomförde studien ville ha ungefär samma 
andel representanter från de olika forskningsområdena men förutom det var 
populationen slumpmässigt vald. De hade två författargrupper, i den ena fanns författare 
som publicerade i Open Access-tidskrifter, jag använder beteckningen OA-författare för 
denna grupp i fortsättningen. Den andra gruppen bestod av författare som inte 
publicerade i Open Access-tidskrifter innan dess, jag använder förkortningen NOA-
författare, (non-open access-författare) för denna grupp framöver. Det visade sig att 
nästan två tredjedelar av NOA-författarna var medvetna om hur Open Access-tidskrifter 
fungerade.  
 
Mer än 90 % av OA-författarna valde Open Access-publicering eftersom de tyckte att 
fri tillgänglighet var viktig för dem. De menade vidare att den var en snabbare 
publiceringsform än den tryckta och hade större läsekrets, vilket möjligen skulle kunna 
leda till större citeringsfrekvens. OA-författarna tyckte dessutom att de OA-tidskrifter 
de publicerade sig i hade ett högre anseende och en större kvalitet än de traditionella 
tidskrifter som fanns som alternativ. NOA-författarna hade motsatta åsikter, de 
upplevde att Open Access-tidskrifter hade mindre läsekrets och lägre citeringsfrekvens 
samt lägre kvalitet och prestige än de traditionella tidskrifterna de publicerade sig i. 
Men huvudorsaken till att inte publicera sig i Open Access var att de inte kände till 
några Open Access-tidskrifter som behandlade just deras forskningsområde. 
 
74 % av NOA-författarna var tveksamma till att publicera sig i OA-tidskrifter på grund 
av dessa tidskrifters status, för de tyckte att publicering i Open Access-tidskrifter gav 
mindre meritvärde för dem. Swan och Brown såg orsaken till detta i att de flesta Open 
Access-tidskrifter inte hade hunnit få hög impact factor ännu då undersökningen 
genomfördes. Däremot tyckte Swan och Brown att det borde bli en större citerings-
frekvens med tiden på grund av Open Access-publiceringens natur, det vill säga att den 
ger en större läsekrets fri tillgång till materialet. 
 
Enligt Swan och Brown ansåg många av forskarna i undersökningen att 
författaravgifterna, när sådana krävs för publicering av en artikel i en Open Access-
tidskrift, bör betalas med forskningsmedel. Som Swan och Brown ser det är 
författaravgifterna ett huvudargument bland motståndarna till Open Access-publicering. 
Dessa motståndare menar att författaravgifterna är diskriminerande eftersom 
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vetenskapsmän i utvecklingsländer eller med forskningsområden som inte attraherar 
ekonomisk support inte kommer att kunna betala för publicering. 
 
I denna studie hade mer än hälften av OA-författarna inte betalat någon författaravgift 
alls för att publicera sig i en Open Access-tidskrift. Enligt Swan och Brown kunde det 
bero dels på att många institutioner var medlemmar i de kommersiella förlagen, 
exempelvis i BioMed Central, och dels på att författaravgifterna betalades från 
forskningsanslag eller något stipendium. Som jag känner till är det vanligaste att man 
skriver och publicerar forskningsartiklar som en del av sitt arbete inom ramen för sin 
akademiska tjänst. 
 
Swan och Brown kom fram till att ingetdera av de ovannämnda problemen är riktiga 
hinder och forskarnas ovillighet för Open Access-publicering mest berodde på kulturella 
problem.  Dessa problem skulle man kunna motverka dels genom att sprida information 
om detta publiceringssätt, dels genom att övertyga forskarna om Open Access-
publiceringens fördelar och ibland genom tvång (Swan & Brown 2004b, s. 224). 
Utvecklingen inom Open Access-publicering kan medföra stora förändringar i hur 
forskning rapporteras och används, menade slutligen Swan och Brown. 
 

3.3 Författarundersökning utförd av studenter vid Lunds 
universitet 
Ebba Ruhe och Anneli Åström, studenter vid Lunds universitet på Biblioteks- och 
informationsvetenskapliga institutionen skrev sin magisteruppsats 2006. Uppsatsen 
handlar om forskares syn på publicering i vetenskapliga tidskrifter med särskilt hänsyn 
till Open Access-publicering. Ruhe och Åström intervjuade sex naturvetare från en 
medicinsk fakultet. De koncentrerade sig på sociologiska aspekter av forskares 
publiceringsvanor och utgick först och främst från Bourdieus vetenskapssociologiska 
teorier. Ruhe och Åströms slutsatser blev att forskarna ville publicera sig i tidskrifter 
med hög status för att dessa ger ett högt meritvärde vilket är viktigt för att kunna 
avancera i karriären (Ruhe & Åström 2006). 

3.4 Sammanfattning 
Undersökningarna har visat att forskarna är tveksamma till att använda OA-publicering. 
De är överlag positiva till själva idén men i praktiken drar de sig för att publicera sina 
artiklar i OA-tidskrifter. De vill ha en garanterad kvalité, en OA-tidskrift utan peer 
review vill de inte publicera sig i. Dessutom föredrar de tidskrifter med hög impact 
factor. För övrigt vet forskarna inte om deras integritet skulle vara säker vid OA-
publicering med tanke på plagiering eller ändring av deras artiklar. Till slut har de även 
problem med författaravgifter, de vill inte betala avgifter för publicering. 
 

4. Intervjumetod och litteratursökning 

4.1 Intervjumetod 
Min forskningsmetod är kvalitativa intervjuer. För att få en insikt i situationen inom 
musikvetenskaplig forskning använder jag mig av strukturerade intervjuer.  
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Intervjun är en forskningsmetod för att ”bredda och berika rådande föreställningar om 
kunskap och forskning” och ”tolka meningsfulla relationer” (Kvale 1997, s. 17). 
Eftersom jag ville förstå hur musikvetarna förhåller sig till Open Access-publicering ur 
deras egen synvinkel och få deras personliga tolkning om den passar en kvalitativ 
intervju bäst. ”Undersökningspersonerna besvarar inte bara frågor […] utan uttrycker i 
en dialog en egen uppfattning om sin livsvärld.” (Kvale s. 18).  
 
Jag använder mig av kvalitativa intervjuer som jag utför på tre olika sätt: personligen, 
via telefon samt via e-post. De muntliga intervjuerna, både de personliga och utförda via 
telefon, ”utmärks av hög grad av strukturering och låg grad av standardisering” (Trost 
1997, s. 17f). Jag använder mig av strukturerad intervju vilket enligt Trost innebär att 
frågorna leder till kunskap om ett speciellt ämne och inte andra saker.  
 
Standardiseringens grad i mina intervjuer varierar beroende på vilket sätt jag kontaktar 
dem. Vid telefon- och personliga intervjuer har jag använt mina intervjufrågor som en 
guide och beroende på de intervjuades olika reaktioner och svar har intervjuerna fortgått 
på olika sätt. E-post-intervjuerna är mer standardiserade eftersom jag har skickat samma 
frågor till flera forskare. Men jag har inte skrivit samma frågor till alla nio utan jag har 
ändrat frågorna allt eftersom, när jag upptäckt att frågorna inte varit entydiga och kunde 
ha misstolkas av respondenterna. Intervjun består av både öppna och slutna frågor 
(Trost 1997, s. 14ff). 
 
Jag har valt att intervjua via e-post eftersom det finns en stor fördel med att intervjuerna 
är nedtecknade och därmed kan det inte uppstå några oklarheter från min sida orsakad 
av misstolkning av en utsaga. En annan fördel är att jag inte behövt använda tid till att 
transkribera intervjuerna och därmed har jag kunnat lägga ner mer tid på bearbetningen, 
och kunnat välja ett större antal forskare, både med stor och med liten publicerings-
erfarenhet. Nackdelen är att intervjun inte är interaktiv och att det är svårt att 
återkomma om svaren är ofullständiga, det finns en risk för att forskarna inte vill eller 
kan ta sig mer tid till mina frågor.  
 
I Sveningsson, Lövheim & Bergquist står det att nätintervjuer, det vill säga e-post-
intervjuer har flera fördelar, intervjun sker direkt i skrift och behöver inte transkriberas. 
Man kan nå personer som det annars inte vore möjligt att nå på grund av avståndet och 
man kan spara på resekostnader. Dessutom är man inte bunden till vissa tider utan man 
kan skicka frågorna när som helst och respondenten kan fundera på vad han/hon ville 
svara och skicka tillbaka intervjun då han/hon kan göra det (2003, s. 91ff). 
 
Alla personer jag har intervjuat har blivit informerade om uppsatsens syfte och alla har 
gett sitt samtycke att delta i studien. Intervjuerna utförda via personliga möten har ägt 
rum på den plats respondenterna valt. Telefonintervjuerna har jag gjort hemifrån, med 
påsatt högtalare på telefonen vilket har gjort möjligt för mig att spela in intervjuerna. 
Samtliga muntliga intervjuer har blivit bandade och jag har fört anteckningar samtidigt. 
Intervjuerna har tagit ca 30-45 min i anspråk.  
 
Intervjuanalyserna kommer jag att göra med utgångspunkt i Kling och McKims teori 
om effektiv publicering. Min ambition är att analysera intervjuerna så som Lantz 
beskriver den kvalitativa arbetsmetoden, det vill säga ”att söka nyansera förståelsen av 
fenomenet genom att tillämpa på teoretisk väg valda begrepp och applicera dessa på det 
undersökta fenomenet. Giltighet erhålls genom en analys av och fördjupning i helhetens 
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delar och genom syntesen där ett meningsfullt mönster på en högre abstraktionsnivå 
framträder” (Lantz 2006, s. 73). Mönstret kommer fram genom att de intervjuades svar 
tolkas med hjälp av teoretiska begrepp. Tillförlitligheten innebär att den som intervjuar 
kan förstå och återge respondenternas syn på det undersökta fenomenet (Lantz 2006, s. 
73f).  

4.1.1 Urval av respondenterna 
Till intervjuerna har jag valt ut aktiva forskare på två sätt. För det första har jag letat 
efter musikforskare via musikvetenskapliga institutioners hemsida. Det finns 
musikforskare vid andra institutioner också, vilket beror på ämnets tvärvetenskapliga 
karaktär. Men jag har valt ut forskare från de tre största musikvetenskapliga 
institutionerna i Sverige: vid Uppsala, Stockholms samt Göteborgs universitet. Det 
andra sättet har gått till så att jag valt ut musikforskare som har publicerat fler än 30 
alster, utanför de nämnda musikvetenskapliga institutionerna. Jag har känt sedan 
tidigare några mycket aktiva musikforskare. För att ta reda på hur många texter de 
publicerat sökte jag på deras namn i Libris.  
 
