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Abstract: This Master´s thesis aims to map and analyse publishing 

patterns at two academic departments at the University of 
Gothenburg - the department of Physics and the department 
of History. The investigation has been guided by a set of 
questions: Who chooses to publish their scientific outcomes? 
In which forums do they publish findings? In what kind of 
media are the results published?  What type of findings get 
to be published? The departments' publication lists have been 
examined, covering the years 2004-2007. Furthermore, ten 
scientists have been asked to describe factors contributing to 
their individual publishing pattern.  

 
The analysis leans on communication theory and in 
particular on three concepts developed by information 
scientists Rob Kling and Geoffrey McKim. Their notions of 
trustworthiness, publicity and accessibility were created as 
both analytical and instrumental devices. Here, they are used 
analytically to describe and interpret publishing patterns.  

 
The comparison of the two departments' publishing patterns 
reveals both similarities and differences. They differ in their 
choices of publication media and types of publications. 
However, both departments regarded publishing as acts of 
communication. Hence, they shared a will to communicate 
scientific findings and (among other factors) this will 
emerged as an important incitement for choosing to publish 
at all.  
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1. INLEDNING OCH INTRODUKTION 
 
I januari 2004 tog jag tåget till Göteborg för att för första gången besöka universitetet 
som blivit min arbetsplats. Inte bara staden och universitetet var nya för mig utan 
kanske framförallt den nya verkligheten som doktorand med alla dess krav, möjligheter 
och mysterier. Vad förväntas man göra? Vem förväntas man vara? Vad är en forskare? 
Jag kan fortfarande säga, fyra år senare, att jag nog fortfarande har en mycket liten 
aning om allt detta. Men en rad nyfikenheter har väckts med tiden och en av dessa har 
jag nu fått möjligheten att stilla i min andra roll som biblioteks- och 
informationsstudent.  
 

1.1 PROBLEMFORMULERING 
 
De första stegen som doktorand må vara darriga men allt som oftast (i alla fall numera) 
ganska skyddade av en ordnad finansiering till att börja med. Som forskare står man 
dock förr eller senare inför den krassa verklighet där doktorandtiden avslutats och något 
nytt ska ta sin början. Behovet av extern finansiering blir så småningom en realitet för 
såväl natur- som humanvetare, pedagoger och medicinare.  
 
Vad är det då som meriterar en forskare? Hur visar en forskare vad han eller hon 
åstadkommit och hur motiverar man en fortsatt och utvidgad forskning? Vad ligger till 
grund för urvalsprocessen vid tilldelning av finansiella medel och vad avgör vem som 
får en viss tjänst inom en vetenskaplig organisation? Svaret på alla dessa frågor är, 
naturligtvis något förenklat, publicering och publikationer. Forskningsresultat 
presenteras i publicerade texter och dessa ligger sedan till grund för den fortsatta 
karriären. Vid tillsättning av tjänster bedöms ofta den publicerade produktionen som 
avgörande vid urvalsprocessen liksom det spelar en avgörande roll vid utdelning av 
forskningsmedel. I det senare fallet är det inte ovanligt att ett gemensamt mått eller en 
mall appliceras på alla ansökningar som inkommer. Dessa ansökningar kan mycket väl 
härröra från många olika discipliner och vetenskapliga områden varför detta generella 
sätt att mäta publiceringen lätt blir till förutsättningar för en ”tävling” på olika villkor. 
 
Den brittiske fysikern C. P. Snow skrev redan 1959 en betraktelse över 
vetenskapsvärlden där han konstaterade att det går en skarp skiljelinje mellan natur- och 
humanvetenskaperna (Snow 1993). Denna skiljelinje karaktäriseras av en rad faktorer 
där publiceringsmönstret utgör en. Medan naturvetare av tradition publicerar många 
tidskriftsartiklar författar humanister längre men färre publikationer inte sällan i form av 
monografier. Snows undersökning och slutsatser har fått stort genomslag i synen på 
vetenskaperna och relationen dem emellan. Är detta en bild som reflekteras ännu idag? 
Finns det en skiljelinje? Vilken betydelse har de olika traditionerna i realiteten och hur 
tänker forskare själva kring detta? Detta är några av de frågor som ligger till grund för 
uppsatsen. Jag vill med utgångspunkt i den vetenskapliga publiceringen reflektera över 
skillnader, likheter och eventuella skiljelinjer. 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
I uppsatsen ska jag undersöka publiceringsmönster vid två institutioner vid Göteborgs 
universitet.1 Det som skall undersökas är vilken form av texter som publiceras på de 
olika institutionerna, när, hur och varför detta sker. Syftet med uppsatsen är att 

kartlägga och analysera publiceringsmönstren vid de valda institutionerna. För att 
uppnå syftet krävs svar på några övergripande forskningsfrågor som jag valt att dela in 
enligt följande: 
 
1. Hur ser publiceringsmönstret ut vid de båda institutionerna? 

• Vad publicerar man? 
• Var och hur publicerar man? 
• Vem publicerar sig? 

2. Varför ser publiceringsmönstret ut som det gör?  
• Vilka drivkrafter finns bakom beslutet att publicera sig? 
• Varför väljer forskare de forum för publikation som de gör? 
• Varför väljer man att publicera det material som publiceras? 

 
Fråga 1 och dess underfrågor ska besvaras utifrån databasen Göteborgs Universitets 

Publikationer (GUP) där alla publikationer från institutioner på Göteborgs universitet 
skall finnas samlade. Resultatet från denna undersökning kommer att utgöra en 
deskriptiv grund för den fortsatta undersökningen. Fråga 2, som har en mer analytisk 
ansats, kommer att besvaras med hjälp av intervjuer. Dessa intervjusvar är menade att 
ge en fördjupning i hur de tillfrågade forskarna tänker kring publicering bland annat 
utifrån de ekonomiska faktorer som diskuteras ovan (tilldelning av medel och 
”tävlingen” mellan forskare och institutioner).  
 

1.2.1 Avgränsningar och litteratursökning 
 
De institutioner som ska undersökas är historiska institutionen och institutionen för 
fysik vid Göteborgs universitet. Jag kommer att studera den forskning som publiceras 
vid de två valda institutionerna utifrån den rapportering som gjorts i databasen GUP. 
Jag har gjort kompletterande sökningar i andra databaser (främst Libris) men detta har 
gjorts främst för att få en uppfattning om luckor i och tillförlitligheten hos GUP. 
Resultaten av dessa finns därför redovisade i metodkapitlet i denna uppsats men de har 
ej tagits in i statistiken.  
 
Jag har huvudsakligen sökt och funnit litteratur i databaserna Libris, Academic Search 
Elite, Nordiskt BDIindex och BADA (Borås Akademiska Digitala Arkiv). Jag har också 
i stor utsträckning använt mig av kedjesökningar då jag fördjupat mig i och gått vidare 
med den återfunna litteraturens egna referenslistor för att identifiera ytterligare 
intressant material. Mina sökningar på termer som exempelvis ”vetenskaplig 
publicering”, ”scholarly publication” och ”publiceringsmönster” har gett mig träffar 
inom olika områden såsom vetenskapsteori, sociologi, informationsvetenskap och 
pedagogik. Denna ämnesbredd återspeglas också i uppsatsen där en rad olika 

                                                 
1 Med publiceringsmönster menar jag vad forskarna vid institutionerna väljer att publicera och var och 
hur detta sker. Se också begreppsdefinition i kapitel 1.3. 
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discipliners forskning används för att exemplifiera och fördjupa bilden av den 
vetenskapliga publiceringen och dess mönster.  
 

1.3 BEGREPPSDEFINITIONER 
 
I detta kapitel ska en rad begrepp med central betydelse för uppsatsen förklaras.  
 
Publicering, vetenskaplig publicering  
Med vetenskaplig publicering menas i denna uppsats den förmedling av text som görs 
av forskare knutna till en viss vetenskaplig institution i deras yrkesutövning. 
Publiceringsfora kan variera och det rör sig om såväl tidskriftsartiklar som monografier, 
recensioner och konferensbidrag med mera.  
 
Impact factor 
Måttet för att mäta hur många citeringar en tidskrift har per artikel kallas impact factor. 
Denna impact factor används sedan för att jämföra olika tidskrifter med varandra. Inom 
vissa discipliner har impact factor en avgörande roll för var man väljer att publicera sina 
vetenskapliga rön.  
 
Publiceringsmönster  
Det för denna uppsats centrala begreppet publiceringsmönster skall förstås som det 
mönster som återspeglar vad som publiceras på en viss vetenskaplig institution, vem 
som publicerar och var detta sker. 
 
Open access  
Open access ger läsaren gratis tillgång till publicerade forskningsresultat via internet. 
Dessa kan fritt läsas, citeras och skrivas ut. Open access finns i två former där den första 
utgörs av publicering i en open access-tidskrift där man kan ha valt att avgiftsbelägga 
författaren istället för prenumeranten. Det andra sättet är att man använder sig av ett 
öppet arkiv där författaren själv kvarstår som copyrightinnehavare. Exempel på sådana 
öppna arkiv är BADA vid högskolan i Borås och GUPEA (Göteborgs Universitets 
Publikationer - E-publicering och E-arkiv) som är Göteborgs universitets motsvarighet 
där avhandlingar, uppsatser och annan publicering samlas. 
 
Peer review/refereegranskning 
Peer review är det engelska uttrycket för ”granskning av likar”. Begreppet innebär att en 
artikel eller bok innan utgivning måste granskas av utvalda forskare inom det aktuella 
området. Dessa bedömer textens vetenskaplighet utifrån aspekter som metod och 
resonemang. Vad och hur granskningen går till skiljer mellan olika discipliner liksom 
hur stor vikt som läggs vid förgranskningen.  
 
I uppsatsen används begreppen peer review, refereegranskning och förgranskning 
parallellt och hänsyftande till ett och samma fenomen av såväl mig som författare som 
av de intervjuade forskarna. 
 
Humanvetenskap och naturvetenskap  
Jag har valt att använda begreppet humanvetenskap framför en tudelning i humaniora 
och samhällsvetenskap. Detta sammanförande av samhällsvetenskap och humaniora 
görs av praktiska skäl och kan motiveras med att de båda områdena har mycket 
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gemensamt som antas skilja dem från naturvetenskapen. Naturligtvis finns också 
skillnader mellan disciplinerna liksom det gör inom dem och naturligtvis också inom 
naturvetenskapen (se exempelvis Sundberg 2005, s. 15). Valet har också delvis baserats 
på det faktum att begreppet humanvetenskap i stor utsträckning används i den refererade 
litteraturen och en gemensam terminologi har upplevts som förtydligande. 
 
Det humanvetenskapliga området kan, förenklat, sägas omfatta de ämnen som behandlar 
människors tänkande och handlande medan naturvetenskapen ägnar sig åt ämnen som 
ligger utanför denna ram. Verkligheten är naturligtvis mer komplex och olika ämnen har 
en rad aspekter som kan beröra såväl natur som mänsklighet. Utifrån förenklingen är 
dock historieämnet med sina studier av människor i det förgångna ett representativt 
exempel på humanvetenskap. Detsamma kan också säga om fysikämnet i relation till 
naturvetenskapen. De båda har också av tradition alltid förts till dessa områden. 
 

1.4 DISPOSITION 
 
Uppsatsen består av 7 delar varav den första är det nu genomgångna inlednings- och 
introduktionskapitlet. Del 2 är en Bakgrundsbeskrivning med utgångspunkt i tidigare 

forskning där diskussioner kring vetenskaplig forskning och publicering förs utifrån 
olika perspektiv. I Kapitel 3 lyfts några Teoretiska analysbegrepp fram – de presenteras, 
diskuteras och relateras till uppsatsens ämne och analys. Kapitel 4 ägnas åt Källor och 

metod medan kapitel 5 helt består av Presentation av resultat. I nästa kapitel, Analys, 

tolkning och diskussion, förs mer djupgående diskussioner kring dessa resultat. Resultat 
och analys relateras också till tidigare och framtida forskning. Uppsatsen avslutas med 
en sammanfattning. 
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2. BAKGRUNDSBESKRIVNING MED 
UTGÅNGSPUNKT I TIDIGARE FORSKNING 
 
Forskning om vetenskaplig publicering och publiceringsmönster har gjorts inom ramen 
för exempelvis bibliometri, vetenskapssociologi, informationsvetenskap, etnologi, 
idéhistoria och sociologi. Denna uppsats hämtar inspiration från flera av dessa områden 
vilket blir tydligt i följande bakgrundsbeskrivning. 
 

2.1 FORSKARENS VILLKOR, PUBLICERING OCH 
KARRIÄR 
 
Det första steget in på den akademiska banan är det in i grundutbildningen. Efter 
avklarade magister- (eller numera masters-) uppsatser väntar ett högt trappsteg för dem 
som är intresserade av att fortsätta sin forskargärning. För vissa väcks intresset genom 
en uppmaning av någon redan aktiv på institutionen medan andra när en dröm att 
doktorera på alldeles egen hand. Efter ett ansöknings- och urvalsförfarande står ett fåtal 
lyckliga ett steg högre upp i trappan. Dessa inleder nu en fyra år (ibland längre) lång 
färd mot disputation och doktorshatt. 
 
Etnologen Fredrik Schoug har skrivit en bok (2004) om doktoranders villkor i dagens 
akademiska värld. Han har intervjuat 68 doktorander och nydisputerade, inom ämnena 
etnologi, litteraturvetenskap, sociologi och statsvetenskap (Schoug 2004, s. 14). Utifrån 
dessa intervjuer för han sedan resonemang kring de ekonomiska, sociala och 
akademiska villkoren.  
 
Schoug skriver bland annat att ”forskarsamhället utgör ett konkurrenssystem, där 
aktörerna oavsett vad de tycker om detta är inbegripna i ständiga tävlingssituationer” 
(Schoug 2004, s. 129). Denna konkurrens rör såväl ekonomiska medel som tjänster. En 
doktorand har kravet på sig att som ett minimum producera en publikation i form av en 
monografisk avhandling eller sammanläggningsavhandling. Kravet att publicera sig 
stannar dock inte här för den som vill fortsätta att avancera. Det krävs ytterligare 
publicering för att exempelvis ens komma ifråga för en docentkompetens. För att 
slutligen erhålla en professorsgrad krävs ytterligare publicering (Schoug 2004, s. 99f). 
Bedömning av det publicerade spelar också stor roll vid tillsättningen av sådana tjänster 
(Schoug 2004, s. 100). Det handlar således om såväl kvalitet som kvantitet i 
produktionen.  
 

2.1.1 Forskning om forskning 
 
Forskning kring forskningens villkor är en metavetenskap som främst fokuserat den 
naturvetenskapliga traditionen. Orsakerna till detta är flera men en som idéhistorikern 
Margareta Hallberg poängterar i sin egen vetenskapssociologiska bok Etnologisk 

koreografi (2001) är det faktum att de flesta socialvetenskapliga forskarna har sina 
rötter inom humanvetenskapen och främst intresserat sig för det, för dem, okända 
området naturvetenskap och teknik (s. 14). Det har också varit en större utmaning för de 
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sociala vetenskapsstudierna att  visa på att också det som ses som sant och rationellt 
(vilket naturvetenskap ofta gör) skapas i ”specifika historiska och sociala sammanhang” 
(Hallberg 2001, s. 14f). Schoug poängterar också den status som naturvetenskapen och 
också teknikområdet, till skillnad från humanvetenskaperna, innehar i samhället och 
som motiverar att de beforskas flitigt (Schoug 2004, s. 13).  
 
Fredriks Schougs bok om doktoranders villkor har redan behandlats här ovan men det 
finns också annan forskning om forskning. Margareta Hallberg har, som sägs ovan, 
undersökt etnologiämnet, dess särdrag och förändring. Studien fokuserar bland annat 
gränsarbetet som sker såväl utåt som inåt. Den gränsdragning som sker utåt fungerar för 
etnologiämnet sammanhållande och identitetsstärkande. Gränsarbetet som riktas inåt får 
dock motsatt effekt och medför sprickor (Hallberg 2001, 208f). Hallberg målar, utifrån 
sina teoretiska utgångspunkter, en brokig men tydlig bild av ett vetenskapligt ämne som 
organism. Där finns strider, konsensus, förändringsarbete, fokusförskjutning och 
positionerande. Denna Hallbergs diskussion kring etnologiämnet ger en bra bild av 
komplexiteten i att sammanfatta något så omfattande som ett vetenskapligt ämne.  
 
Inom ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap har också en lång rad 
forskning om vetenskap och forskning producerats. Nämnas kan Lars Seldéns 
avhandling (2004) i vilken han studerar forskaren som informationssökare. Forskares 
karriärval och förvärv av olika former av kapital fokuseras. Intresset för den 
vetenskapliga världen har också varit stor bland magisterstudenter på biblioteks- och 
informationsvetenskapliga ämnen runt om i landet. Bland annat har flera studier kring 
forskares inställning till företeelser som open access och elektronisk publicering gjorts 
(Se exempelvis magisteruppsatserna av Ruhe & Åström 2006; Schöld 2007 och 
Ottosson 2006).  
 
Också Robert K. Merton, ibland kallad vetenskapssociologins fader, har studerat 
vetenskapen och dess drivkrafter. Mertons studier har bland annat utmynnat i 
formulerandet av fyra regler som ska ligga till grund för vetenskapens funktion som 
social institution. Dessa fyra regler är: 
1. Universalism - vetenskap får inte grundas på personliga eller subjektiva kriterier utan 

förutsättningarna måste vara grundade på universella och allmänt vedertagna kriterier 
som alla forskare ska följa.  

2. Kommunalism – vetenskapen ägs inte av forskaren eller institutionen utan är allas 
tillgång. I detta ligger också att en av forskarens uppgifter är att kommunicera sin 
forskning. 

3. Oegennytta – forskaren ska hela tiden ställas till svars för sin forskning och motiven 
bakom. En social kontroll är nödvändig för detta. 

4. Organiserad skepticism – såväl vetenskapen som institution som de enskilda 
forskarna ska ha ett kritiskt förhållningssätt till forskningen, dess metoder och motiv. 
Detta kritiska förhållningssätt ska möjliggöra att forskningsvärlden kan stå relativt fri 
i förhållande till det omgivande samhällets värderingar och uppfattningar om 
vetenskap (Merton 1973). 

 
Genomgående i dessa fyra ställningstaganden finns Mertons uppfattning att forskningen 
måste kommuniceras (mer om kommunikationens betydelse i kapitel 2.2). 
Kommunikationen är viktig inte bara ur den andra regelns perspektiv utan också i 
samband med universalismen och oegennyttan där det är avgörande för möjligheten att 
undersöka de bakomliggande motiven och att ställa forskaren till svars för dessa att 
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forskningen på något sätt når utanför institutionen. För att den organiserade 
skepticismen ska vara genomförbar krävs också en  möjlighet för andra forskare att 
bedöma och diskutera såväl pågående som avslutade projekt. Dessa fyra ”regler” och 
dess möjligheter och konsekvenser kommer att återkomma i uppsatsens analytiska del 
där det också blir tydligt att materialet som utgörs av intervjusvaren på många punkter 
sammanfaller och diskuterar dessa frågor (om än inte alltid uttryckligen). 
 
Mertons, något idealistiska, regler talar om och för en vetenskap utan subjektiva motiv 
eller vinningslystnad. En forskare vars studier visar en annan bild är Pierre Bourdieu. 
Bourdieu är en samhällsteoretiker som under sin verksamhetstid forskat inom de flesta 
områden och ämnen. I boken Homo academicus (1988) intresserar han sig för 
positionen akademiker i relation till akademikern som person. Han finner att 
akademiker och vetenskapsmän befinner sig i och är delar av ett fält där det inte alltid är 
den sakliga och kritiska debatten eller för den delen öppenhet som råder. Bourdieu talar 
om ett fält där inte enbart de vetenskapliga meriterna är avgörande för karriärer och 
rykten. Också skvaller, anklagelser och rena maktkamper spelar stor roll (Bourdieu 
1988).  
 
Medan Bourdieus fält utgörs av interagerande människor påpekar sociologen Bruno 
Latour problemet med att se det sociala som något existerande och statiskt enbart 
bestående av utbyten mellan människor. Detta ingår i en allmän kritik Latour ofta för 
fram mot de stora berättelserna. Latour menar å sin sida att inte bara människor är 
viktiga för hur det sociala skapas och omskapas utan också att ting, artefakter, spelar in i 
detta. Det materiella har en lika viktig roll som det mänskliga för formerandet av 
relationer och skeenden. Ett exempel från vetenskapen skulle kunna vara att Latour 
menar att inte bara vetenskapsmannens färdigheter och kunskaper om exempelvis 
bakterier spelar roll för tolkningen av en studie om dessa. Också mikroskopets 
egenskaper spelar in liksom bakterierna själva. Latour menar, tvärtemot en traditionell 
uppfattning, att naturvetare (i likhet med andra forskare) producerar sina resultat. Vidare 
menar han att all forskning är en fråga om tolkningar snarare än redogörelser av 
objektiva resultat (Latour 1986). 
 

2.1.2 Att mäta vetenskaplig publicering 
 
Denna uppsats undersöker forskning och forskningens villkor vilket relaterar den till 
diskussionerna ovan. En inriktning inom B&I som också har relevans för uppsatsens 
intresseområde är bibliometrin. 
 
Redan under 1950-talet började man mäta och beskriva vetenskapen och dess 
utveckling med utgångspunkt i publicering. Termen för detta, bibliometrics, började 
sedan användas i slutet av 60-talet (Kärki & Kortelainen 1998, s. ii). Den bibliometriska 
analysen bygger på ett förgivettagande om att forskningsaktiviteten kan utläsas av det 
som publiceras. Detta i sin tur grundas i Robert K. Mertons resonemang om den 
akademiska världens belöningssystem. Han menar bland annat att publiceringen drivs 
igenom av en drivkraft hos forskarna att göra sitt arbete känt för andra inom och utom 
den vetenskapliga världen. Det är denna drivkraft och dess följder som får vetenskapen 
att gå framåt enligt Merton (Merton 1957, s. 655: Kärki & Kortelainen 1998, s. 1). Det 
grundläggande ställningstagandet att alla forskare vill publicera sig är dock inte helt 
oproblematiskt. Benägenheten att publicera sig påverkas av yttre faktorer så som 
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forskarens ålder, karriärsposition, familjeförhållanden och så vidare (se Persson 1991, s, 
13). Detta är en viktig problematisering att göra vid bibliometriska studier. 
 
Det bibliometriska forskningsmaterialet utgörs framförallt av publikationer och den 
information som kan utvinnas ur dem (Kärki & Kortelainen 1998, s. 6). Också i 
föreliggande uppsats ligger intresset på den vetenskapliga produktionen och 
publikationen. Men min användning av och intresse för den fysiska produkten (boken, 
artikeln etc) är inte lika drivande som den vore för en bibliometriker. Min varför-fråga 
driver också bort från bibliometrin. Det är dock viktigt att förhålla sig till det 
bibliometriska området liksom det är av vikt att dra lärdom av problematiseringar som 
gjorts i samband med dylika kvantitativa undersökningsformer.  
 