Till en början har jag kontaktat 49 musikforskare och frågat om de har velat ställa upp i 
en intervju, och i så fall i vilken form de skulle föredra att intervjun gjordes. 35 har 
svarat ja, och av dem har jag valt ut 13 som publicerat fler än 20 dokument. Från dem 
som kvarstod, alltså de som publicerat ett mindre antal än 20 dokument, har jag valt ut 5 
musikvetare som varit villiga att delta i e-postintervjuer för att bredda resultatet så att 
musikforskare med både mycket och liten erfarenhet skulle ingå i undersökningen. Jag 
ville se om det fanns någon skillnad mellan dem som haft stor erfarenhet av publicering 
i allmänhet och de som haft ingen eller bara knapp kännedom om hur den vetenskapliga 
publiceringen går till.  
 
Den slutliga fördelningen mellan hur intervjuerna utformats är följande: bland de tretton 
som publicerat mest har blivit fyra intervjuade genom personliga möten, fem via telefon 
och fyra via e-post. Till de mindre erfarna har jag skickat intervjufrågorna via e-post 
och fått tillbaka fem svar. Sammanfattningsvis har det blivit nio muntliga och nio e-
postintervjuer.  
 

4.2 Litteratursökning 
En mer ingående litteratursökning har jag utfört på våren 2006. Jag har sökt information 
senare också då och då, men mer sporadiskt. Litteraturen jag använt mig av består av i 
huvudsak vetenskapliga artiklar från perioden 1998-2006. På grund av att den snabba 
tekniska utvecklingen påverkar den vetenskapliga publiceringen är det viktigt att 
underlaget utgörs av så färska artiklar som möjligt, tycker jag. Inledningsvis har jag sökt 
litteratur på ScieComs, Svenskt resurscentrum för vetenskaplig kommunikations 
hemsida. Där finns information samlad om svenska och internationella nyheter, 
debatter, upphovsrättsfrågor, m.m.  
 
Sedan har jag fortsatt att söka i Libris samt i kommersiella databaser vilka är 
tillgängliga för oss studenter via BHS Bibliotek och läranderesurser, till exempel Lisa 
och Inspec. Dessutom har jag sökt artiklar i icke-kommersiella databaser vars innehåll 
är fritt tillgängligt: Scirus, DiVA, DOAJ och Google Scholar, vilka alla är söktjänster 
för vetenskapligt material. Det finns ett mycket litet antal artiklar som handlar om 
vetenskaplig publicering inom humaniora.  
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5. Analysmetod 
Vetenskaplig publicering har flera funktioner i en forskares liv. Den är en 
kommunikationskanal inom den egna disciplinen och den fyller en viktig roll för hur en 
forskares karriär utvecklar sig. Inför tjänstetillsättning eller befordran övervägs det vilka 
vetenskapliga arbeten en forskare gjort och var dessa publicerades. För att undersöka 
hur de musikvetenskapliga forskare som jag intervjuar tänker runt sina val av 
publiceringsställen vill jag försöka ange ett antal tänkbara orsaker till att de gör dessa 
val. 
 
För att belysa kommunikationsaspekten kommer jag att koncentrera mig på frågor om 
tillförlitlighet, tillgänglighet och publicity. När jag beskriver dessa kriterier utgår jag 
från Kling och McKims arbete (1999). Med hjälp av Garfields studier vill jag belysa 
den vetenskapliga publiceringens betydelse för forskarnas karriär genom att fokusera på 
publiceringsmediets status. Jag börjar med att redovisa Kling och McKims 
kommunikationsteoretiska analysmodell och fortsätter sedan med Garfields studier. 
Därefter ger jag en redogörelse för de kriterier jag valde ut från undersökningarna ovan 
för att kunna använda som underlag för analysen av mitt empiriska material. 

5.1 Kling och McKims kommunikationsteoretiska analysmodell 
Informationsvetarna Rob Kling och Geoffrey McKim12 utarbetade 1999 en analys-
modell för att kunna undersöka publiceringssätt ur ett kommunikationsperspektiv (Kling 
& McKim 1999). Modellen kan användas av forskare när de funderar på vilket 
publiceringssätt som är bäst för dem. Kling och McKim utgår från en forskares önskan 
att bli läst och uppmärksammad av sina kollegor. Med det menar inte Kling och McKim 
att andra funktioner av den vetenskapliga publiceringen är oviktiga. Att förmedla 
forskningsresultat, att ge status och att ligga till grund när resurser för forskningen 
tilldelas spelar en viktig roll för var en forskare vill publicera sin artikel. Men i denna 
studie fokuserar Kling och McKim på publicering som en kommunikationsakt. 
 
Modellen består av tre kriterier: tillförlitlighet, tillgänglighet och publicity. Kling och 
McKim menar att om dessa tre kriterier är uppfyllda så kan man säga att ett dokument 
har blivit effektivt publicerat. I den meningen använder jag begreppet ”effektiv 
publicering”, efter Kling och McKims term.  
 
Tillförlitlighet innebär att läsarna kan ha tillit till ett dokuments innehåll, till exempel på 
grund av att det har kontrollerats av experter eller att det kommer ut i en 
                                                 
12 Både Rob Kling och Geoffrey McKim var verksamma vid Indiana University, Bloomington. Kling var 
professor i Information Science and Information Systems och chef för Indiana University’s Center for 
Social Informatics. Sedan 70-talet forskade Kling om datoriseringens sociala effekter. Hans sista 
forskningsprojekt handlade om hur man kan använda elektroniska medier på bästa sätt in vetenskaplig 
kommunikation (Axler Turner 2002). Rob Kling avled 2003 (Clodfelter 2006). 
 
Geoffrey McKim var forskarstudent vid Ind. Univ. School of Library and Information Science när Kling 
och han skrev artikeln. McKims forskningsområde var kommunikationsteknologins påverkan på 
arbetsmiljön. Han studerade hur nya tekniska lösningar kan integreras i arbetet och i sin tur förändra 
detsamma. McKim var intresserad av om det verkligen fanns en stor potential i 
kommunikationsteknologins nya upptäckter och han var något tveksam inför förändringar som drevs av 
teknologin (Axler Turner 2002). 
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kvalitetstidskrift. Med tillgänglighet menar Kling och McKim att läsarna bör kunna 
lokalisera och erhålla ett dokument oavsett var och när det är utgivet. Lokaliseringen av 
det exakta exemplaret kan ske med hjälp av identifikationsnummer som ISBN och 
ISSN. Bevarandet är ett nyckelord för tillgänglighet, dokument i tryckt form kan 
bevaras i flera decennier medan det inte i nuläget är säkert hur dokument i elektronisk 
form kommer att kunna bevaras för framtiden. Det finns risk för att de filer som de 
elektroniska dokumenten har blivit lagrade i kan förändras eller försvinna helt, eller att 
tillgängligheten via Internet försvinner på grund av URL kan bli inaktiva eller blir 
oläsbara.  
 
I Kling och McKims användning av termen ”publicity” menas att ett dokument 
synliggörs så att läsarna får vetskap om det. Publicity i det sammanhanget står för ett 
flöde av aktiviteter, från prenumerationer till förteckningar av olika slag, abstrakts 
databaser, annonsering och citering (1999, s. 897f). Skillnaden mellan tillgänglighet och 
publicity, enligt min tolkning, är att tillgänglighet handlar om den fysiska tillgången, 
alltså att få artikeln i handen eller på dataskärmen, medan publicity betyder att få 
kännedom om ett arbete, om att det över huvud taget finns. 
 
Med hjälp av dessa tre kriterier jämförde Kling och McKim några tryckta och 
elektroniska publiceringssätt. De tryckta var bland annat: publicering i 
konferensrapporter, publicering i en mindre vetenskaplig tidskrift, publicering i en hög 
impact tidskrift. De elektroniska publiceringssätten var: publicering i en elektronisk 
tidskrift, självpublicering på webben och publicering i ett institutionellt arkiv (ibid., s. 
899-904). De två sistnämnda är former av OA-publicering, även den första kan vara 
men termen förekommer inte i undersökningen, Kling och McKim använder inte termen 
OA-publicering i sin studie.  
 
Målet för arbetet med analysmodellen var att konstruera ett verktyg för att jämföra 
publiceringssätt och som skulle kunna fungera i alla discipliner. Enligt Kling och 
McKim har det gjorts få analyser som belyser skillnader i kommunikation mellan de 
olika disciplinerna. I de flesta studierna beskrivs publicering kategoriskt, utan hänsyn 
till att publicering inom de olika forskningsområdena kan ha skilda innebörder.  Kling 
och McKim kom fram till att det varierar från disciplin till disciplin vilken 
dokumentform och vilket publiceringssätt som räknas som primär 
kommunikationskanal. Exempelvis anses konferensartiklar vara viktiga 
informationskällor inom datavetenskapen, medan det inom naturvetenskapen är 
vetenskapliga tidskriftsartiklar och i humanistiska discipliner böcker som har hög status 
(Kling och McKim 1999, s. 890).  
 
Kling och McKims undersökning baseras bland annat på en tidigare genomförd 
intervjustudie då de intervjuat forskare från sex discipliner angående användningen av 
elektroniska medier. Ett annat underlag var ett antal tidskrifters publiceringspolicy 
rörande elektronisk publicering. Kling och McKim tittade även på den debatt som 
handlar om tidskrifternas framtid i den digitala eran (1999, s. 892-896).  
 
Bland de tryckta publiceringsformerna Kling och McKim jämförde var tidskriften med 
hög impact den bästa lösningen. Publicering i den gav bäst tillförlitlighet, tillgänglighet 
och publicity. Bland de elektroniska publiceringssätten, år 1999 när Kling och McKims 
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gjorde sin studie, gav den hybrida e-tidskriften13 den högsta nivån i både tillförlitlighet, 
tillgänglighet och publicity. Publicity var stor: en tidskrift med hög impact 
prenumererar antagligen alla intresserade på inom ett givet område; tillgängligheten var 
god: det blev lättare att få tag på artiklarna både i pappersform och på Internet samtidigt 
som bevarandet var säkrat på grund av att exemplaren var arkiverade på bibliotek och 
på institutioner; tillförlitligheten var också stor: eftersom tidskriften använde peer 
review och förlaget var välkänt. 
 