2.2 ATT KOMMUNICERA VETENSKAP 
 
Till forskningens villkor hör den sk Tredje uppgiften dvs att kommunicera sina resultat 
till omvärlden. Detta kan göras på många olika sätt – till exempel genom framträdanden 
i radio, tv och tidningar, genom föredrag och hemsidor (Schoug, 2004, s. 36ff). Här ska 
dock mestadels diskuteras den skrivna textens roll i detta. Mer djupgående ska här 
diskuteras attityder och traditioner kring vetenskaplig publicering. 
 

2.2.1 Drivkrafter och process 
 
Varför publicerar sig forskare? Denna, för uppsatsen mycket centrala, fråga har 
behandlats av flera forskare. Drivkrafterna bakom publiceringen är ofta flera. 
Biblioteks- och informationsforskaren Dennis P. Carrigan  menar (1990) sig ha funnit 
tre huvudsakliga drivkrafter, grundstenar, bakom vetenskaplig publicering. Den första 
grundstenen är viljan att dela med sig av sina resultat, den andra är en önskan att 
etablera en plats i forskarsamhället och den tredje tjänar som syfte att göra tydligt vem 
som först presenterade ett visst resultat. Dessa faktorers inverkan varierar mellan olika 
projekt och forskare och kan också variera under arbetets gång (Carrigan 1990). 
Informationsforskarna Cliff McKnight och Sheila Price gjorde 1999 en undersökning 
om attityder bland forskare och deras tankar kring publicering i pappers- respektive 
elektroniska tidningar. De tre huvudsakliga drivkrafterna bakom publiceringen visar sig 
överensstämma med Carrigans tre grundstenar (McKnight & Price 1999, s. 559).  
 
De flesta som studerat vetenskaplig publicering framhåller, likt Carrigan i sin första 
grundsten, vikten av att kommunicera vetenskapen. Detta gäller inte minst de 
amerikanska informationsforskarna William Garvey och Belver Griffith som genom 
omfattande studier, bland annat inriktad på psykologiforskning, kunnat formulera en 
kommunikationsmodell med publiceringen som slutpunkten för en 
informationsförmedlingsprocess. Processen är, i genomsnitt, treårig från det att ett 
projekt inleds till dess att resultaten publiceras (Garvey & Griffith 1979). Att se 
forskningen som en informationsförmedlingsprocess är intressant. Forskning måste 
kommuniceras för att ha någon innebörd och betydelse och ur detta perspektiv blir 
också publiceringen och de val forskaren gör i samband med den mycket viktiga och 
intressanta att undersöka.  
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Också professorn i informationsvetenskap Leah A. Lievrouw menar (1992) att kunskap 
är en process. Denna process, menar hon, uppkommer och utvecklas i ett socialt 
sammanhang (Lievrouw 1992). Lievrouw talar om den vetenskapliga 
kommunikationens tre faser: conceptualization, documentation och popularization. Den 
första fasen, begreppsliggörandet, innehåller kommunikation på en mer informell nivå. I 
detta skede sker kommunikationen mellan ett mindre antal personer i exempelvis 
laboratoriemöten, telefonsamtal och handledningar. I den andra fasen, dokumentationen 
(skrivande), rör sig kommunikationen mot det mer formella och organiserade 
(exempelvis i form av organiserad samverkan mellan forskare med samma 
intresseområde). Den tredje och avslutna fasen är den där materialet ska populariseras. 
Denna fas uppnås inte av alla men innefattar sådant som särskiljer just den egna 
forskningen och sätter den i ett starkare ljus som exempelvis priser som den föräras 
(Lievrouw 1992). 
 
Såväl Garvey och Griffith som Lievrouw talar om vikten av delrapporteringar (i 
seminarietexter och konferensrapporter exempelvis) och den respons dessa kan 
frambringa. Också kulturvetaren Elaine Lally framhåller interaktionen. Hon talar om 
samspelet mellan läsning och skrivning och menar att forsknings- och skrivarprocessen 
inte, som många tror, börjar med läsning och slutar med skrivande eller tvärtom. Dessa 
båda aktiviteter sker/utförs under hela processen och ger fördjupade dimensioner åt 
varandra. På samma sätt är interaktionen mellan forskare ett nödvändigt utbyte för att 
vidareutveckla och fördjupa forskningen (Lally 2001, s. 81). Också sociologen Olle 
Persson lyfter fram utbytet forskare emellan och menar att så mycket som hälften av 
forskarens arbetstid går åt till kommunikation med kollegor medan läsning och 
skrivning tar upp vardera ca 10% (Persson 1991, s. 29). 
 
Alla dessa forskares sätt att se på forskningen och kommunikationen av densamma 
sammanstrålar i synen på vetenskap som process och som något som måste 
kommuniceras. Tanken om en process med början och slut tjänar dock på att 
problematiseras något. Såväl Garvey och Griffith som Lievrouw och Lally menar att de 
delrapporter som produceras, exempelvis i form av seminarietexter, spelar en viktig roll 
för vidareutvecklingen av forskningen. På samma sätt kan man se också 
slutpubliceringen som något annat än en slutpunkt. 
 
Mer rättvisande, vilket också finner stöd i litteraturen ovan såväl som i mitt eget 
material, kan vara att vidaresträcka processen till en cyklisk rörelse. En sådan skulle 
kunna se ut på följande sätt: 
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Figur 1: Forskningsprocessen 
 
Den feedback som ges till följd av en ”slutpublicering” sker oftast i form av nya 
kontakter, kommentarer på materialet och kanske tips om vägar att gå vidare med 
forskningen. Det är först i och med publiceringen som man verkligen kan visa sin 
forskning utåt. Det är också först då andra forskare och allmänhet har möjlighet att 
reagera. Den respons som då delges forskaren leder kanske inte till omformuleringar av 
det tidigare syftet så mycket som till vidareutveckling och formulering av nya syften för 
fortsatt forskning. På detta sätt blir kommunikationen av forskningsresultat viktigt inte 
bara för att motivera den forskning man redan bedrivit utan lika mycket för att hitta 
ingångar i kommande forskningsprojekt. 
 

2.2.2 Val av fora för publicering 
 
Det finns en rad olika kanaler för en forskare att kommunicera sina rön genom men den 
mest använda och den med mest långvarig effekt är den vetenskapliga publiceringen. 
Denna kommunikationskanal säkerställer dels att man som forskare når ut med sin 
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forskning till såväl en bred läsekrets som en snävare målgrupp dels att 
forskningsresultatet finns kvar för framtida användning.  
 
Valet av publiceringsform kan vara färdigt redan tidigt i processen. Det är exempelvis 
rimligt att anta att man vet om projektets rapportering ska ske i en tidskriftsartikel eller i 
en monografi redan i inledningsskedet. Andra ställningstaganden följer dock under 
vägens gång. En bokförfattare måste fundera över förlag, tryckerier och 
korrekturläsning medan tidskriftsartikelförfattaren har delvis andra ställningstaganden 
att göra.  
 
I den djungel som den vetenskapliga tidskriftsvärlden utgör är det viktigt att fatta rätt 
beslut. Ska publiceringen ske i en tidskrift med peer review? Är det bäst att välja en 
open access-publicering? Vilken tidskrift har högst anseende inom det ämnesområde jag 
ämnar publicera? Allt detta är sådant som måste tas i beaktande. 
 
Informationsforskarna Rob Kling och Geoffrey McKim har formulerat en 
kommunikationsteoretisk modell för effektiv publicering. För att en publicering enligt 
dem skall betraktas som effektiv måste man ta hänsyn till de tre aspekterna 
trovärdighet, publicitet och åtkomlighet (Kling & McKim 1999). Dessa begrepp 
kommer att diskuteras närmare i samband med den teoretiska genomgången i kapitel 
3.1.1 och behandlas därför inte här. 
 
Ett sätt att bedöma en tidskrifts inflytande och status är genom att mäta tidskriftens 
impact factor. Detta görs genom att beräkna hur många citeringar en tidskrift har per 
artikel. Måttet utarbetades av Eugene Garfield på 1950-talet och har vidareutvecklats 
och använts för bedömning av tidskrifter sedan dess (Garfield 1999, s. 979). Metoden 
för att räkna ut impact factor används också för att räkna ut hur framstående en forskare 
är och kan ligga till grund för meritering och tjänstetillsättning. Garfield själv påpekar 
dock att det är en stor skillnad i att räkna fram impact factor för en tidskrift där man har 
stora textmassor att tillgå medan man för ett enskilt författarskap enbart har en mindre 
mängd även om det rör sig om en flitig författare. Dessutom pekar Garfield på 
skillnader mellan olika discipliner (1999). Denna skillnad mellan olika discipliners 
publiceringsmönster är ju också ämnet för denna uppsats. Längre fram kommer det 
också att bli tydligt att impact factor är ett mycket viktigt begrepp vid de i 
undersökningen tillfrågade forskarnas val av publiceringsfora. Det syns dock en tydlig 
skillnad mellan de olika institutionerna när det gäller den tilltro man sätter till måttet. 
 
Det har framförts kritik mot impact factor-måttet. Professor Per O. Seglen vid institutet 

för studier om forskning och högre utbildning i Oslo menar att resultatet vid sådana 
uträkningar lätt blir att man fokuserar var artikeln publiceras istället för vad den 
innehåller (Seglen 1997). Seglen säger vidare att systemet med mätning av impact 
factor riskerar att bli mer av ett lotteri än av seriös värdemätning då kriterierna ofta 
bestäms av kommittéer med generell kompetens snarare än specifik ämneskunskap 
inom det område som ska mätas (Seglen 1997). Detta pekar också på den problematik 
som ligger i mätning och värdering av vetenskaplig publicering kontra de skilda 
traditioner och mönster som finns vid olika institutioner och inom olika ämnesområden. 
 
Att också systemet med refereegranskning är problematiskt visar utbildningsvetarna 
Brian C. Hemmings, Peter Rushbrook och Erica Smith som i en undersökning frågat 
534 akademiker från olika discipliner om deras inställning till publicering i framförallt 
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refereegranskade tidskrifter. Deras analys av svaren ger vid handen att undersökningens 
respondenter anser publicering viktig för såväl den personliga tillfredsställelsen som 
den vinning det ger i relationer till omvärlden i form av exempelvis relationer, reklam 
och finansieringsmöjligheter. Slående i undersökningen var att många av de tillfrågade 
var mycket negativa till refereegranskade tidskrifter i allmänhet och DEST2-
poängsystem i synnerhet. Man menade att det fanns en negativ effekt av att tvingas 
anpassa sina undersökningar till att passa vissa utvalda tidskrifter medan annan 
publicering inte belönades/beaktades (Hemmings, Rushbrook & Smith 2005). 
 
Förutom frågan om tidskriftens tillförlitlighet och vetenskapliga rykte är också frågan 
om tillgänglighet avgörande vid publiceringen. Ett sätt att göra en text åtkomlig är att 
publicera den via open access. Åsikterna om företeelsen open access går isär. 
Förespråkarna framhåller den demokratiska aspekten då den med offentliga medel 
finansierade forskningen blir tillgänglig för alla. Samtidigt talar man också om de 
ekonomiska vinsterna för såväl enskilda tidskriftsprenumeranter som framförallt 
biblioteken (Rabow 2000). De mer kritiska rösterna talar istället om en bristande 
möjlighet för forskarna att behålla upphovsrätt. Det ges också luft för en oro att open 
access-tidskrifter inte är refereegranskade vilket till exempel bibliotekarien och 
informatikern Ingegerd Rabow tillbakavisar (Rabow 2000). Judit Schöld har i sin 
magisteruppsats (2007) undersökt musikforskares attityder till Open access (OA). Detta 
citat kan få sammanfatta diskussionen för och emot: 

”Musikforskarna tyckte att tillgängligheten var en viktig faktor och att det 
därför är bra med OA-publicering av vetenskapliga verk. […] 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.” (Schöld 2007, s. 41) 

Hur denna uppfattning svarar mot attityder hos de fysiker och historiker jag intervjuat 
återkommer vi till i kapitel 5 och 6. 
 