Kling och McKims slutsatser var att publicity inte ökar automatiskt bara för att ett 
dokument har gjorts åtkomligt via ett stort nätverk som till exempel Internet. Det krävs 
åtgärder för att synliggöra det. Exempelvis i en e-tidskrifts fall måste den vara indexerad 
av ett sökverktyg för att man ska kunna hitta dokumentet. Forskarna kan dessutom 
själva annonsera sina artiklar utgivna i en e-tidskrift på e-postlistor eller på hemsidan av 
deras institution, via e-post till bekanta, och så vidare. Tillgängligheten brukar betonas 
mest som e-publiceringens fördel jämfört med papperspublicering. Men URL kan 
ändras och följden kan bli att artiklarna försvinner. Det krävs underhåll och arkivering 
även i e-publicering. Tillförlitligheten kan uppnås på flera sätt, peer review är inte den 
enda lösningen. Forskarna behandlar inte alla kvalitetsgranskade artiklar som om de 
vore lika pålitliga, det finns andra markörer också som de kan använda sig av. Vilka 
markörer dessa är beror på disciplinen och på den sociala grupp forskaren tillhör. 

5.2 Impact factor 
I en forskares karriär är det viktigt var han/hon publicerar sina artiklar. Publicering i en 
kvalitetstidskrift ger högre status åt forskaren än publicering i en tidskrift med mindre 
anseende. Publiceringsmediets status kan bedömas med hjälp av impact factor14. Det var 
Eugene Garfield som utarbetade ett bibliografiskt system, ett citeringsindex, det så 
kallade Science Citation Index, för att kunna mäta ”the influence of the article”, det vill 
säga impact factor (Garfield 1955, s. 471). Med denna metod kunde man jämföra 
tidskrifter genom att mäta hur ofta artiklar som ingick i dem var citerade. Ju fler citerade 
artiklar en tidskrift innehåller desto större är dess impact factor eller status. Man tar 
hänsyn till impact factor till exempel när forskningsresurser fördelas, när akademiska 
tjänster tillsätts och vid befordran. 
 
Garfields avsikt var bland annat när han utarbetade denna metod att arbeten med 
tvivelaktig innebörd inte skulle citeras utan forskarna skulle lätt kunna hitta omdöme 
och kritiska synpunkter om ett vetenskapligt verk i tidigare publikationer. Dessutom 
kunde man söka på andra ämnen, enstaka tankar och funderingar som kom upp i 
samband med diskussionen av det huvudsakliga innehållet. Ämnesindexering fångar i 
princip huvudämnet i en artikel och mindre detaljer som avviker från detta kan gå 
förlorade. Garfield menade att ”the scientist is quite often concerned with a particular 
idea rather than with a complete concept. ’Thought’ indexes can be extremely useful if 
they are properly conceived and developed” (Garfield 1955, s. 468). Eftersom systemet 
innebar en ny ämnesindelning blev det möjligt att jämföra verk som man inte kunde 
göra tidigare med det traditionella ämnesindexeringssystemet.  
 
Med tiden har man börjat mäta författar impact factor med samma metoder som 
tidskrifts- impact factor. Enligt Garfield kan det bli ett problem för det finns en stor 

                                                 
13 I Kling och McKims användning av termen avses en tryckt tidskrift som har en online version. 
14 Se utförligare förklaring i Ordförklaringar, avsnitt 2.1 
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skillnad mellan metoderna när man använder impact factor för att jämföra tidskrifter 
och när man vill jämföra författare. Tidskrift impact factor räknas ut med hjälp av stora 
populationer av artiklar och citeringar medan i en enskild författares fall utgörs grunden 
för beräkningen av ett mycket mindre antal artiklar. Dessutom måste man vid mätning 
av författar impact factor även ta hänsyn till variabler så som vetenskapsfält och 
citeringspraktik eftersom till exempel antalet referenser per artikel är lägre i de 
naturvetenskapliga ämnena än i de humanistiska (Garfield 1999).  
 
Numera ifrågasätts metoden att mäta impact factor i det vetenskapliga kommunikations-
systemet. Vissa kritiker anser att det läggs för mycket vikt på var forskningen är 
publicerad i stället för själva innehållet i artikeln. Det har gjorts undersökningar där det 
visade sig att en tidskrift inte nödvändigtvis har samma impact factor som de artiklar 
den innehåller (Seglen 1997).  
 
Att ha impact factor som grund för belöning av akademiskt arbete, tilldelning av 
forskningsmedel eller befordran urholkar den akademiska världen, enligt Abbasi (2004). 
Vidare menar han att forskningen har en mycket bredare användning, man kan inte mäta 
en vetenskaplig artikels värde bara med mätning av hur många gånger artikeln var 
citerade. Användningen av forskningsresultat kan ha stor samhällsnytta, de kan 
exempelvis leda till utveckling av arbetsmetoder och de kan förbättra de enskilda 
människornas livskvalité. Dessa värden mäts inte men de är lika viktiga menar Abbasi 
(ibid.).  
 
Andra kritiska röster säger att tidskrifter med ämnesområden inom vilka man publicerar 
sig ofta, snabbt och på engelska får hög impact factor. ”Metoderna passar bäst för 
’hårda’ vetenskaper där den vetenskapliga kommunikationen sker i form av artiklar, 
mindre bra inom ’mjuka’ områden som humaniora och samhällsvetenskap” (Harnesk 
2007). Humanvetare skriver oftare böcker än artiklar och många gånger på 
modersmålet. Detta gäller även inom disciplinen musikvetenskap. 
 

5.3 Kriterierna för min analys 

5.3.1 Tillförlitlighet 
Kling och McKim kallar sitt första kriterium ”trustworthiness”, med andra ord 
pålitlighet, tillförlitlighet. De flesta vetenskapliga tidskrifterna använder peer review, 
eller på svenska kvalitetsgranskning, vilket är en metod för att kunna bedöma ett verks 
vetenskapliga värde. Granskningsförfarandet kan te sig olika beroende på respektive 
disciplin. De flesta vetenskapliga tidskrifterna använder single blind system (där 
granskaren känner till vem som är upphov till den granskade artikeln), men exempelvis 
vissa sociologitidskrifter vill ha double blind granskning (varken artikelförfattaren eller 
granskaren känner till varandras identitet). Antalet granskare kan variera, inom några 
vetenskapliga fält vill man ha två eller tre granskare, medan andra nöjer sig med en 
granskare per artikel (Kling & McKim 1999, s. 897).  
 
Forskarna har även andra metoder för bedömning av pålitligheten i en artikel, t.ex. 
anseendet och prestigen av tidskriften den publiceras i eller förlaget den publiceras av. 
Men i vissa fall kan forskarna bedöma tillförlitligheten även vid avsaknad av peer 
review. Forskarna litar till exempel på en artikels innehåll om artikeln är skriven av en 
välkänd forskare (ibid.).  
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De vetenskapliga tidskrifternas granskningsprocess kan även ha negativa följder. Björk 
och Holmström15 påpekar att granskningen kan innebära att publiceringen fördröjs 
(2006, s. 151). Granskningsprocessens omfattning kan variera för de olika tidskrifterna 
från att vara relativt snabbt gjord, avklarat på några timmar, till att artikeln undersöks 
noggrant under mycket lång tid, ibland flera månader eller år. En bra granskning 
innebär att författaren får förslag till förbättringar av manuskriptet, men samtidigt 
innebär detta att publiceringen uppskjuts. Tidskrifter med flera granskningsomgångar 
orsakar längre försening men också bättre kvalitet. Genomsnittsfördröjningen varierar 
mellan de olika disciplinerna. En lång fördröjning kan vara mycket negativt för en 
artikels status i forskningsområden där tekniken förändras snabbt. 
 
Refuseringsfrekvensen är också en viktig faktor när författaren står inför att välja 
tidskrift. Björk och Holmström menar att forskaren även behöver fundera på om artikeln 
verkligen passar in i tidskriftens profil (ibid.). Ju bättre artikeln passar in desto större 
chans att den blir accepterad och granskad av kompetenta forskare. Detta är också 
orsaken till att de högt specialiserade tidskrifterna är så populära.  

5.3.2 Tillgänglighet 
Det andra av Kling och McKims kriterier för att ett verk ska anses som effektivt 
publicerat är att ett fysiskt exemplar av verket kan lokaliseras och erhållas av de 
forskare som är intresserade av det (Kling och McKim 1999, s. 898). För att forskarna 
skulle kunna få tillgång till ett exemplar av en vetenskaplig publikation måste den förses 
med metadata som till exempel författare, datum samt ISBN; eller om det är en del av 
något slags serie: ISSN och volym samt nummeruppgifter. 
 
Det finns vid elektronisk publicering en risk för att det digitala materialet kan bli 
oläsbart om programmet det var lagrat i utgår eller försvinner. Detta är en nackdel 
jämfört med tryckta medier som har lagrats och återanvänts under lång tid. Internet är 
inte något slags arkivmedium, menar Kling och McKim, vilket måste man beakta när 
man publicerar något på webben (ibid.). Webbsidor kan flyttas till nya adresser eller 
helt enkelt försvinna.  
 
Det nuvarande vetenskapliga system som är baserat på pappersmedia uppfyller både 
kravet på långtidsbevarande och gediget underhåll (Kling och McKim 1999, s. 898). 
Forskningsbibliotekens bestånd kommer att vara tillgängliga länge i framtiden, och 
underhållet av bestånden är väl genomfört – det hänger inte på några frivilligas arbete 
vilket kan vara fallet vid digital publicering. Anordnandet av dokumentens underhåll är 
baserat på gemensamma standarder, till exempel universella  klassifikationssystem och 
katalogiseringsprocedurer, vilka sköts av personal som är utbildad för att utföra just 
dessa typer av arbeten. 

                                                 
15 Ekonomerna Bo-Christer Björk och Jonas Holmström har haft anknytning till Svenska 
handelshögskolan i Helsingfors, Institutionen för företagsledning och organisation. Björk är professor och 
lärare i ämnet informationsbehandling. De har forskat om tidskrifternas utvärdering med ekonomiska 
parametrar, för att uttrycka med deras term benchmarking av vetenskapliga tidskrifter. Deras mål har varit 
att kunna få fram en modell som skulle kunna vara ett hjälpmedel för forskarna när de behöver ta ett 
beslut på om vilken tidskrift som passar bäst för deras publicering.  
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5.3.3 Att nå den tilltänkta målgruppen 
Det finns flera sätt som forskarna använder sig av för att nå en viss läsargrupp. Ett sätt 
är att de anpassar språket till texten på olika sätt när de vill förmedla kunskap till 
vetenskapsmän respektive lekmän. Ett annat sätt är att de väljer publiceringstyp eller 
publiceringsmedia. Detta kan avgöra vem som kommer att läsa deras artikel. Dessutom 
kan forskarna få hjälp för att sprida information om deras publicerade alster via till 
exempel ett förlags marknadsföring. Marknadsföringen ingår i Kling och McKims 
tredje kriterium som de kallar för ”publicity”. Publicity inbegriper, som Kling och 
McKim förklarar det alla aktiviteter som görs för att informera om en nypublicerad 
artikel (1999, s. 897). 
 