2.3 PUBLICERINGSMÖNSTER INOM HUMAN- OCH 
NATURVETENSKAP 
 
Redan 1959 höll den brittiske fysikern C. P. Snow en uppmärksammad föreläsning 
(som senare blev en bok) om skillnaderna mellan natur- och humanvetenskaperna. 
Snow menade att de olika vetenskapstraditionerna var starkt åtskilda och isolerade från 
varandra vilket beklagades. Snows vision var en vetenskapsman med ett ben i varje 
tradition som tillgodogjort sig delar av alla världar (Snow 1993. Se också Schoug 2004, 
s. 33 och Myrdal 2005, 48f). Denna vision av en renässansmänniska kan tyckas något 
ambitiös men en närmare studie ger vid handen att Snows analys av de skilda 
traditionerna såväl som hans utopiska önskan äger aktualitet ännu idag. 
 
Utredaren Janken Myrdal följer i Snows spår och applicerar en åtskillnadsdiskurs när 
han (2005) undersöker forskningsprocessen bland human- respektive naturvetare. Också 
Myrdal beklagar den uppdelning han menar sig se och framhåller värdet i 
tvärvetenskapliga samarbeten. I en uppställning visar Myrdal hur han ser skillnader 

                                                 
2 Ett mått för mätning av impact factor utarbetad av den australiensiska regeringen. 
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mellan de olika traditionerna utifrån ämnesval. Den första så kallade ämneskedjan visar 
förhållandena inom naturvetenskapen. 
 
 

 
Figur 2: Ämneskedja för naturvetenskap 
(Myrdal 2005, s. 23) 
 
Vad vi ser här är en miljö där snabb takt och hög produktivitet spelar en viktig roll för 
att kunna profilera sig och erhålla ny finansiering. Inom humanvetenskapliga ämnen är 
läget, enligt Myrdal, ett annat. Där ser vi en lugnare takt men också en tradition av att 
skriva omfattande verk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 

 
Figur 3: Ämneskedja för humanvetenskap 
(Myrdal 2005, s. 24) 
 
Myrdal poängterar att dessa uppställningar och figurer gäller för normalfallet av natur- 
respektive humanvetenskap och det finns discipliner inom humanvetenskaperna som 
mer liknar naturvetenskap i sitt framställningssätt och vice versa. Utifrån just dessa 
reservationer blir dessa generaliseringar problematiska vilket skall diskuteras på ett 
ingående sätt i uppsatsens avslutande delar. Där kommer också Myrdals uppställningar 
att appliceras på och jämföras med de mönster som blir synliga i materialet.  
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3. TEORETISKA ANALYSBEGREPP 
 
Denna uppsats har som ansats att studera två traditioner, representerade av två 
institutioner, inom human- respektive naturvetenskap. Informationsforskarna Rob Kling 
och Geoffrey McKim har tidigare nämnts men ska nu närmare presenteras och 
diskuteras. Deras kommunikationsteoretiska begrepp kommer sedan att ligga till grund 
för delar av analysen.  
 

3.1 VETENSKAPLIG KOMMUNIKATION SOM 
ANALYSMETOD 
 
I bakgrundbeskrivningen (kap 2) har tidigare forskning kring ämnesområdet publicering 
presenterats och diskuterats. Frågan om varför forskare publicerar sig ställdes. Svaret 
blir hos de flesta forskare på något sätt kopplat till kommunikation. Garvey och Griffith 
formulerade en modell som anses ämnesövergripande och som beskriver forsknings- 
och publiceringsprocessen som ett ca treårigt projekt där publicering fyller olika 
funktion under olika delar men där det alltid handlar om kommunikation (se vidare 
kapitel 2.3). Lievrouw delar också in forskningsprocessen i olika faser men menar att 
kommunikationen är viktig, om än på olika sätt och i olika former, under hela 
processen. Även Carrigans grundstenar kopplar till den livsviktiga kommunikationen 
liksom Mertons fyra regler för vetenskapen. Kling och McKim, som snart ska 
presenteras, ser också kommunikationen som vetenskapens livsluft. Hur de 
operationaliserat denna teoretiska ståndpunkt ska vi nu studera närmare. 
 

3.1.1 Kommunikationsteori enligt Kling och McKim 
 
Kling och McKim har (1999) formulerat 3 centrala begrepp på vilka deras 
kommunikationsteoretiska bygge vilar. För att ett dokument ska anses effektivt 
publicerat krävs att alla dessa kriterier är uppfyllda. Begreppen är: 
Trovärdighet (Trustworthiness) - läsaren ska utifrån tidskriftens anseende och/eller 

förhandsgranskning känna tillit till det publicerade dokumentets innehåll. Också 
forskarens eget trovärdighetskapital kan smitta av sig på dokumentet.  

Publicitet (Publicity) - de tänkta läsarna ska på olika sätt informeras om att artikeln, 
boken eller det publicerade materialet finns. 

Åtkomlighet (Accessibility) – intresserade ska på ett enkelt sätt kunna lokalisera och 
erhålla ett exemplar av texten/publikationen (Kling & McKim 1999).  

 
Detta är, menar Kling och McKim, inte enbart en analysmetod utan också en 
uppställning som publicerande forskare gör klokt i att ta i beaktande (Kling & McKim 
1999). 
 
Kling och McKim visar att alla dessa tre faktorer spelar roll för hur en artikel eller text 
mottas. Vilken av faktorerna som spelar störst roll är dock olika i olika situationer. Det 
är dessutom så att en eller två av faktorerna kan sätta den tredje ur spel (Kling & 
McKim 1999). En forskare med en från början hög trovärdighet kan, exempelvis, nå 
önskad publiceringseffekt genom att publicera på en egen hemsida eller ett annat forum 
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som för en oetablerad forskare inte skulle ge någon status alls. Den oerfarne är alltså 
mer beroende av peer review och en etablerad tidskrift för att mötas av respekt. Ett 
exempel på detta inom ett av de ämnesområden som denna uppsats behandlar är 
historikern Peter Englund som publicerar material i såväl dagspress (exempelvis Dagens 
Nyheter) som på sin egen hemsida och blogg.3 Han publicerar såväl filosofiska 
blogginlägg som essätexter och artiklar. Dessa texter kan vara publicerade på annan 
plats tidigare, ibland är de på väg mot utgivning eller en del av en kommande bok. På 
detta sätt korsbefruktar den ena publiceringen en annan. Englund använder således sin 
hemsida dels till att kommunicera med sina läsare med hjälp av texter som kan flagga 
för en kommande publikation någon annanstans. Men det krävs att man är en 
respekterad forskare av Englunds dignitet för att denna form av publicering (såväl på 
hemsidan som i dagstidningen) ska ge lika stor effekt som en refereegranskad artikel i 
en respekterad tidskrift. Här blir tillförlitlighetsaspektens betydelse mycket tydlig. 
 
Begreppen trovärdighet, publicitet och åtkomlighet kommer att användas i analysdelen 
dels som ett strukturerande hjälpmedel men också vid själva analysarbetet. 
 

                                                 
3 Hemsidans url är http://www.peterenglund.com [2008-04-24] medan bloggen återfinns på 
http://peterenglund.wordpress.com [2008-04-24].  
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4. KÄLLOR OCH METOD 
 
Efter dessa teoretiska reflektioner är det dags att vända blicken mot metodologiska 
ställningstaganden och diskussioner kring källornas karaktär. 
 

4.1 VAL AV INSTITUTIONER 
 
Utgångspunkten för uppsatsen har varit att undersöka två vetenskapliga institutioner för 
att urskilja publiceringsmönster, attityder, likheter och skillnader. För att kunna göra 
detta har jag valt två relativt jämnstora institutioner där balansen mellan disputerade och 
ickedisputerade forskare är relativt likartad. Mitt första val gällde lärosätet. Önskemål 
uttalades från historiska institutionen i Göteborg om att ingå i studien varpå såväl 
lärosäte och den första institutionen ringats in. Därefter valdes institutionen för fysik 
utifrån de kriterier att den så väl som möjligt motsvarade den redan valda institutionen i 
storlek. En annan förutsättning var att den skulle tillhöra den naturvetenskapliga 
fakulteten.  
 
Historiska institutionen har ca 70 personer knutna till verksamheten.4 Nio av dessa är 
doktorander med tjänst eller utbildningsbidrag. Till detta kommer en handfull 
doktorander i mer eller mindre vilande status och/eller med andra former av 
finansiering. Antalet anställda/knutna till institutionen har varit relativt konstant under 
min undersökningsperiod även om andelen doktorander minskat något. 13 disputationer 
har hållits medan sju nya doktorander antagits. Doktorandantalet har således legat 
någonstans i trakten av 15 stycken under hela perioden. Flera av de nydisputerade har 
också på något sätt en plats på institutionen som timlärare eller med hjälp av 
projektmedel.  
 
Forskningen som bedrivs är främst inriktad på medeltidshistoria, kultur- och 
socialhistoria under perioden 1500-1850 (exempelvis agrarhistoria och stadshistoria) 
och modern historia från 1800-talets mitt och framåt. Dessutom finns ett stort intresse 
för specifikt västsvenska förhållanden (Forskningsområden: Humanistiska fakulteten 

vid Göteborgs universitet 2005). 
 
Till institutionen för fysik finns ca 80 personer knutna. Doktorandantalet har under 
perioden 2004-2007 varit mellan 15 och 20 stycken. Institutionen, som tidigare tillhörde 
Chalmers, har varit en del av Göteborgs universitet sedan 2005. Denna förändring av 
förhållanden under den undersökta perioden har bedömts vara av mindre vikt för denna 
undersökning.   
 

                                                 
4 Att ta reda på vilka som är anställda på varje institution skulle inte ge en rättvisande siffra då det utöver 
de med fast tjänst finns en rad andra sätt att vara knuten till institutionen: man kan vara timanställd, ha 
finansiering från projekt men med arbetsplats på institutionen, man kan undervisa sporadiskt eller 
frekvent och så vidare. Som ett exempel kan nämnas att historiska institutionen har 38 fast anställda men 
om man också räknar andra kategorier blir siffror för personer knutna till institutionen ca 70 stycken. Jag 
har valt att använda mig av uppgifter från institutionerna tillsammans med andra uppgifter från till 
exempel institutionernas egna hemsidor. Reservationen vid detta sätt att ta reda på antalet personal är att 
det aldrig kan bli precist. Siffrorna som presenteras får därför ses som något osäkra om än med liten 
felmarginal. 
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Forskningen som bedrivs vid institutionen för fysik berör ämnena astronomi och 
astrofysik, atom- och molekylfysik, biofysik, komplexa system, kondenserade materiens 
fysik och nanomaterial (Institutionen för fysik 2008). 
 

4.1.1 Min ingång 
 
När det gäller mitt val av institutioner är det viktigt att diskutera min egen starka 
koppling till historiska institutionen vid Göteborgs universitet. Jag är själv anställd som 
doktorand där sedan fyra år tillbaka och är just nu tjänstledig därifrån i syfte att skriva 
denna uppsats. Detta kan tyckas problematiskt. Margareta Hallberg skriver (2001) som 
en förklaring till varför hon själv valt att beforska en institution till vilken hon inte har 
några egna kopplingar:  

”Distansen gör det möjligt att förhålla sig neutral och opartisk till både 
sanningsanspråk och ämneskonflikter. Som utanförstående forskare kan man 
ställa så kallade naiva frågor som den som själv tillhör området inte kan ställa 
utan att bli betraktad som en kuf” (s. 16).  