För tryckta medier krävs det en stor apparat för att synliggöra dem. Läsaren får vetskap 
om de tryckta artiklarna genom annonser, recensioner eller bibliotekskataloger. Det 
finns även ämnesdatabaser med abstrakt och bibliografiska uppgifter. Digitala artiklar 
har i verkligheten svårare att synas, för att det finns få akademiker som söker på webben 
efter dem (Kling och McKim 1999, s. 898). 1999 när Kling och McKim gjorde sin 
undersökning fann de att få akademiker sökte på webben efter digitala artiklar. 
Emellertid kanske detta har ändrats sedan dess. 
 
För traditionella tidskrifter bestäms läsekretsen av prenumerationspriset och tidskriftens 
status. Prenumerationer kan vara individuella eller institutionella. För Open Access-
tidskrifter har prenumerationen ingen betydelse, vem som helst kan läsa dessa via 
Internet. Vill man försöka mäta spridningen får man räkna nedladdningar av 
fulltextartiklar och beställningar av regelbunden information om tidskrifternas 
innehållsförteckning (Björk och Holmström 2006, s. 151). 
 
Forskarna vill dels ha en så bred läsekrets som möjligt, men det är också mycket viktigt 
att andra forskare inom samma ämnesområde läser deras artikel. Det är därför som de 
oftast väljer en tidskrift med smalare ämnesområde att publicera sig i än en mindre 
specialiserad. På det sättet vill man försäkra sig om att nå specialister på samma fält och 
experter inom industri etc. (ibid., s. 150). 

5.3.4 Publiceringsmediets status 
En publicerad artikels meritvärde bestäms av flera faktorer. En av de viktigaste 
faktorerna är tidskriftens status, vilken kan mätas med Garfields mått ”impact factor”. 
Men impact factor beräkningar är inte enda sättet att mäta status, ett annat mått är de 
rankningslistor som görs inom vissa discipliner. Det ger även hög status om tidskriften 
ges ut av ett förlag med högt anseende, till exempel de större akademiska och 
kommersiella förlagen eller forskarföreningarna, trots att kvalitén på dessa tidskrifter 
kan variera. Det ger också hög status att publicera sig i en tidskrift där redaktions-
kommittén består av ansedda forskare; detta är speciellt viktigt för att attrahera 
skribenter när en ny tidskrift sätts igång (Björk och Holmström 2006, s. 150f). 
 
De flesta forskare vill publicera sig i en kvalitetstidskrift som har hög status. Detta leder 
till större uppmärksamhet och erkännande inom disciplinen än publicering i en tidskrift 
med låg status. När en forskare publicerar sig i en tidskrift med högstatus kan detta 
bidra till att forskaren avancerar på sin institution och inom forskarsamhället (ibid.).  
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5.4 Sammanfattning 
Forskares val för att publicera sina alster effektivt kan bero på hur vissa funktioner 
uppfylls av det publiceringssätt hon väljer. De funktioner som jag undersöker i min 
studie är: tillförlitlighet, tillgänglighet, publicity och mediets status. 
 
Kling och McKim gjorde en studie om elektroniska publiceringsformer där 
undersökningens grund var de första tre funktionerna jag skrev ovan. De kom fram till 
att en artikels tillförlitlighet inte bara beror på om den har granskats av experter. Det 
finns andra metoder som forskarna tillämpar. Att få tillgång till en artikel som 
publicerats elektroniskt kan vara en utmaning om den inte blivit arkiverad på något sätt. 
Publicity, det vill säga att sprida information om att en artikel har blivit publicerad 
behövs även  när artikeln publicerats elektroniskt. 
 
Dessutom har studier visat, vilket jag redogjorde i kapitel 3, hur forskarna tänker runt de 
fyra funktioner jag valt. Tillförlitligheten var en viktig faktor, det visade sig att 
forskarna ville publicera sina artiklar i tidskrifter som tillämpade kvalitetsgranskning. 
Forskarna ville att ingen skulle ändra eller plagiera deras artikel vilket, tycker jag, har 
att göra med hur artiklarna tillgängliggörs. Det ska vara på ett säkert sätt, där tillgången 
garanteras även för framtiden. Publicity, med andra ord marknadsföring, informations-
spridning uppskattas alltid av forskarna. Till slut, vad gäller den fjärde funktionen, 
status, visade det sig att forskarna ville publicera sina artiklar i en tidskrift som har hög 
status, hög impact factor. 
 

6. Resultat 
I detta kapitel redovisar jag musikforskarnas svar på intervjufrågorna. 

6.1 Introduktion av respondenterna 
Eftersom det finns ett förhållandevis litet antal aktiva forskare inom det 
musikvetenskapliga fältet bestämde jag mig att presentera de intervjuade tillsammans 
för att kunna behålla deras anonymitet. När jag redovisar vad enskilda forskare svarat på 
mina frågor kallar jag dem som jag intervjuat muntligt för R1, R2 och så vidare, medan 
de som jag intervjuat via e-post benämns INF1, INF2 och så vidare. Denna åtskillnad 
görs för att det finns en skillnad i interaktivitet mellan de båda intervjuformerna som 
kan vara bra för läsaren att ha i åtanke. I löpande text använder jag orden respondenter 
och informanter som synonymer till de intervjuade. 
 
Informanternas forskningserfarenhet varierar kraftigt; från ungefär ett och ett halvt år 
och upp till drygt 30 år. Sex forskare har runt 30 år erfarenhet, en runt 25, två runt 20 år, 
två 15 år, fem runt 10 år, en 4 och en 1,5 år. Ämnenas fördelning är: tio forskare sysslar 
i huvudsak med musikhistoria och musiksociologi, fem med musikteori, tre med 
populärmusikforskning, fem med musiketnologi, två med organologi (forskning om 
särskilda musikinstrument), två med musik och medier, två med musik och kvinnor. De 
flesta forskar inom flera områden samtidigt. Eftersom jag ville visa den stora 
ämnesvariation som musikvetarna forskar i stämmer inte antalet ämnen med de 
intervjuade personernas antal. 
 
Inför intervjuerna gjorde jag sökningar i Libris, jag ville veta vad musikforskarna hade 
publicerat tidigare. Det visade sig att majoriteten av musikvetarna hade publicerat 
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många artiklar både i svenska och i internationella tidskrifter. En del av dessa tidskrifter 
var musikvetenskapliga, andra populärvetenskapliga. Förutom tidskriftsartiklar hade de 
publicerat ett mindre antal böcker och monografier samt ett större antal artiklar i 
antologier och några få e-artiklar i OA-tidskrifter också. 

6.2 Varför publicerar musikvetarna? 
För att kunna förstå hur musikforskarna väljer publiceringsverktyg tycker jag är viktigt 
att se på varför de publicerar över huvud taget. R4 funderade först på frågan och sa 
undrande: 
 

Är det för att göra karriär? Jag vet inte. Det är lustkänslan över och nyfikenheten som 
gör att man håller på och plockar fram material. Man publicerar sig för att man tycker 
att det är kul, det är roligt. Man kommer med i en social samvaro, man blir inbjuden till 
konferenser. Jag har kontakt med andra musikforskare i Sverige, det är det som är kul 
… det är kontakterna med andra forskare som är det viktiga. 

 
Förutom R4 tyckte alla musikforskare att publiceringen är viktig för karriären, för att 
meritera sig. De publicerade artiklarna utgör kärnan i en meritlista i den akademiska 
världen. Att ha publicerat sig i vetenskapliga tidskrifter med status är ett tecken på 
framgång. Publiceringen är viktig också för ”att nå fördjupad kunskap, ringa in tidig ej 
beforskade områden, syntetisera tidig kunskap.”(INF3) och med INF5:s ord, ”publicera 
ett perspektiv, en modell etc. på ett känt material.” 
 
Dessutom vill man kommunicera sin forskning, förmedla ny kunskap och man vill vara 
läst. Man önskar att både forskarkollegor och den intresserade allmänheten läser ens 
böcker, menade R1. Vidare sa R1 att humanisterna och humaniora har ett 
folkbildningsuppdrag. Det finns internationell forskning som är intressant vad gäller 
teori och metod, men om inte de svenska musikforskarna skriver om svenska 
förhållanden då gör ingen det. Svenska forskare kan välja att behandla något ämne som 
är internationellt som till exempel ismer eller något teoretiskt, eller att ta hand om det 
som är specifikt för Sverige.  
 
Däremot finns det ingen konkurrens mellan forskarna, de behöver inte skynda sig att 
publicera nya idéer, ”Det finns för många ämnen och få humanister för att det skulle 
råda någon konkurrens om ämnena.” (INF4) Eller som INF6 skriver:  
 

Kommunikationen mellan olika forskare när det gäller att dela med sig respektive att 
föra forskningen framåt har lite speciella förtecken inom musikvetenskapen. Det finns 
fortfarande en tendens till att var och en håller på med sitt eget område, och håller sig 
undan andras fält. Delvis av något slags hänsynstagande – man vill inte klampa in på 
andras territorium, men också genom att det är tradition att man arbetar väldigt 
individuellt med att applicera vetenskapsteori på ett givet område. Det betyder också 
att individuella verk kan bli mycket spännande, men också att det är svårt att skapa 
helheter eller överblick (eller ens dra nytta av kollegers arbete): Om en skriver om en 
svensk 1900-talstonsättare med perspektiv från Bourdieu, en annan gör 
mängdkomplexanalys på en annan tonsättare och en tredje gör en genusteoretisk studie 
på en tredje, har man inte nödvändigtvis någon konkret användning för någon av dem 
utifrån sina egna idiosynkrasier... 

 
Slutligen följer nedan två citat som bäst sammanfattar vad syftet med publiceringen är:  
 

Huvudsyftet med humanvetenskaplig forskning är (i min mening) att skapa och sprida 
ny kunskap. Det huvudsakliga syftet med att publicera är alltså att ge andra tillgång till 
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den kunskap forskningen producerat. Idealet är att så många som möjligt (även utanför 
forskningsvärlden) ska kunna tillgodogöra sig så mycket som möjligt av den, dock utan 
att man gör avkall på kvalitet och djup (det innebär ofta en ganska svår balansgång). 
Visst görs publiceringen för att forskarna ska kommunicera med varandra, men även 
med ”världen utanför”. Vara först ute är det inte lika stort tryck på; humanvetenskaplig 
forskning är mycket mer individuell än naturvetenskaplig och risken för att man direkt 
krockar med vad någon annan gör är därför mycket mindre. Och visst är publiceringen 
också viktig för karriärutvecklingen. (INF9) 

 
Det är viktigt att publicera och att ha papers på konferenser osv. för att stärka sin 
vetenskapliga ställning, vid ansökningar till tjänster, forskningsbidrag mm. Dock inte 
lika extremt här som i USA där detta verkar mycket mera styrande rent kvantitativt. 
Det finns också många som forskar och skriver artiklar/uppsatser/böcker för den egna 
tillfredsställelsen, inte minst pensionerade forskare. Mycken forskning sker bredvid 
tjänsten och utan betalning. (INF5)  

6.3 Vilken erfarenhet finns bland musikvetenskapliga forskare 
av Open Access? 
Begreppet Open Access kände alla till, det var dock några musikvetare som frågade vad 
jag menade med Open Access-publicering. Ungefär hälften av alla de intervjuade 
musikforskarna har använt detta publiceringssätt tidigare. Musikvetarna hade en positiv 
inställning till Open Access-idén och var villiga att publicera i Open Access-tidskrifter i 
framtiden. 
 