Detta är naturligtvis beaktansvärt men jag ställer mig tveksam till att man i något läge 
kan förhålla sig ”neutral” eller ”opartisk” till något. Det handlar för mig mer om grader 
på en skala. Den blindhet jag har för mitt eget område och den tradition som finns där 
utmanas genom studiet av den naturvetenskapliga diskursen. I en forskning om enbart 
historiska institution skulle min hemmablindhet ha kunnat bli ett stort problem men i 
denna undersökning kan komparationen väcka frågor inte bara om hur man gör på 
institutionen för fysik utan också om hur det egentligen ser ut på historiska institutionen 
och varför. Att riskera att de frågor man ställer är ”kufiska” är naturligtvis inget man 
eftersträvar men jag har undvikit den känslan genom att ställa samma frågor till 
forskarna på de båda institutionerna. Också valet av intervjuform (e-postintervjun) har 
jag sett som en möjlighet att distansera mig något från ”min” institution för att istället 
göra de båda institutionerna mer jämbördiga i denna undersökning. 
 
En annan möjlig problematik med min egen ingång i ämnet är att jag som en del av den 
vetenskapliga världen underlåter att närmare förklara och diskutera vissa begrepp som 
för undersökningens läsare inte är helt självklara. Jag hoppas dock att jag genom 
medvetenhet om denna risk och noggrann genomläsning undvikit de flesta och djupaste 
av dessa fallgropar.  
 

4.2 DATABASEN  
 
För att kunna kartlägga publiceringsmönstret vid de båda institutionerna har jag valt att 
använda mig av Göteborgs universitets egen databas för publikationer - Göteborgs 
Universitets Publikationer (GUP). Databasen har använts främst för att generera 
publikationslistor men också för att förse uppsatsen med viss statistik.  
 
GUP har tillkommit efter krav på redovisning av universitetets publicering. Denna 
redovisning ska ske vart fjärde år i samband med universitetets årsredovisning. Den 1 
januari 2007 beslutade rektor att forskare och lärares ”publicering i internationellt 
erkända tidskrifter eller andra publiceringsformer med s.k. referee-system” skall 
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registreras i GUP och att detta också ska göras retroaktivt från år 2004 (Göteborgs 

universitets publikationer: Om GUP 2008). 
 
De listor som genererats har gett information om författare, årtal, titel, ort, förlag, ISBN 
och en sifferkod som är unik för posten. Se exemplet nedan: 
 

 
 
Figur 4: Publikationslista för institution: exempel 
(Göteborgs universitets publikationer 2008). 
 
Det hyperlänkade identifikationsnumret kan klickas och visar i nästa bild en mer 
utförlig information: 

 
 
Figur 5: Bibliografisk post: exempel (Göteborgs universitets publikationer 2008). 
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Det är också möjligt att generera statistik över publikationen på en viss institution eller 
person. Denna statistik ligger, tillsammans med genomgång av publikationslistor, till 
grund för den presentation av publikationsmönster som görs i uppsatsen. 
 
 
4.2.1 Val av tidsperiod 
 
Tidsperioden för denna undersökning har avgränsats till åren 2004-2007 vilket 
motiveras av bestämmelsen om att GUP från 2004 skall vara heltäckande och 
institutionerna från och med detta år måste rapportera in alla publikationer vilket borde 
öka graden av tillförlitlighet från det året. Det finns information också för tidigare år 
men den gör inte samma ambition på att vara heltäckande varför detta skulle utgöra ett 
allt för osäkert underlag. Min period sträcker sig över den fyraårsrapport som enligt 
beslutet nu skall vara inlagt i systemet: åren 2004-2007. Att det finns ett beslut om att 
all publicering från dessa år skall finnas inlagd i databasen säkerställer naturligtvis inte 
att så är fallet. Eller rättare sagt – det FINNS luckor i rapporteringen men dessa är 
mindre för dessa senare år. Luckorna fylls i efterhand men är också något som måste 
accepteras och tas med i beräkningen. Vid institutionen för fysik lägger varje enskild 
forskare in sina publikationer (Wikström 2008) Detta borde borga för att merparten av 
publikationerna inrapporteras då det ligger i författarnas egna intresse att visa detta. Det 
finns dock risk för att den arbetsbelastning som forskare inte sällan erfar tvingat dem att 
prioritera bort dessa åligganden. Det finns dock inget som tyder på att detta är utbrett då 
de stickprov jag gjort enbart i undantagsfall visat avvikelser från GUP. De avvikelser 
som upptäckts har gällt historiska institutionen och det rör sig om tre titlar allt som allt. 
Två av dessa orapporterade publiceringar har skrivits av en och samma forskare. Vid 
historiska institutionen är systemet ett annat än vid institutionen för fysik då man en 
gång om året ber personalen samla uppgifter om publikation och skicka dem till en 
person som har i uppdrag att lägga in allt detta i GUP. Det finns dock möjlighet för dem 
som ”kan systemet” att själv rapportera in sina publikationer (Malmstedt 2008). De 
ickerapporterade titlarna kanske kan förklaras med att det vid en årlig rapportering kan 
vara lätt att missa en titel eller att helt enkelt glömma att skicka in uppgifter om 
arbetsbördan i övrigt är stor. Vid en rutin som den vid institutionen för fysik blir 
existensen av GUP och dess användningsområde tydligt för personalen medan det bland 
historikerna kanske kan upplevas som mer avlägset. 
 

4.2.2 Kategoriseringar 
 
De kategoriseringar som används för att presentera publiceringsform i 
resultatredovisningen nedan är direkt hämtade från databasen. Beslutet att förlita mig på 
den redan gjorda kategoriseringen fattades på främst praktiska grunder. Det har helt 
enkelt inte varit möjligt att gå in i alla de publikationer som gjorts för att göra en egen 
bedömning och klassifikation. Den gjorda kategoriseringen kan dessutom betraktas som 
relativt detaljerad och kan utgöra ett gott underlag för undersökningen. En förklaring av 
de olika kategorierna är dock nödvändig och följer nedan: 
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Artikel, forskningsöversikt 
Denna form av artiklar kan jämföras med den diskussion av tidigare forskning som alla 
uppsatser bör innehålla. Syftet med en forskningsöversikt är att presentera vilken 
forskning som lagts fram inom ett visst område under en viss tidsperiod. 
 
Artikel, recension 
Recension är samlingsnamn för många olika genrer. Recensionen kan vara en kort, 
värderande, text om en nyutkommen bok eller artikel men det kan också vara 
fakultetsopponentens utlåtande om en avhandling efter disputationen. Förekomsten och 
utformningen av recensioner varierar starkt mellan olika ämnesområden. 
 
Artikel, refereegranskad 
En artikel publicerad i en publikation med peer review.  
 
Artikel, övrigt 
En artikel publicerad i en annan publikation. 
 
Artikel, övrig vetenskaplig 
En artikel publicerad i en publikation som trots att peer review saknas ändå betraktas 
som vetenskaplig. 
 
Bok 
En monografi skriven enskilt eller tillsammans med medförfattare. 
 
Bok, med redaktör 
En bok där upphovsmannen är ensam eller en av flera redaktörer. Redaktören har ofta 
bidragit med en inledning och en eller flera kapitel i boken. 
 
Doktorsavhandling 
Doktorandens examenspublikation som kan vara i form av en 
sammanläggningsavhandling (dvs en samling av publicerade artiklar) eller monografi. 
 
Kapitel 
En avgränsad del av en bok med redaktör. 
 
Konferensbidrag, refereegranskat 
Ett publicerat konferensbidrag som för att antas till konferensen och tryck genomgått en 
peer review-process. 
 
Konferensbidrag, övrigt 
Ett publicerat konferensbidrag som inte gått igenom en sådan process. 
 
Licentiatsavhandling 
En delrapport som kan ges ut som ett steg på vägen mot en doktorsavhandling eller för 
att få ut en avslutande licentiatsexamen. 
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4.3 INTERVJU OCH METOD 
 
Medan insamlingen av material i GUP och analys av detsamma kan ge en statistisk 
bakgrund och tydlig bild av mönstret så räcker det inte för att uppfylla uppsatsens hela 
syfte. För att nå in i och försöka förklara de olika mönstren krävs andra metoder. För att 
besvara min andra huvudfråga har jag valt att utföra intervjuer för att få ett säkrare 
grepp om hur forskarna själva ser sin verklighet utifrån publiceringsperspektivet. På 
detta sätt hoppas jag få inblick i såväl äldre, kvardröjande, traditioner som praktiska och 
vardagliga ställningstaganden.  
 
En renodlad intervju ger möjlighet att sitta ner och samtala kring viktiga och intressanta 
frågor. Det ger också en personlig kontakt mellan intervjuare och den intervjuade. Det 
viktigaste i denna uppsats är dock inte att få till stånd ett samtal utan att på något sätt nå 
respondenternas upplevelser kring publicering. Valet av metod resulterade i 
användandet av e-postintervjuer. En mycket viktig aspekt av detta val var att jag, som 
ovan diskuterats (se kapitel 4.1.1), ville ställa samma frågor till alla intervjuade och att 
jag inte ville få en allt för stark slagsida för (eller emot) den institution som jag själv 
främst känner (och alltså också är bekant med dem som kom att utgöra 
intervjupersonerna). Till saken hör också att personliga intervjuer, vid en första kontakt, 
visade sig mer eller mindre omöjliga att utföra med alla de forskare som valdes att ingå i 
studien på grund av fleras mycket pressade scheman. Att besvara skriftliga frågor på en 
egen vald tid och plats upplevdes dock som görbart.  
 
Intervjuerna har fått formen av ett e-postutskick vari öppna frågor kring publicering 
sänts till de utvalda forskarna. Jag har gett dem information om hur jag, rent praktiskt, 
vill att de besvarar frågorna. Svaren har sedan återsänts till mig via e-post. På detta sätt 
har jag kunnat kontakta fler än om jag utfört personliga intervjuer men ändå fått det 
kvalitativa djup som kanske inte alltid kan uppnås via regelrätta enkäter.  
 

4.3.1 Forskningsetiska reflektioner 
 
Jag har valt att i så stor utsträckning som möjligt anonymisera de intervjuade forskarna. 
Detta har gjorts genom uteslutande av namn, ålder, kön, specifik information om 
publicering och så vidare. Flera av dessa uppgifter har kanske kunnat bidra med 
diskussionsunderlag om de medtagits men jag har ändå valt att utelämna dessa 
uppgifter. Den huvudsakliga anledningen till denna långtgående anonymisering är att de 
båda institutionerna är relativt små arbetsplatser där identifikation utifrån sådana 
uppgifter skulle kunna göras relativt enkelt. Detta blir problematiskt då viss kritik mot 
institutionsledning och kulturer inom den egna arbetsplatsen kunde förväntas i svaren. 
Anonymitet utlovades också, i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2002), till forskarna i introduktionsbrevet. De enda som inte erbjöds detta var 
institutionens prefekter som dock enbart svarade på frågor av officiell karaktär och i 
sina uttalade roller som ledare för institutionen.  
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4.3.2 Urvalet 
 
Valet av intervjupersoner vilar på flera kriterier. Det har exempelvis varit viktigt att få 
med såväl doktorander som disputerade. Dessutom ville jag ställa frågor till både män 
och kvinnor. För att få en inblick i hur någon vid en ledande befattning diskuterar kring 
dessa frågor och huruvida det finns någon policy i frågorna vände jag mig till respektive 
prefekt. Individuella publiceringsmönster har också spelat in vid urvalet då jag velat 
intervjua både flitigt och mer sparsamt publicerade forskare. Jag har valt att 
huvudsakligen intervjua forskare som faktiskt har publicerat sig under den aktuella 
undersökningsperioden och således ingår enbart en opublicerad person i gruppen.5 
Spridningen inom intervjugruppen är stor när det gäller publiceringsfrekvens.  
 