R1 trodde att Open Access-publicering kommer att bli mer och mer vanlig i framtiden 
eftersom vissa tidskrifter börjar bli mycket dyra. R5 tyckte att detta sätt är mycket bra, 
publiceringstiden är kort och man får reaktioner ganska snabbt. INF2 skrev att det ”är 
mycket bra, både för tillgängligheten av andras forskning och för spridningen av min 
egen”.  
 
”Om open access[-publicering] vägde lika tungt meritmässigt som publicering i 
traditionella tidskrifter skulle jag publicera allt inom open access” skrev INF7. 

6.4 Vilka problem och vilka möjligheter ser forskarna med Open 
Access-publicering? 

6.4.1 Tillförlitlighet – kvalitetsgranskningens roll 
Kvalitetsgranskning, tyckte mer än tre fjärdedelar av respondenterna, är viktig i 
publiceringsprocessen oavsett vilket publiceringsform man väljer, den ska finnas i OA-
tidskrifter också. Granskning är viktig och nödvändig, skrev INF4, det är bra att få 
anonyma kommentarer, ofta är kritiken mer intressant än berömmet och en publicering i 
en elektronisk tidskrift som har bra peer review ger större meritvärde än i en tryckt där 
granskningen inte fungerar lika bra. ”Om texten granskas förutsättningslöst med förslag 
till förbättringar utifrån textens inneboende premisser är det naturligtvis värdefullt, 
likaså kommentarer av rena hantverksmässiga aspekter” påpekar INF6. 
 
En knapp fjärdedel av informanterna hade andra åsikter. R1 tyckte att granskning inte 
var så viktig, eftersom man känner andra och skaffat något slags peer review själv. R2 
menade att  
 

musikvetenskap är ett så litet ämne så att sakgranskningen utförs av en person som 
förmodligen vet vem som har skrivit texten, känner igen stilen eller ämnet, och det blir 
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kanske så att artikeln bedöms efter personen som skrivit. Det drabbar framförallt 
doktorander som inte är riktigt inne i karriären. 

 
 INF3 hade samma åsikt:  
 

Kvalitetsgranskning är bra, men i ett litet samhälle som vårt är det svårt för en 
författare att inte vara känd, d.v.s. den som bedömer vet nog vem det är som bedöms. 
Vad man anser om granskning eller inte beror nog ur personlig synvinkel på i vilken 
fas man är i ’karriären’ – om det nu finns någon utsikt till något sådant i Sverige över 
huvud taget. 

 
 INF7 var emot granskningen:  
 

Som det systemet fungerar för närvarande är det inte till någon fördel för just det jag 
ägnar mig åt, eftersom äldre forskare har en tendens att inte förstå sig på annorlunda 
angreppssätt och redovisningssätt. Kort sagt peer review är konserverande. 

 
Till följd av att kvalitetsgranskningen kan ta lång tid dyker ett annat problem upp, 
fördröjning, eller om det ställs för stora krav finns det risk för refusering. Dessa 
problem förekommer inte så ofta, det är många musikforskare som inte väljer själv 
medium att publicera i utan blir ombedda av redaktörerna, exempelvis i R2s och R4s 
fall. Men det händer ibland att de tar tillbaka artikeln, R5 säger sig ha gjort det en gång. 
INF4 skrev om fördröjning: det ”kan ha betydelse. Vissa tidskrifter har rykte om sig att 
vara långsamma och dem undviker jag om jag vill ha ut resultatet omgående … Risk för 
att bli refuserad finns alltid och är inget jag funderar över så mycket”, tyckte INF4 om 
refusering.  
 

6.4.2  Hur är tillgången  till vetenskapligt material?  
Det var delade meningar om vilken typ av publicerat material som var mest 
lättillgängligt. Några tyckte att det var bättre tillgång till de tryckta än till de digitala, 
andra tyckte tvärtom. De flesta forskarna sa att det överlag var lätt att hitta 
musikvetenskapligt material. INF4 skrev att det är lätt att hitta material, artiklarna finns 
ofta i fulltext på webben, man kan hitta dem med hjälp av betal databaser via biblioteket 
eller om de är fritt tillgängliga med hjälp av någon sökmotor via Internet. 
 
R9 sa: ”Det är inte så att man väljer material efter om det är tryckt eller inte, jag har 
tillgång till universitetsbiblioteket och vi har många tryckta tidskrifter. Det finns ingen 
större skillnad när man söker material.” R8 använder sig mest av tryckta böcker och 
tidskrifter via något bibliotek. En av respondenterna, R4, brukar kolla i Libris och sedan 
läsa tidskrifterna på Kungliga biblioteket eller på Statens musikbibliotek. INF3 har 
aldrig letat efter Open Access-material i musikvetenskapliga sammanhang. INF9 skrev: 
”Om man bara känner till att en artikel finns (och var) brukar det inte vara några 
problem att få tillgång till den, oavsett publikationsform.”  
 
INF8 skrev att ”det förekommer ofta att de mer specialiserade tidskrifterna inte finns på 
biblioteket och måste fjärrlånas”. För R5 är det lätt att hitta vetenskapligt material i 
Open Access. R7 menade att det finns bättre tillgång till digitala tidskrifter men det går 
att hitta många tryckta också. INF5 skrev att  
 

Tryckta artiklar beställer jag via bibliotek, webbartiklar skriver jag ut. Webbartiklar 
som inte är OA är däremot svårare att få tag på, då måste institutionen ha råd med 
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prenumeration – en nackdel jämfört med tryckta publ. som man kan beställa som 
fjärrlån. 

6.4.3 Hur når forskaren bäst sin målgrupp? 
Jag frågade forskarna om hur de brukar göra för att nå sin målgrupp när de valde 
publiceringsform? Enligt R1 är det så att om man publicerar musikvetenskapliga artiklar 
i Sverige så kan man göra det i Svensk tidskrift för musikforskning eller STM-online. 
Genom dessa når man alla inom ämnet, men det är svårare att nå allmänheten. R1 menar 
att allmänheten hellre köper musik än böcker om musik. R2:s, och R6:s åsikter var 
likadana, det finns så få tidskrifter i Sverige, så att det inte finns mycket att välja på. R3, 
R8, R9, INF1, INF3, INF6, INF7 och INF9 menade att man anpassar innehållet och 
formen till målgruppen. ”Som alla andra som vill kommunicera: genom att föreställa 
mig och knyta an till deras erfarenheter och förväntningar, men även bryta dem på 
överraskande sätt. Men också genom att välja passande distributionskanaler: 
inom/utomvetenskapliga etc.” (INF1) 
 
R4, R5 och INF6 menar att de inte väljer utan blir oftast tillfrågade av någon tidskrift 
eller någon antologiredaktör om de ville skriva en artikel: ”jag såg att du forskar om 
detta ämne vill du skriva något?” (R5). R7, INF2, INF3, INF4, INF5 och INF8 väljer 
ämnesspecifika tidskrifter beroende på vad de skriver om. INF5 skickar även 
information om sina artiklar eller hela artikeln till de kollegor som intresserar sig för 
samma ämne.  
 
Två forskare var inte riktigt nöjda med indexeringen av det musikvetenskapliga 
materialet. INF5 sa: ”Problemet är att få reda på att artikeln finns och var, alltså att få 
själva referensen.” INF9 skrev:  
 

Om man bara känner till att en artikel finns (och var) brukar det inte vara några 
problem att få tillgång till den, oavsett publikationsform. Det huvudsakliga problemet 
består oftast i att få kännedom om vad som överhuvudtaget finns. 

 
INF5 tillade dessutom att tillgängligheten är större på webben i Open Access. Det är 
lättare att förmedla Open Access-material till kollegor; man kan skicka e-post med en 
länk eller lägga ut länken på institutionens hemsida.  
 

Vare sig man vill sprida information om tryckt eller webbpublicering behöver man 
kontaktnät och adresslistor för att skicka riktad information. Att skriva på engelska ger 
naturligtvis en större läsekrets; det är än så länge inte det vanligaste i Norden. (INF5) 

 
Men INF9 hade en annan åsikt:  
 

Paradoxalt nog finns det nog (än så länge) mindre möjligheter att nå utanför den snäva 
forskningsvärlden med en OA-publikation än med en konventionell. OA-tidskrifter är 
knappast mindre exklusiva än konventionella tidskrifter, och man kan inte räkna med 
att man automatiskt når en bredare krets bara för att ett mycket större antal kan få 
tillgång till artikeln. Vad gäller böcker når definitivt en konventionell publikation på ett 
förlag längre än en OA-variant, av den enkla anledningen att det informeras mycket 
mer om att en bok finns via marknadsföring, anmälningar, recensioner etc. Trots detta 
skulle jag redan i dag hellre se en bok publicerad på internet än i en 
”institutionsutgåva”, d.v.s. tryckt i institutionens egen publikationsserie utan 
förlagsinblandning. Även i det fallet är marknadsföringen nämligen i praktiken lika 
med noll och tillgängligheten mycket sämre. 
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6.4.4 Vilken roll spelar mediets status som forskarna publicerar sig 
i? 
Jag frågade musikforskarna vilket publiceringsmedium de ansåg har hög status. I 
överlag tyckte musikforskarna att tryckta medier hade hög status, OA-tidskrifter har 
ännu inte hunnit etablera sig. Vilka medier hade hög status inom de tryckta hade 
musikforskarna olika åsikter. Fyra tyckte att det var monografin, R3 sa att monografier 
har högre status än artiklar. Enligt R2 var det också monografi som hade hög status, 
”det ligger i humanioras natur att man är ganska mångordig, det är väldigt svårt att 
skriva i artikelform …det är en tradition att vara mångordig och göra tjocka saker”.  
 