Det urval som gjorts innan utskicket av intervjufrågorna har, som alltid, fått vissa 
följder för representativiteten. När det gäller hur ofta de utvalda forskarna publicerat sig 
så tror jag mig kunna säga att de är bra representanter för sin institution. Möjligen 
kunde någon från institutionen för fysik med en högre publiceringsgrad ha valts ut för 
att än mer spegla institutionens publiceringsmönster. Detta har dock omöjliggjorts av 
vissa problem att få in intervjusvaren. Det är också osäkert om ett sådant urval skulle ha 
gett några mer uttömmande svar då många av de upphovsmannaskap som återfinns 
inom fysikämnet är delade medan de inom historia istället är ensamma. De beslut som 
fattas i samband med publicering kan således sägas vara enskilda angelägenheter för 
historiker medan de för fysikerna ibland redan fattats av andra i forskningsgruppen.  
Intervjuundersökningen är också främst en kvalitativ undersökning tänkt att fördjupa 
databasundersökningen och i en sådan undersökning är, enligt Jan Trost, ”inte ett 
representativt urval det viktigaste, utan det är att hitta informanter som tillför 
undersökningen intressanta och skilda perspektiv” (Trost 1997, s. 105). 
 
Undersökningen bygger på 12 genomförda intervjuer med anställda vid de båda 
institutionerna. Nedan följer en kort presentation av dessa och deras tidigare 
publicering.  
 
Historiska institutionen6 
Forskare 1 (doktorand) har publicerat ca 20 titlar (främst tidskriftsartiklar och 
recensioner) tom 2003. Publicerad  mellan 1 och 5 gånger under perioden 2004-2007. 

 

Forskare 2 (doktorand) har publicerat 3 titlar tom 2003. Publicerad mellan 1 och 57 

gånger under perioden 2004-2007.  

 

                                                 
5 Att jag valt att främst intervjua publicerade forskare innebär att jag kan ha svårt att nå fram till 
drivkrafterna bakom ett beslut att inte publicera sig. I svaren nedan blir det dock tydligt vilken 
förklaringen kan vara till att vissa inte publicerat sig alls (inom historia: man förväntas lägga krutet på 
avhandlingen, inom fysik: valet att inte publicera sig finns egentligen inte och de opublicerade 
doktoranderna är helt enkelt författare i vardande). 
6 Som källa för den tidigare publiceringen har Libris använts. Uppgifterna om publicering under perioden 
2004 -2007 är hämtade från GUP. 
7 För denna forskare finns inte alla titlar upptagna i GUP. I stickprov har återfunnits 2 recensioner och en 
bokartikel (medförfattarskap) som står upptaget i Libris men ej i GUP. Dessa titlar finns inte med i 
statistiken då denna helt och hållet bygger på GUP. Detta är den enda lucka jag hittat i mina stickprov. 
Detta kan troligen härledas till att den aktuella forskaren missat information om rapportering till GUP 
alternativt glömt att meddela GUP-ansvarig på institutionen om dessa publikationer. 



 24 

Forskare 3 (disputerad) har publicerat ca 10 titlar (Främst tidskrifts- och bokartiklar och 
böcker/monografier) tom 2003. Publicerad mellan 1 och 5 gånger under perioden 

2004-2007. 

 

Forskare 4 (disputerad) har publicerat ca 80 titlar (såväl böcker och läromedel som 
tidskrifts- och bokartiklar) tom 2003. Publicerad mellan 21 och 30 gånger under 

perioden 2004-2007.  
 
Forskare 5 (disputerad) har publicerat ca 40 titlar (artiklar, några recensioner, 
bokartiklar och redaktörskap) tom 2003. Publicerad mellan 6 och 10 gånger under 

perioden 2004-2007. 

 

Prefekt har svarat på allmänna frågor om institutionens policy kring och syn på 
publicering. 
 
Institutionen för fysik8 
Forskare 6 (doktorand), har inte publicerat något före undersökningsperioden. 
Publicerad mellan 1 och 5 gånger under perioden 2004-2007.  
 
Forskare 7 (doktorand), har inte publicerat något före undersökningsperioden. 
Publicerad mellan 1 och 5 gånger under perioden 2004-2007.  
 
Forskare 8 (doktorand), har inte alls publicerat sig under eller före den undersökta 
perioden.  
 
Forskare 9 (disputerad), har publicerat ett tiotal titlar (framförallt tidskriftsartiklar men 
också böcker) tom 2003. Publicerad mellan 21 och 30 gånger under perioden 2004-

2007. 
 
Forskare 10 (disputerad), har publicerat ett hundratal tidskriftsartiklar (däribland en rad 
populärvetenskapliga) tom 2003. Publicerad mellan 6 och 10  gånger under perioden 

2004-2007. 
 
Prefekt har svarat på allmänna frågor om institutionens policy kring och syn på 
publicering.  
 

4.3.3 Intervjufrågorna 
 
I uppsatsens inledning presenterades de forskningsfrågor som är tänkta att fungera som 
uppsatsens motorer. Den första delen berörde publiceringsmönstret i stort: 
 
1. Hur ser publiceringsmönstret ut vid de båda institutionerna? 

• Vad publicerar man? 
• Var och hur publicerar man 
• Vem publicerar sig? 

                                                 
8 Som källa för den tidigare publiceringen har uppgifter från forskarna själva och deras (i förekommande 
fall) personliga hemsidor på gu.se använts.  Uppgifterna om publicering under perioden 2004 -2007 är 
hämtade från GUP.  
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Dessa forskningsfrågor har varit ingångar till GUP-databasen och det är också där de får 
sina svar vilka presenteras nedan. 
 
Nästa forskningsfråga, som ska besvaras med hjälp av de inkomna intervjusvaren lyder: 
 
2. Varför ser publiceringsmönstret ut som det gör?  

• Vilka drivkrafter finns bakom beslutet att publicera sig? 
• Varför väljer forskare de forum för publikation som de gör? 
• Varför väljer man att publicera det material som publiceras? 

 
De intervjufrågor som formulerades kan, kopplat till forskningsfrågorna ovan, 
sammanfattas på följande sätt: 
 
Forskningsfråga  ett: Vilka drivkrafter finns bakom beslutet att publicera sig? 

Intervjufrågor: Vilken roll spelar publiceringen för en fysikers/historikers karriär? 
Spelar sådant in vid fördelningen av framtida forskningsfinansiering? Känner du något 
krav på dig att publicera?  

Forskningsfråga två: Varför väljer forskarna de publikationsställen de gör? 

Intervjufrågor: Finns det någon diskussion om open access på institutionen? Vad anser 
du om denna form av publicering? Är kvalitetsgranskning viktigt när du publicerar? 
Forskningsfråga tre: Varför väljer man att publicera det man gör? 

Intervjufrågor: Händer det att du får beställning på texter eller söker du själv upp de 
forum där du vill publicera dig? Vilken vikt läggs vid den språkliga utformningen när 
du publicerar?9 
 
Dessutom frågade jag prefekter och doktorander vilka råd, uppmaningar respektive 
information doktoranderna får vid de båda institutionerna. Detta för att få en 
bakgrundsinformation men också för att det är rimligt att anta att den policy som gäller 
kring doktorandernas publicering återspeglar institutionens inställning som helhet.  
 
Frågorna utformades något olika beroende på vem som fick dem tillsända – doktorander 
fick, som ovan angivits, till exempel en fråga om informationen till dem vid 
utbildningsstart som naturligtvis inte övriga forskare fick.  
 
 
 

                                                 
9 För en utförligare återgivning av intervjufrågorna se bilaga 1 och 2 i denna uppsats. 
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5. PRESENTATION AV RESULTAT 
 
I detta kapitel ska undersökningens resultat från såväl GUP-undersökningen som 
intervjuerna presenteras.  
 

5.1 PUBLICERINGSMÖNSTRET VID HISTORISKA 
INSTITUTIONEN 
 
Genomgången av databasmaterialet visar ett tydligt mönster. Den största delen av 
historikernas publicering sker i bokform (i kapitel i en bok eller i en egenskriven 
monografi) men det finns dock en ganska stor spridning mellan olika former av 
publicering. Sammantaget ser det ut på följande sätt:  
 
Publikationstyp Antal % 
Artikel, recension  19  13 
Artikel, refereegranskad    9    6 
Artikel, övrig  12    8 
Artikel, övrig vetenskaplig  11    8 
Bok  11    8 
Bok, med redaktör    7    5 
Doktorsavhandling  13    9 
Kapitel  54  38 
Konferensbidrag, refereegranskat    4    3 
Konferensbidrag, övrigt    3    2 
Summa: 143 100 
 
Tabell 1: Publiceringsmönster vid historiska institutionen 
Källa: GUP10  
 
Det är framförallt de disputerade forskarna vid institutionen som publicerat sig men 
doktoranderna står ändå för 20 publiceringar (ca 14% av publiceringarna). Av dessa 20 
gånger är 13 i form av en avhandling. Borttaget denna obligatoriska publicering har 
doktorander vid historiska institutionen enbart publicerat 7 titlar vilket motsvarar 5% av 
publiceringen. 
 
De 9 refereegranskade artiklarna ovan har publicerats i företrädesvis Historisk tidskrift 
men också i en forskningsrapport, i Bebyggelsehistorisk tidskrift, IIAS Newsletter samt i 
Scandinavian Journal of History. Övriga, ej granskade, men vetenskapliga artiklar 
publiceras i årsböcker och andra tidskrifter inte sällan i formen av debattinlägg om 
historieämnet eller liknande. Också artiklar, övrigt-kategorin utgörs till en del av 
deltagande i debatten då publicerat i dagspressen och branschorgan (exempelvis 
Universitetsläraren). Det finns också ett visst mått av artiklar i dags-/ månadspress av 
upplysnings-/allmänbildningskaraktär. De böcker som producerats är en blandning av 
läromedel, monografier över städer och vänböcker till jubilerande professorer bland 
annat. 

                                                 
10 Procenttalen är avrundade 
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I Sverige finns två vetenskapliga tidskrifter för historieämnet. Det är uppsalabaserade 
Historisk Tidskrift (HT) och lundbaserade Scandia. Dessa representerar till stora delar, 
och är symboler för, två skilda skolor inom den historiska forskningen.11 Historiska 
institutionen i Göteborg har en ständig plats i redaktionen för HT varför uppmaningar 
att publicera exempelvis recensioner ibland skickas ut till personalen. HT vilar på två 
ben; artiklar (och debatter) och recensioner. Göteborgshistoriker har bidragit till båda 
dessa delar under undersökningperioden. Publicering i Scandia är ovanligare på 
institutionen. Recensioner har en särskild ställning i såväl HT som Scandia vilket kan 
förklaras med att den historievetenskapliga produktionen i huvudsak utgörs av böcker 
och inte utsätts någon omfattande förgranskning. Granskningen sker då istället efter 
utgivningen och i det offentliga rum som facktidskrifterna utgör. I HT publiceras också 
fakultetsopponenternas granskning av avhandlingar i samband med disputationen. 
Tillgängligheten till HT i annat än pappersform är mycket sparsam. Det finns dock en 
hemsida med vissa ambitioner där man kan läsa utvalda nummer i pdf-form.12  
 

5.1.1 Krav att publicera? 
 
På frågan om hur man vid institutionen tänker om personalens publicering och hur man 
resonerar kring doktorandernas publicering svarar prefekten:  

Det är naturligtvis viktigt att institutionens anställda publicerar sina 
forskningsresultat. Det finns dock ingen uttalad policy för hur och var man 
skall publicera sig. Eftersom institutionen alltid har en representant i vår 
ledande nationella facktidskrift (Historisk tidskrift) uppmuntras anställda vid 
återkommande tillfällen att publicera sig här; det kan t ex handla om bidrag 
till temanummer eller recensioner av aktuell forskningslitteratur. 
Doktoranderna får ingen formell information i denna fråga, men eventuella 
publiceringsplaner i anslutning till avhandlingsarbetet bör diskuteras mellan 
handledare och doktorand. (Prefekt: historia) 

Att doktoranderna inte får någon information om publicering går också igen i 
intervjuerna. En av doktoranderna menar till och med att det snarare finns en inställning 
att man som doktorand ska använda tiden till sin avhandling och inte till att skriva 
artiklar. Denna doktorand fick dock uppmaningar från en handledare, som finns utanför 
institutionen, att publicera sig vilket också efterföljdes (Forskare 2). Undersökningens 
andra historiedoktorand har aktivt valt att inte publicera sig inom avhandlingens område 
med motivationen att den tidigare historierelaterade verksamhet som föregått 
forskarutbildningen medfört betydande mängder publicering varför detta inte kändes så 
viktigt under doktorandtiden (Forskare 1). 
 