INF6 svarade på frågan från två synvinklar: beträffande dokumentens yttre form hade 
monografin högre status än artiklar, 
 

marknaden för artiklar är så liten. Bidrag till antologier ligger bra till, eftersom det verkar 
vara tacksamt när det gäller finansiering. Om man tar någon ansedd person som redaktör, 
men delegerar skrivandet till flera olika personer, så får man så att säga mer expertis 
koncentrerad mellan pärmarna än om en person skrivit [det] hela. 

 
och från sättet av att publicera på svarade INF6 att 
 

tryckta papperspublikationer har högre status, av skäl som delvis hänger samman med 
de rent fysiskt påtagliga tecknen på att ett utgivet/tryckt verk håller sträck (Det finns ju 
så mycket skräp och dubiös information som folk bara lagt ut på nätet…). Men kanske 
det förändras, i takt med att förmågan till ett kritiskt förhållningssätt till nätet stärks. 
Här har ju både unga människor (som vuxit upp med datorer men som inte lärt sig 
kritiskt tänkande) och äldre (som bara nätt och jämnt känner sig komfortabla med 
datorer) problem.  

 
Två musikforskare menade att alstren hade hög status om de hade blivit granskade 
oavsett dokumenttyp. R6 tyckte att ”refererade, granskade böcker och artiklar” hade hög 
status. R6 sa vidare att det är viktigt att tidskriften har hög status men tillade även att det 
också är viktigt att skriva i populärvetenskapliga tidskrifter trots att de inte har status. 
R6 menade att det också har en stor betydelse att nå vanliga människor, lekmän, och 
inte bara forskarkollegor. INF2 skrev att det inte fanns ”statusskillnad mellan tryckt 
tidskrift, bok eller online-publicering, det som avgör är snarare om publikationen är 
redaktionellt fackgranskad”. 
 
Två musikforskare, R5 och INF3 tyckte att både böcker, monografier och artiklar hade 
hög status om de var välskrivna.  
 
När jag frågade informanterna om de brukade ta hänsyn till publiceringsmediets status 
var det sju som svarade ja och elva som svarade nej. 
 

6.5 Vilken publiceringsmetod är mer effektiv, publicering i 
tryckta tidskrifter eller i Open Access-tidskrifter? 
Till slut frågade jag musikforskarna vilken publiceringsform de ansåg vara mest 
effektiv, den traditionella tryckta tidskriften eller den digitala i Open Access. Fem 
tyckte att det fortfarande var den tryckta som var mer effektiv än den digitala i Open 
Access. Enligt R3, har den tryckta tidskriften den största spridningen och de flesta 
forskare använder sig av artiklar i tryckta tidskrifter, R7 sa detsamma och dessutom att 



 

 34 

det innebär högre status att publicera i en tryckt tidskrift. Fyra tyckte att den digitala var 
mer effektiv än den tryckta. En tyckte att det inte fanns någon större skillnad och sex sa 
att båda behövs, de kompletterar varandra, det beror på vilken effekt man vill uppnå.  
 
Argumenten till de digitalas tidskrifternas fördel var följande:  
 

de tryckta tidskrifterna börjar bli väldigt dyra och biblioteket minskar 
prenumerationerna, man har inte råd, det är klart, det är mer kostsamt än digitalt. (R9)  

 
Personligen skulle jag säga digital any day of the week. Förutsatt att ”webforum”-saker 
och publicerade artiklar hålls isär, så att brandfacklor kan leda till diskussion som inte 
stagnerar pga pressläggningstider, medan korrektur- och fackgranskningsstandard hålls 
uppe för artiklar. Med katastrofsituation vad gäller bokhylleutrymme sedan åtminstone 
ett decennium är det inte någon särskild glädje i att få något som helst i pappersform 
längre. (INF6) 

 
För musik är den digitala mycket tilltalande: den klingande musiken är utgångspunkt 
för musikforskningen. STM-Online har väl utnyttjat det elektroniska mediet. (INF4).  

 
Slutligen frågade jag om de kunde tänka sig att publicera sin forskning i Open 
Accessform och alla var mycket positiva till det med undantag för INF7. Exempelvis 
INF8 menade att ”digital publicering har otroliga fördelar, framförallt när det gäller 
tillgänglighet”.  INF5 har nyligen gjort det och ville gärna fortsätta med det. INF7 
tyckte att så länge Open Access-publicering innebär mindre värde meritmässigt än 
tryckt, tänker INF7 fortsätta med publicering i de traditionella tidskrifterna.  
 

7. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyserar jag intervjusvaren med hjälp av faktorerna jag valt: 
tillförlitlighet, tillgänglighet, att nå den tilltänkta läsaren och mediets status. Kapitlet 
innehåller fem avsnitt. De första tre har jag namngett efter mina frågeställningar, det 
fjärde avsnittet är en kort metoddiskussion och det femte avsnittet innehåller förslag för 
vidare forskning. Analysmodellen jag beskrivit i kapitel 5 tillämpas i avsnitt 7.2, medan 
avsnitt 7.1 och 7.3 har en mer deskriptiv och uppsummerande karaktär. 
 

7.1 Vilken erfarenhet finns bland musikvetenskapliga forskare 
av Open Access? 
Inledningsvis ville jag ta reda på varför musikvetarna publicerade sig över huvud taget. 
De sa att publicering var viktig för karriären, för att stärka sin vetenskapliga ställning 
genom att ha de publicerade verken med i meritlistan. Men det var likaså viktigt för dem 
att sprida ny kunskap.  
Nästan alla intervjuade kände till begreppet Open Access, till en viss del i alla fall. Det 
är svårt att avgöra, eftersom flera frågade vad jag menade med Open Access-publicering 
vilket antagligen kan bero på att uttrycket används med olika innebörd. Jag frågade 
musikforskarna om deras institutioner hade några riktlinjer för publicering och det fanns 
inga rekommendationer som de måste följa. Förutom en respondent som ännu inte 
publicerat något forskningsresultat, har alla publicerat i traditionella medier så som 
böcker, artiklar i tryckta tidskrifter och antologier och ungefär hälften har även 
publicerat några artiklar i Open Access-tidskrifter.  
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7.2 Vilka problem och vilka möjligheter ser forskarna med Open 
Access-publicering? 

7.2.1 Tillförlitlighet 
Publiceringen i vetenskapliga fora är mycket viktig i en forskares karriär. Kvalitén på 
det publicerande materialet fastställs genom kvalitetsgranskning, med andra ord peer 
review. Det är en försäkring om att artikeln är vetenskaplig. När en forskare söker en 
tjänst eller en titel kollas det alltid upp hur mycket och var hon har publicerat. Detta 
beskrivs bland annat av Miller och Harris, de anser att publicering av granskade artiklar 
spelar en viktig roll i en forskares karriärutveckling (2004, s. 77). Kling och McKim 
(1999, s. 897) samt Björk och Holmström (2006, s. 151) föreslår att forskarna 
undersöker hur granskningen till en tidskrift fungerar innan de väljer var de vill placera 
sina artiklar. Hur viktigt det är för en forskare att hennes material granskas kan också 
bero på i vilken fas denna forskare befinner sig i karriären. Det är kanske viktigare för 
dem som ännu inte fått erkännande och måste bevisa att de är värdiga kollegor till de 
mer erfarna, tror jag. 
 
Granskning kan finnas oberoende av mediets form. Granskning kan mycket väl utföras i 
Open Access-tidskrifter också, exempelvis på samma sätt som i kommersiella, i första 
hand tryckta tidskrifter. Det utvecklas dessutom hela tiden nya granskningssätt som bara 
fungerar i det digitala formatet (Suber 2006, Rabow 2000, s. 2094). Musikforskarna 
tyckte att kvalitetsgranskningen spelade en betydlig roll oavsett vilket publiceringssätt 
man valde. De förväntade sig att den skulle fungera i Open Access-tidskrifter också. Det 
fanns dessutom några musikforskare som kände till hur granskningen gick till i några 
OA-tidskrifter. De sa att det var på samma sätt som i de traditionella tryckta 
tidskrifterna. 
 
Granskningen kan även ha negativa följder: fördröjning av publicering, i vissa fall 
refusering, påpekar Björk och Holmström (2006, s. 151).  De flesta musikforskarna har 
inte råkat ut för liknande, de blir ofta ombedda av tidskriftsförlags- eller 
antologiredaktörer att skriva artiklar. Men det hade också hänt att en av musikvetarna 
tog tillbaka sin inlämnade artikel på grund av den långa fördröjningen.  
 
Samtidigt är situationen lite speciell på det musikvetenskapliga området, vilket flera 
musikvetare påpekade. Det har ett samband med det som står i Kling och McKim, att 
forskarna även har andra sätt att bedöma ett vetenskapligt verks värde (1999, s. 897). Ett 
exempel på detta är vad några musikforskare sa, att de känner varandra och redan har 
skaffat sig något slags peer review själva. Dessutom är de som aktivt forskar 
förhållandevis få till antalet. De vet vilket forskningsämne de andra arbetar med, känner 
igen varandras stil. Följden kan bli att granskningen inte blir riktigt neutralt. Granskarna 
kan gissa till sig vem som skrev artikeln och det är risk för att artikeln bedöms efter 
författaren i stället för innehållet.  
 
En annan aspekt som kom fram är att peer review kan vara konserverande. En 
musikvetare påpekade detta för mig och sa att det kan bli följden av peer review om 
granskarna inte är öppna för nya idéer, utan kanske nedvärderar banbrytande insatser 
som forskarna använt sig av i sina undersökningar. Jag tycker att detta är en viktig 
synpunkt, eftersom det kan förhindra utvecklingen – det ligger ju i forskningens natur 
att hitta det nya, det oupptäckta, även i hur man går till väga i sin studie.  
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7.2.2 Tillgänglighet 
Huvudargumentet för Open Access-publicering är att öka tillgången till 
forskningsresultat som i princip finansieras med skattemedel (Rabow 2000, s. 2091). 
Genom Open Access-publicering får alla fri tillgång till vetenskapliga verk. Alla kan 
hämta och trycka ut artiklarna i fulltext från Internet för icke kommersiella ändamål. 
Dessutom är det förbjudet att ändra i texterna. Artikelförfattarna behåller både citerings- 
och äganderätten till sina alster. 
 
Enligt Kling & McKim finns det en risk vid elektronisk publicering att det digitala 
materialet kan bli oläsbart om programmet det var lagrat i ersätts av något nyare och det 
ursprungliga programmet inte längre används (1999, s. 898). Hur detta problem 
kommer att lösas vet jag inte riktigt men i Björk (2004, s. 8) står det att institutionella 
arkiv har långtidsbevarande som en av sina uppgifter för att kunna tillhandahålla 
arkivens digitala innehåll i framtiden också. Kungliga bibliotekets projekt SVEP, det 
vill säga Samordning av den svenska högskolans elektroniska publicering, hade också 
ett delmoment som fokuserade på att bevara det elektroniska materialet. 
 