De disputerade forskarna fick frågan om de känner ett krav på sig att publicera vilket de 
alla menade att de gjorde (Forskare 3: Forskare 4: Forskare 5). De menade att kravet 
inte kom från institutionsledningen utan snarare av ett ”inre krav” att nå ut med sin 
forskning i komplement till ett ”yttre” krav att publicera mycket då viss fördelning av 
ekonomiska medel baseras på just detta (Forskare 4; Forskare 5) 
 
 

                                                 
11 För den som är intresserad av de olika skolorna inom den svenska akademiska historian kan 
rekommenderas Gunneriusson 2002 
12 Hemsidans url: http://www.historisktidskrift.se [2008-04-28] 
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5.1.2 Publicering och karriär 
 
Att det är viktigt att skriva och att publicera sig instämmer alla som jag pratat med i. 
Det är dock inte alltid i första hand karriären som gör det viktigt att publicera. En av 
forskarna jag talat med menar att han inte tänker på karriären vid beslut att publicera 
utan istället resonerar som att : ”när jag har något jag tycker intressant som jag skrivit så 
vill jag få det publicerat” (Forskare 1). Andra röster om publicering i relation till karriär: 

Jag skulle vilja säga att det [att publicera sig, min anm] är av evighetsvärde. 
Att hålla föredrag vid konferenser och liknande sammanhang är förstås 
viktigt, men det allra viktigaste är att få ned på pränt det man vill bevara för 
eftervälden… Det vill säga först när den s.k. forskningen finns publicerad 
kan man också använda den som en slags meritering och hänvisa vidare till 
den (Forskare 2).  

Att publicera forskningsresultat är naturligtvis en förutsättning för karriären, 
men det avgörande är inte publikationerna i sig utan det vetenskapliga värdet 
av de forskningsresultat som man publicerar. Kvantiteten har, åtminstone 
hitintills, haft underordnad betydelse i förhållande till kvaliteten (Forskare 3). 

Naturligtvis viktigt för en historiker att vetenskapligt meritera sig genom 
publicering. Vanligen dock så att det inte är mängden (kvantiteten) som är 
avgörande. Och eftersom kvaliteten är av betydelse är det naturligtvis viktigt 
var man publicerar sig (Forskare 4). 

Att kvalitet kommer före kvantitet är de flesta överens om men det finns andra 
uppfattningar: 

karriären är nästan helt avhängig publiceringen (kvantitet som kvalitet); det 
är ju publikationer som bedöms vid tjänstetillsättningar etc. Publicering är 
också ett led i att etablera forskningsfält, knyta kontakter och bygga nätverk, 
något som på lång sikt är till nytta för alla parter och inte minst forskningen 
(Forskare 5). 

När forskarna ombeds sammanfatta varför de publicerar sig svarar de såhär:  

Publicerar mig vanligen därför att jag tycker att jag har något väsentligt att 
framföra. Och detta med att bedriva historisk forskning visar man 
huvudsakligen och bäst genom att publicera sig (Forskare 4). 

På frågan om varför man publicerar sig kan jag endast svara allmänt att man 
naturligtvis vill nå ut med sin forskning (Forskare 3). 

 

5.1.3 Val av publiceringsfora  
 
När det gäller val av fora för publicering menar vissa att detta inte borde spela så stor 
roll men menar också vidare att detta trots allt har betydelse inte minst för institutionens 
finansiella framtid: 

Det är i och för sig inte oviktigt var man publicerar sig, men egentligen 
tycker inte jag att det är någon avgörande faktor. Numera påverkar emellertid 
de anställdas publikationer i viss mån den aktivitetstilldelning som 
institutionen erhåller från fakulteten. I det sammanhanget är det betydelsefullt 
var man publicerar sig, och man erhåller fler poäng för t ex förlagsutgivna 
böcker och för artiklar i tidskrifter med peer-review. Sålunda kan var man 
publicerar sig i någon mån påverka anslagstilldelningen för institutionen. På 
individnivå, t ex vid projektansökningar, har det däremot inte ännu samma 
betydelse (Forskare 3). 
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Det finns en viss rangordning mellan tidskrifter som enligt en forskare ser ut såhär: 

Angående var man publicerar sig slår givetvis internationella tidskrifter 
snäppet högre än [nationella]. Tidskrifter inom ämnesområdet är också 
givetvis att föredra, men även inom närliggande ämnen (Forskare 2). 

När det gäller valet mellan en populärvetenskaplig och en vetenskaplig, 
kvalitetsgranskad, tidskrift menar en forskare att det är svårt att ta ställning till då ”det 
knappast kan vara aktuellt att med en likartad text välja mellan så olika publikationer” 
(Forskare 3). En uppfattning är också att valet mellan populärvetenskaplig och 
vetenskaplig tidskrift ”snarast beror det på vad man vill, nå ut eller diskutera med 
forskarsamhället” (Forskare 5). En annan forskare säger att han för egen del framförallt 
publicerat sig i populärvetenskapliga fora som haft en förbindelse med hans andra yrke 
(Forskare 1). Andra röster: 

Måste jag välja föredrar jag av meriteringsskäl att publicera mig i en 
kvalitetsgranskad tidskrift före än populärvetenskaplig. Men allra helst 
publicerar jag mig inom båda forumen. Det är skilda arenor, och för mig 
känns båda lika viktiga – men på olika sätt (Forskare 2).  

Som forskare vill man ju alltid få någon form av granskning av det man skall 
publicera. För egen del anlitar jag gärna först någon kollega oavsett var jag 
skall publicera mig (Forskare 3).  

En fråga som ställdes rörde vad som föregår publiceringen. Jag ville veta om forskarna 
ibland fick beställningar på material från tidskrifter eller redaktörer eller om de själva 
alltid kontaktade tidskriften. Några röster om detta: 

Publicerar mig vanligen på vetenskapliga tidskrifter eller andra typer av 
vetenskapliga publikationer (t ex konferensrapporter i olika serier eller i 
volymer utgivna av vetenskapliga förlag). Populärvetenskaplig publicering 
sker oftast efter beställning. Det mesta av det jag publicerat under senare år 
kan sägas vara någon form av beställning av texter: inbjudan att medverka i 
en skrift eller ett projekt; inbjudan att medverka vid konferens etc och där 
bidragen senare publiceras (Forskare 4). 

Annars gäller att publicering kan ske både som resultat av förfrågningar 
(”beställning”) och efter att man själv har sökt upp ett forum (t ex vänt sig till 
facktidskrift) (Forskare 3). 

Normalt sett söker man själv upp tidskrift för publicering – det har emellertid 
hänt att jag fått förfrågningar/beställningar (Forskare 5). 

När det gäller publicering i Open access så verkar inte någon diskussion finnas på 
institutionen men alla jag varit i kontakt med är positivt inställda till denna form av 
publicering. Open access är dock än så länge inte särskilt omfattande inom 
historiedisciplinen (Forskare 3). Det uttrycks också en tanke om att ”forskning bekostas 
med skattemedel och skall vara tillgänglig” (Forskare 5). En positiv inställning uttalas 
också av prefekten (Prefekt: historia). 
  

5.1.4 Den språkliga utformningen 
 
En fråga gällde hur man tänker kring den språkliga utformningen av den publicerade 
texten. Forskarna var rörande överens om att ambitionen var att göra alla texter 
”välskrivna och begripliga” (Forskare 3). Några röster om detta:  

Det är viktigt att texten blir läsbar för en så bred publik som möjligt, utan att 
man tappar innehållet. Jag tycker alltså att texten ska vara lättläst. Nivån 
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beror givetvis på det syfte som texten har och den bredd den bör ha. Dvs att 
det också finns en gräns för hur lättläst den kan bli (Forskare 1).  

Jag önskar att det läggs ganska stor vikt vid det litterära. Men dessvärre 
känns det som att jag ofta skriver under tidspress, och därför handlar det 
oftast om att få ihop något helt ok, över huvudtaget, med en tillräcklig 
substans på vetenskaplig nivå… Och då hamnar dessvärre oftast det 
”litterära” i sista hand. Det viktigaste blir snarare att det alls går att begripa 
vad jag vill säga i artikeln (Forskare 2). 

Försöker alltid att skriva klart och tydligt, men inga ambitioner på att skriva 
speciellt litterära texter. Skriver huvudsakligen för en vetenskaplig publik 
(Forskare 4). 

Språket är ett kommunikationsmedel, det enda vi har. Givetvis är det 
superviktigt att språket är begripligt, koncist och i vid mening 
kommunikativt. Det litterära är kanske en annan sak. Äldre historiker som K-
G Hildebrand (han var också poet) hade också litterära ambitioner, det har 
inte jag (förmågan brister nog). Det viktigaste är språk som kommunikation 
(Forskare 5). 

 

5.2 PUBLICERINGSMÖNSTER VID INSTITUTIONEN FÖR 
FYSIK 
 
Forskarna på institutionen för fysik publicerar sig så gott som uteslutande i 
refereegranskade tidskrifter i artikelform. Några enstaka andra artiklar, konferensbidrag 
och böcker publiceras också men i en i det närmaste försumbar utsträckning. 
 
Publikationstyp Antal % 
Artikel, forskningsöversikt     4   1 
Artikel, recension     1   0,3 
Artikel, refereegranskad 320 87 
Artikel, övrig      3   1 
Artikel, övrig vetenskaplig     3   1 
Bok, med redaktör     1   0,3 
Doktorsavhandling     4   1 
Kapitel     3   1 
Konferensbidrag, refereegranskat   12   3 
Konferensbidrag, övrigt   11   3 
Licentiatsavhandling     2   0,5 
Övrigt     2   0,5 
Summa 366 100 
 
Tabell 2: Publiceringsmönster vid institutionen för fysik 
Källa: GUP13  
 
Även här är det främst de disputerade forskarna som publicerat sig men doktoranderna 
står för 43 publiceringar (ca 12 % av publiceringarna). Av dessa publiceringar är 6 i 
form av en avhandling (4 doktors- och 2 licentiatsavhandlingar). Resterande 37 
doktorandpublikationer utgör ca 10% av den samlade publikationen. 
 
                                                 
13 Procenttalen är avrundade 
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Det är en stor spridning när det gäller de tidskrifter man publicerar sig i. Återkommande 
är exempelvis Physical review (som finns i tio olika varianter som var och en är inriktad 
på ett specialområde) och Applied Physics Letters (bred och ämnesöverskridande 
veckotidskrift). Forskarna talar också om tidskrifterna Nature (som förutom den 
veckoutgivna huvudtidskriften som är ämnesövergripande inom 
naturvetenskapsområdet också finns i de månatlig varianterna Nature Physics och 
Nature Nanothecnology) och Science (en ämnesöverskridande tidskrift med 
veckoutgivning) som anses vara mycket viktiga och prestigefyllda tidskrifter. 
Gemensamt för alla dessa är att publiceringen föregås av kvalitetsgranskning och att de 
alla i mer eller mindre stor utsträckning finns tillgängliga på nätet i alla fall för 
prenumeranter. 
  