Musikforskarna överlag upplevde inte något problem med att hitta musikvetenskapligt 
material, det finns tillräckligt bra tillgång till både tryckta och digitala verk tack vare att 
i Göteborg och i Uppsala är institutionsbiblioteken välförsedda med böcker, tidskrifter 
och databaser. Situationen är lite annorlunda i Stockholm men det orsakar inga 
svårigheter. Vid Stockholms universitet har den musikvetenskapliga institutionen bara 
ett referensbibliotek och det är Statens musikbibliotek eller Kungliga biblioteket som 
forskarna vänder sig till när de letar efter tidskrifter och databaser. Många 
musikforskare använder i första hand tryckt material men de som använde Open 
Access-texter tyckte att Open Access-artiklar var lätt att hitta. Detta visar att 
tillgängligheten till Open Access-artiklar är tillfredsställande. 

7.2.3 Att nå den tilltänkta målgruppen 
Forskarna vill ha så bred läsekrets som möjlig och dessutom vill de mycket gärna att 
forskarna inom samma ämnesområde läser deras artikel (Björk & Holmström 2006, s. 
150). Humanisterna brukar skriva om något som är speciellt för det egna landet och det 
har visat sig att deras artiklar blir mer lästa av sina kollegor om de skriver på det 
inhemska språket. Att skriva på modersmål innebär oftast att det blir ett mer nyanserat 
och rikt språk än om de skriver på ett annat (Myrdal 2005). När musikforskarna vill nå 
svenska kollegor, kan de välja att publicera sina texter i monografier, antologier eller i 
de svenska musikvetenskapliga tidskrifterna, i Svensk tidskrift för musikforskning och 
STM-online. Det finns dessutom flera internationella vetenskapliga musiktidskrifter som 
är specialiserade på ett särskilt område och några musikforskare brukar publicera i dem, 
exempelvis i Ethnomusicology eller Journal for Early Music. För dessa internationella 
tidskrifter skriver de artiklarna på engelska och på det sättet kan de nå ett ännu större 
antal läsare.  
 
Några musikforskare betonade humanioras folkbildningsuppgift och menade att om de 
vill nå en bredare läsekrets skriver de i en mer populärvetenskaplig stil och publicerar 
texten i allmänna kulturtidskrifter eller böcker. Men de upplevde att detta kunde vara 
lite problematiskt: från vetenskapsmännen fick de kritik för att deras arbete inte var 
tillräckligt seriöst medan allmänheten tyckte att det var för vetenskapligt.  
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Språkens anpassning har en särskild betydelse vid publicering på Internet. När man 
söker information på Internet hamnar man ofta mitt i ett fulltextdokument. Därför tycker 
jag att det är särskilt viktigt vid Open Access-publicering att anpassa textens stil till 
målgruppen. Texten står för sig själv från början och den måste träffa rätt för att kunna 
tilltala läsaren. Möjligen kan textförfattarens namn ge en antydan om textens värde men 
det är ändå texten som lockar människor att läsa den. Om texten verkar vara intressant 
går man vidare och kontrollerar källan, på vilken hemsida den är publicerad, vem som 
är upphovsmannen och så vidare, för att kunna bedöma det skrivna i sin helhet. 
Musikforskarna nämnde ett till problem för att nå en bred publik: att de flesta 
människor hellre lyssnar på musik än läser om den. 
 
Informationsspridning om tryckta publikationer brukar förlagen sköta. Förlagens 
marknadsföring ingår i Kling och McKims tredje kriterium för effektiv publicering, i 
det de kallar ”publicity”. Enligt Kling och McKim innebär publicity att dokumentet 
synliggörs genom exempelvis annonser, kataloger, recensioner (1999, s. 898). En av 
musikforskarna påpekade att om man publicerar artiklar i en OA-tidskrift når man inte 
automatiskt en bredare läsekrets. Dessa publikationer marknadsförs inte, menade 
forskaren. Men det finns en bra lösning på detta problem, i Björk står det att det bästa 
sättet att hitta Open Access-material går via vanliga sökmotorer, och detta sätt fungerar 
mycket effektivt (2004, s. 3). Förutom det kan man gå till hemsidor för Open Access-
tidskrifter. Det finns även söktjänster som begränsar sökningen till vetenskapligt 
material, till exempel Google Scholar, Scirus och DOAJ. Publicity kan även uppnås via 
forskarnas eget engagemang. Informationen om artiklar publicerade i Open Access 
brukar musikforskarna sprida själva via e-post och via sina institutioners hemsidor. 
 
Men det finns en annan aspekt också, att det kräver ansträngning för att hitta OA-
artiklar. Man måste engagera sig och söka aktivt på Internet efter dokument som 
publicerades på webben. Enligt Kling och McKim är akademiker mycket upptagna och 
lägger inte ner tid för att finkamma Internet för relevant material på deras specialområde 
(1999, s. 895). En musikforskare sa att traditionella tryckta vetenskapliga tidskrifter är 
att föredra framför OA eftersom de tryckta tidskrifter som handlar om ens 
forskningsområde prenumererar man på och får i brevlådan och då behöver man inte 
söka själv. Men majoriteten av musikforskarna har inga problem med att söka och 
skaffa fram artiklar. Av de arton intervjuade musikforskarna var det bara två som 
uttryckte problem med att hitta relevanta artiklar. Det är svårare att hitta material i 
mycket smala forskningsområden och i mycket speciella ämnen.  
 
Det finns ingen enhetlig åsikt, vissa musikforskare inser att de kan nå större läsekrets 
via traditionella tryckta vetenskapliga tidskrifter, andra via vetenskapliga Open Access-
tidskrifter. 

7.2.4 Mediets status 
De flesta forskare vill publicera sig i tidskrifter med en hög impact factor vilket höjer 
den publicerade artikelns meritvärde. Detta påverkar forskarens placering på sin 
institution samt i det nationella samhället och forskarsamhället. Det högre meritvärdet 
hjälper forskaren att skaffa sig en position, befordran, forskaranslag, med mera (Björk 
& Holmström 2006, s. 150f). Det har utvecklats en ny metod för mätning av impact 
factor för texter publicerade i Open Access, med hjälp av Citebase, genom så kallad 
”correlation generator” som visar sambandet mellan användning och citering: ju oftare 
en artikel laddas ner desto större är chansen att den blir citerad (Hitchcock et al. 2003, s. 
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256). Förutom Citebase finns det även andra tjänster för att mäta citeringen i Open 
Access-texter: CrossRef som är en fulltextlänktjänst och Elseviers Scopus som är en 
bibliografisk databas och citationsanalysservice (Cockerill 2004, s. 2). 
 
Inom humaniora, skriver Myrdal, har ”stora och betydelsefulla monografier hög status” 
(2005). Det är möjligt, men så vitt jag kunde se hade musikvetarna publicerat många 
artiklar i musiktidskrifter. Antalet tidskriftsartiklar var mycket större än antalet 
monografier eller artiklar i antologier. Monografins betydelse kanske har minskat, 
musikvetarnas åsikter tyder på det, tycker jag. Bara en knapp fjärdedel av de intervjuade 
musikforskarna tyckte att monografier hade hög status. Andra tyckte att varken 
dokumentform eller publiceringssätt spelade någon roll. Monografi eller artikel, 
publicerat tryckt eller digitalt i Open Access, kan alla ha hög status om alstret är 
välskrivet. Några andra tyckte att Open Access-tidskrifter hade lägre status än de 
traditionella som kommer ut i första hand i tryckt version. Det är en vanlig uppfattning 
bland forskare, vilket även de författarundersökningar jag redogjorde för visat16. Till 
slut kan jag konstatera att det var mindre än hälften av musikvetarna som angav att de 
tog hänsyn till mediets status när de valde ut var de skulle publicera sina artiklar.  
 

7.3 Vilken publiceringsmetod är mer effektiv, publicering i 
tryckta tidskrifter eller i Open Access-tidskrifter? 
Nästan hälften av musikforskarna tyckte att båda publiceringssätten behövs, de 
kompletterar varandra. Cirka en fjärdedel tyckte att den tryckta publiceringsformen var 
mer effektiv, den har större spridning och det innebär högre status att publicera i tryckta 
tidskrifter än i OA-tidskrifter. En annan fjärdedel tyckte att det digitala sättet var mer 
effektivt, eftersom det är billigare än det tryckta och man kan ha ljudillustration, 
klingande musik i anslutning till den vetenskapliga artikeln.  
 
Open Access-publicering sker endast i liten skala inom musikvetenskapen, både i 
Sverige och internationellt. I Sverige finns det dessutom bara en tryckt 
musikvetenskaplig tidskrift, Svensk tidskrift för musikforskning och en Open Access 
musikvetenskaplig tidskrift, STM-online. Men musikforskarna har en positiv inställning 
till Open Access-tidskrifter. Några har redan publicerat i en sådan och de är villiga att 
publicera i Open Access-tidskrifter i framtiden. I vilken omfattning är en annan fråga 
eftersom många anser att publicering i monografier, antologier och tryckta tidskrifter 
ger större meritvärde än i Open Access. 
 

7.4 Metoddiskussion 
Intervjuanalysen gjorde jag med utgångspunkt i Kling och McKims teori om effektiv 
publicering. Fokusen låg på kriterierna: det vetenskapliga materialets tillförlitlighet, 
tillgängligheten till detsamma, att materialet kan nå den tilltänkta målgruppen med den 
och mediets status där materialet publicerats. 
 
Resultatet av min undersökning påverkas givetvis av de frågor jag ställde till mina 
informanter. Jag valde bort att diskutera upphovsrättsliga frågor och betydelsen av 
snabbhet vid val av publiceringssätt. Upphovsrättsliga frågor har inte haft någon stor 

                                                 
16 Se Rowlands, Nicholas och Huntingdon; Schroter, Tite och Smith; Swan och Brown; Ruhe och Åström 
i kapitel 3.   
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betydelse i de tidigare undersökningar jag tagit del av och vem som har upphovsrätten 
till den publicerade artikeln är inte en avgörande fråga, enligt min uppfattning. Det finns 
en välfungerande praktik i forskarvärlden att forskare ger bort upphovsrätten till sin 
artikel till det förlag som publicerar hennes vetenskapliga artikel först i tryckt form. 
Denna sedvanliga procedur håller dock på att förändras inte minst på grund av att 
många forskare vill publicera sina verk förutom i tryckta vetenskapliga tidskrifter i 
Open Access också, till exempel i deras institutions digitala arkiv. När forskarna 
publicerar i Open Access får de behålla upphovsrätten till sina verk. Det finns numera 
förlag som tillåter Open Access-publicering av preprint17 eller postprint18 efter en viss 
tidsintervall. Dessutom hade upphovsrättsfrågor inte en avgörande roll i de 
författarundersökningar jag känner till. 
 
Snabbhet som undersökningskriterium använder jag mig inte av i min studie. 
Relevansen av en vetenskaplig text upphör inte med åren, till exempel en artikel från 
1970-talet kan vara ytterst relevant om en forskare tar upp samma ämne decennier 
senare och undersöker det från en annan synvinkel. Exempelvis Per F. Bromans artikel 
från 2005 i Svensk tidskrift för musikforskning, vol. 87, s.35-53 med titeln ”Appealing to 
the muse and connecting the dots” innehåller 29 referenser varav 13, nästan hälften, är 
källor från perioden mellan 1963 och 1990. Det är bara ett exempel men det finns 
många fler. Däremot kom det fram under en av intervjuerna att en musikforskare tog 
tillbaka sin artikel för att fördröjningen av publiceringen blev för lång. 
 
Som metod valde jag kvalitativa intervjuer. Om jag hade valt att göra enkäter skulle jag 
ha kunnat fråga ett större antal forskare, men jag ville inte bara få en statistisk 
sammanställning av enkla frågor utan få fram en mer ingående förståelse. Intervjuerna 
utförde jag på tre olika sätt, personligt, via telefon- eller e-postkontakt. Resultatmässigt 
kan jag inte se att det var någon skillnad på de olika insamlingsmetoderna, jag tycker att 
jag fick svar på mina frågor på alla sätten. Några forskare var mer fåordiga och andra 
var mer villiga att resonera lite djupare men båda varianterna förekom vid alla tre typer 
av intervjuer. Därför tror jag inte att svarens omfång berodde på hur jag genomförde 
intervjuerna utan snarare på de intervjuades personlighet. Vad gäller intervjuarens 
påverkan på respondenterna, vilket man befarar kan ske, upplevde jag inte något sådant 
eftersom mina frågor var öppna och inte känsliga på något sätt. På grund av att urvalet 
inte var slumpmässigt, kan resultatet inte vara generaliserbart. Resultatet visar just de 
intervjuade forskarnas åsikter. 
 

7.5 Förslag för framtida forskning 
Det kom upp några intressanta frågor under intervjuerna. Dessa frågor berörde de 
kvinnliga musikforskarnas situation. Några kvinnliga musikforskare uttryckte 
svårigheter för att få erkännande för sina arbeten, de menade att musikvetenskap är en 
mansdominerad disciplin. ”Fältet är mycket manligt definierat och det är svårt att få 
dialog, kontakt med mina manliga kollegor” sa en av de kvinnliga forskarna. En annan 
sa att  
 

                                                 
17 Se fotnot 6 
18 Benämning av en granskad vetenskaplig artikel. Begreppet används när en vetenskaplig artikel som 
tryckts en gång i en vetenskaplig tidskrift publiceras igen i Open Access av författaren, till exempel i ett 
digitalt arkiv eller på egen hemsida (Suber 2006). 
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musikvetenskap är en väldigt manschauvinistisk vetenskap, … det är bara män som får 
anställning som forskare, … kön spelar en stor roll i vilken situation du befinner dig, 
om du har möjlighet att publicera eller inte, för att män publicerar män först och främst 
och det handlar om manliga ämnen mest, och de är inte intresserade av kvinnor som 
skriver om kvinnor. 

 
Det verkar vara så att kvinnor har svårt att hävda sig inom det musikvetenskapliga 
fältet. De publicerar inte så mycket eftersom de är upptagna med undervisning och de 
har inte tid för forskningsarbete, som en av de intervjuade sa till mig. Det vore 
intressant med en undersökning där man följer upp dessa frågor och jämför de manliga 
och de kvinnliga musikforskarnas publiceringsmöjligheter. 

8. Sammanfattning 
Sedan 1665 när den första vetenskapliga tidskriften utkom i England har det 
vetenskapliga kommunikationssystemet fungerat väl. Från början var de vetenskapliga 
tidskrifternas uppgift att informera forskarsamhället om den oöverskådliga mängden av 
monografier. Senare blev målet att verifiera och upprätthålla intellektuell egendom.  
 
Under 1900-talet ökade informationsmängden och det blev svårare och svårare att 
hantera den. Tidskrifterna har dessutom blivit dyra och svåråtkomliga, det kan ta mer än 
ett år innan en artikel accepteras och publiceras. Trots att forskningen finansieras med 
skattemedel tvingas forskningsinstitutioner och bibliotek betala stora summor för 
tidskriftsprenumerationerna eller helt enkelt avstå från att prenumerera på en del viktiga 
titlar. 
 
Den tekniska utvecklingen har lett till att det uppkommit ett nytt sätt att publicera, 
nämligen att publicera digitalt. Elektronisk publicering är billigare än att trycka och 
distribuera traditionella tidskrifter vilket kan leda till en förändring av det traditionella 
vetenskapliga kommunikationssystemet. Det pågår ett internationellt samarbete mellan 
bibliotek, institutioner och forskare för att göra det digitala innehållet fritt tillgängligt 
för användarna. Den så kallade Open Access-publiceringen tror många på, den kan 
fungera som en lösning på problemen i den traditionella vetenskapliga publiceringen.  
 
Mitt syfte var att undersöka hur musikvetarna förhåller sig till att publicera sina 
vetenskapliga verk i Open Access-tidskrifter. Undersökningen har jag avgränsat till 
svenska musikvetare. Uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökningsmetod och den 
empiriska delen utgörs av intervjuer med 18 musikforskare. För analysen utgick jag från 
Kling och McKims och Garfields artiklar. Kling och McKim föreslår tre kriterier, 
tillförlitlighet, tillgänglighet och publicity för forskarna att undersöka i samband med 
publiceringsmöjligheter för att kunna publicera effektivt. De menar att om dessa 
kriterier är uppnådda har ett dokument blivit effektivt publicerat. Garfields artiklar 
handlar om hur man kan mäta de vetenskapliga tidskrifternas status. 
 
Jag använder mig av fyra kriterier för analysen av intervjuerna. De första två är 
tillförlitlighet och tillgänglighet, det tredje är att nå den tilltänkta målgruppen och det 
fjärde är publiceringsmediets status. 
 
Musikforskarna sa att de publicerade för att det var viktigt för karriären, för att stärka 
deras vetenskapliga ställning genom att ha de publicerade verken med i meritlistan. Men 
det är lika viktigt för dem att sprida ny kunskap. För att säkra det vetenskapliga verkets 
värde, dess tillförlitlighet, tycker musikvetarna att kvalitetsgranskning behövs. Den 
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fungerar väl i tryckta medier och de förväntar sig att den ska finnas i Open Access-
tidskrifter också.  
 
Musikforskarna tyckte att tillgängligheten var en viktig faktor och att det därför är bra 
med OA-publicering av vetenskapliga verk. OA-publicering kommer att öka tillgången 
till vetenskapligt material. Om hur man når sin målgrupp bäst, fanns det delade åsikter. 
Vissa musikvetare tyckte att forskarna kunde nå större läsekrets via tryckta tidskrifter, 
andra tyckte att det gick bättre via OA-tidskrifter. När det gäller status, tyckte några 
musikforskare att publicering i Open Access-tidskrifter hade lägre status än publicering 
i tryckta tidskrifter och monografier, andra att statusen berodde på artikelns innehåll. 
Men det var bara knappt hälften av musikforskarna som angav att de tog hänsyn till 
mediets status innan de bestämde sig för var de skulle publicera sina alster. 
 
De möjligheter som musikforskarna ser med OA-publicering är en ökad tillgång till 
vetenskapligt material och ett med ljudillustrationer berikat innehåll av artiklarna. De 
problem som musikforskarna ser med OA-publicering är att det inte finns 
marknadsföring där och därför tror forskarna att de kanske inte når deras målgrupp. Ett 
annat problem är att OA-tidskrifter inte har hög status. 
 
Open Access-publicering är inte så vanlig inom musikvetenskap men det finns en 
musikvetenskaplig Open Access-tidskrift i Sverige, STM-online som startades av några 
entusiastiska musikvetare. För majoriteten av musikforskarna är publicering i tryckta 
tidskrifter, antologier och monografier mer effektiv men de är positivt inställda till 
publicering i Open Access-tidskrifter. Musikforskarna, tror jag, kommer att publicera 
mer och mer i OA-tidskrifter om dessa är kvalitetsgranskade och har hög status.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
Dessa intervjufrågor har jag använt på flera sätt i undersökningen. Dels har jag använt 
dem som utgångspunkt i de muntliga intervjuerna. Dels har jag skickat dem till 
informanterna via e-post. Men jag har inte skickat exakt samma frågor till alla 
informanter. Efter de första intervjuerna har jag förändrat vissa frågor där jag tyckte att 
det behövdes förändringar eller till och med lagt till några nya frågor. 
 
Hur länge har du arbetat med forskning? 
 
Enligt min uppfattning är det musikvetenskapliga fältet ganska stort och mångfacetterat, 
dessutom är det ofta tvärvetenskapligt. Vilket område intresserar dig? 
 
Som jag förstått publicerar naturvetarna för att kommunicera med varandra, för att vara 
först ute, för att förmedla nya rön och idéer och på det sättet föra forskningen framåt. 
Dessutom är publiceringen viktig för karriärutvecklingen. Varför publicerar 
humanisterna? 
 
Vilken roll spelar publiceringen i en humanvetares karriär? 
 
Finns det någon rekommendation för publiceringsform eller -sätt från din institution? 
 
Vilken typ av dokument brukar du publicera din forskning i? 
 
Hur brukar du publicera dina vetenskapliga verk, tryckt eller digitalt? 
 
Innan du bestämmer dig för att publicera dina artiklar, vilka faktorer vägs tyngst: 
granskning, spridning, tillgänglighet, impact factor? 
 
När du publicerar har du redan i åtanke vilka du önskar att läsa dina artiklar, tror jag. 
Hur gör du för att nå dem? 
 
Vad finns det för möjligheter för detta i Open Access-publicering? 
 
Känner du till hur kvalitetsgranskning fungerar i Open Access-publicering? 
 
När du publicerar brukar du ta hänsyn till impact factor? 
 
Hur är tillgången till vetenskapliga artiklar såväl tryckta som i Open Access, kan du 
hitta dem lätt när du vill läsa en artikel i sin helhet?  
 
Vilken publiceringsmetod är mer effektiv, den traditionella, det vill säga den tryckta 
eller den digitala i Open Access? 
 
Skulle du kunna tänka dig att publicera i OA-form?  
 
 
 
 