5.2.1 Krav att publicera? 
 
På frågan om hur man vid institutionen tänker om personalens publicering och hur man 
resonerar kring doktorandernas publicering svarar prefekten att ”publicering är helt 
avgörande för institutionens framtid. Forskning innebär att man publicerar. Det är så vi 
för ut våra resultat och kan visa på vår forskningskvalitet. Policyn är outtalad men 
prefekten menar vidare att ”publicering ska ske i vetenskapliga tidskrifter med högsta 
anseende” och att ”detta ingår i forskarutbildningen. De [doktoranderna] informeras 
kontinuerligt under utbildning. Detta sker framför allt konkret i samband med 
publicering av egna resultat.” (Prefekt: fysik) 
 
Att doktoranderna informeras kontinuerligt är dock inte något som direkt 
överrensstämmer med de intervjuade doktorandernas svar. En av dem säger att kravet 
som finns inte kommer från institutionen utan från handledaren och att de krav som 
finns är ”ett ganska luddigt krav är väl att man bör ha fem artiklar för att disputera” 
(Forskare 7). Den andra tillfrågade doktoranden säger: 

Nej, jag fick ingen information om hur ofta jag bör publicera. Jag vet inte ens 
idag 3 år in på mina forskarstudier om jag måste publicera resultat i en 
tidsskrift för att få ut min doktorsexamen (Forskare 6). 

Att det finns ett påtagligt krav att publicera sig är dock alla de intervjuade fysikerna 
överens om och man menar att publicering ”är det enda accepterade sättet att meritera 
sig forskningsmässigt…” (Forskare 7):  

Jag känner ett krav på att få fram resultat som kan publiceras. Detta på grund 
av att antalet publikationer och vilken tidskrift man publicerar i har en stark 
inverkan på hur mycket medel (pengar) som forskargruppen kan få in från 
Vetenskapsrådet och andra externa medel. Jag känner ingen stark press men 
är medveten om att om man uteblir med publikationer under allt för lång tid 
så blir man nedprioriterad vid ansökan om pengar till forskningen. Min 
finansiering som doktorand är säkrad, men känner ändå att jag vill uppnå 
publicerbara resultat eftersom mina överordnade i viss mån är beroende av 
mina resultat (Forskare 6). 

En av doktoranderna menar också att kravet att publicera står i nära relation till 
möjligheten att disputera över huvud taget: 

Vid disputationen bör åtminstone några vara publicerade, resten kan godtas i 
manuskriptform. Var man publicerar är helt beroende på ämnesområdet som 
man verkar i (endast vetenskapliga tidskrifter räknas, men något 
konferensproceedings kan ligga till grund för disputationen). Självklart 
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känner jag krav på att publicera, jag skulle knappast kunna disputera utan 
publikationer! (Forskare 7) 

En av doktoranderna lyfter också fram doktorandernas publikation som viktig för 
handledarens karriär: 

När jag började doktorera fick jag endast information om hur mycket man 
brukar ha publicerat innan Lic. och Ph.D., men också att det kan och får 
variera efter vad för slags områden och projekt man arbetar med. Om man 
startar upp något nytt projekt skall det finnas förståelse för att det kan ta tid 
att få ut några resultat från ett nystartat projekt. De sa också att det var olika 
”krav” för teoretiker och experimentalister. Men eftersom min handledares 
”karriär” också hänger på vad hans doktorander producerar så känner man en 
viss press att man bör producera så många publikationer som möjligt och 
naturligtvis i så bra tidskrifter som möjligt (Forskare 8).  

Också de disputerade forskarna ser publiceringen som livsviktig och menar att ”utan 
publicering kan jag inte motivera min existens som forskare” (forskare 9). Men det är 
också möjligt att se kravet som något positivt som ger möjlighet till nya kontakter 
(Forskare 10). 
 

5.2.2 Publicering och karriär 
 
Publiceringen är alltså avgörande för fysikforskarna och detta inte minst ur en 
karriäraspekt. De talar bland annat om möjligheten att få anslag för sin forskning: 

Antalet artiklar och deras ”impact faktor” (tidsskriftens status) har stor 
betydelse för forskningsfinansieringen. Att räkna antalet artiklar och deras 
impact faktor är ett lätt, men kanske inte alltid rättvist sätt, för 
organisationerna som delar ut forskningsmedel (Forskare 6). 

Vissa menar till och med att: 

Det går inte att få ett anslag utan att ha publicerat i fältet, och rapporteringen 
av ett forskningsprojekt innebär väsentligen att man rapporterar 
publikationerna som är ett resultat av projektet (Forskare 9). 

I detta finns dock vissa problem: 

Om man vill fortsätta inom akademin så spelar publiceringen stor roll. En 
diger publikationslista är en fördel för att få finansiering. Självklart är det 
väldigt meriterande om man lyckats publicera i ”high impact-factor”-
tidskrifter såsom Nature eller Science. Tyvärr känns det som att trenden är att 
man publicerar minsta möjliga varje gång (och därmed i tidskrifter med lägre 
impact-factor), eftersom det är antalet publikationer som räknas. Jag skulle 
föredra kvalitet framför kvantitet… (Forskare 7).  

En problematisering pekar mot att publiceringen helst ska spridas: 

Vid granskningar av ansökningar mm. tittar man självklart på 
publiceringsmönstret - samtidigt som man måste ta hänsyn till att olika 
forskningsområden (även inom fysik) har olika publiceringsmönster. Det 
finns också olika tidskrifter som är "bäst" för olika områden. Jag tycker att en 
publikationslista bör innehålla artiklar fördelade över åtminstone några av de 
största fysiktidskrifterna. Helst också en lagom bredd i innehåll, så att inte 
alla artiklar handlar om precis samma sak. Dessutom spelar citeringar ganska 
stor roll vid bedömning av kvalitet (Forskare 10). 

Dessutom lyfts möjligheten till tjänster och fortsatt publicering fram: 

Gällande karriären så är jag övertygad om att om man lyckas göra sig ett 
namn genom att publicera i en stor tidsskrift, exempelvis ”Science” eller 
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”Nature” en gång, så är det lättare att få sitt arbete accepterat även nästa gång 
man önskar publicera även om forskningsresultatet då inte är lika starkt 
(Forskare 6).   

En forskare menar att publiceringen är ”nästa allt i en forskarkarriär. Brist på 
publicering kan inte uppvägas av andra meriter” (Forskare 9). En av doktoranderna 
sammanfattar: 

Jag har ännu inte kommit så långt i min forskning och har ännu inte något 
publicerat, men jag tror att det är jätteviktigt att ha många publikationer i bra 
tidskrifter. Jag får den uppfattningen att det är väldigt viktigt för en forskares 
framtida karriär och att man får post-doc positioner till stor del efter ens 
publication list. Om det är viktigare med antal eller vilka tidskrifter vet jag 
inte riktigt. Skall man få finansiering tror jag också de går väldigt mycket på 
antal publiceringar och att kvaliteten på ens arbete bedöms av vilken tidskrift 
man lyckas komma in i. Jag vet inte riktigt vad de skall gå på annars, förutom 
hur man skriver själva ansökan. När man forskar har man alltid en artikel i 
åtanke och funderar i bakhuvudet på hur mycket nytt man har och var det 
vore lämpligt att publicera det. Ibland kan man kanske hålla på resultat för att 
samla på sig ännu mer så man kan komma in i en ännu bättre tidskrift 
(Forskare 8). 

 

5.2.3 Val av publiceringsfora  
 
Som vi har sett ovan är det viktigt för fysikerna att publicera sig i sk high impact 
tidskrifter, dvs tidskrifter med hög status (se vidare kapitel 2.2.1 om detta), och som 
exempel nämns Science och Nature. Till detta kan kopplas de svar jag fått om 
inställningen kring Open access-publicering. En positiv grundinställning blir tydlig där 
det talas om det naturliga i att forskare delar med sig (Forskare 10). Prefekten menar 
dock att ”problemet är att det inte alls har samma höga anseende som publicering i de 
traditionella tidskrifterna” (Prefekt: fysik). Liknande tankegångar kring anseendet 
uttrycks också som att det ”är väl bra om folk kan se det man gör, men å andra sidan är 
nog impact-factorn många gånger inte så hög…” (Forskare 7). 
 
Att kvalitetsgranskning och peer review-tidskrifter är viktiga för fysiker råder ingen 
tvekan om. Några röster:  

Forskargruppen jag jobbar i publicerar i kvalitetsgranskade tidsskrifter. Vi 
försöker alltid att publicera i en så stor tidsskrift som möjligt (hög impact 
faktor) och en tidsskrift som vänder sig till vår publik (Forskare 6).  

Tycker absolut det är viktigt att det sker en kvalitetsgranskning, jag väljer 
tidskrift som jag skickar in manuskript till efter vad mitt arbete handlar om 
och hur betydelsefullt/omfattande det är (ju bättre, desto högre impact-factor) 
(forskare 7). 

[Kvalitetsgranskning är] helt avgörande. Meritvärdet av en icke granskad 
artikel är minimalt. […] För varje arbete väljer jag den tidskrift med högst 
anseende där jag tror mig ha en chans att få den publicerad (Forskare 9). 

Det är stor skillnad i hur man värderar sådana artiklar som referee-granskats. 
Det är ju också olika skillnad i hur man uppfattar kvaliteten i bedömningen 
mellan olika tidskrifter (Forskare 10). 

En doktorand menar att man som relativt ny i forskarvärlden inte bara ska stirra sig 
blind på att publicera sig i en tidskrift med så hög impact factor som möjligt utan menar 
till och med att: 
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Att sikta för högt kan skada ens karriär eftersom man ses som omogen och 
lite korkad som inte förstår att ens resultat inte är tillräckligt bra för den 
specifika tidskriften. Det är iaf vad jag hört från andra i min omgivning 
(Forskare 8).  

 

När det gäller val av tidskrift så kan fallet också vara att en artikel är ”ett slags svar på 
något annat som är publicerat - då kan det vara naturligt att välja samma tidskrift” 
(Forskare 10).  
 
Att det för forskarna också finns andra former av mätning och hierarkier blir tydligt i 
citat som dessa: ”Värdet av en artikel bedöms av tidskriften vikt och av antal citeringar” 
(Forskare 9). ”Dessutom spelar citeringar ganska stor roll vid bedömning av kvalitet” 
(Forskare 10). 
 
När det gäller publicering i andra sammanhang än i kvalitetsgranskade tidskrifter säger 
en röst: 

En populärvetenskaplig publikation räknas inte i vetenskapliga sammanhang! 
Kan möjligtvis vara något att skriva upp i CV:et för att visa att man inte bara 
är ”insnöad” (Forskare 7).  

Andra röster är dock något mer problematiserande och ser en möjlighet inom såväl 
vetenskaplig som populärvetenskaplig publicering: 

Nya resultat publiceras i vetenskapliga kvalitetsgranskad tidskrifter. Om 
dessa resultat har allmänintresse kan samma resultat, men i en annan form,  
sedan publiceras i en populärvetenskaplig tidskrift. Detta är viktigt för oss för 
att inför allmänheten motivera vår forskning (Forskare 9). 

Granskad eller populärvetenskaplig - fel fråga. Det beror på vad man ska 
publicera. Man kan mycket väl publicera delvis samma material i helt olika 
form avsedd för olika målgrupper (Forskare 10). 

En av doktoranderna säger: 

Att publicera något i en populärvetenskaplig tidskrift har inte ens slagit mig 
att man kan göra, jag var av uppfattningen att det mest bara är 
beställningsjobb i sådana tidskrifter och att de endast är intresserade av 
sådant man kan skriva om i rubrikform, dvs sånt som är på modet just nu. Jag 
tror inte att en okänd forskare som jag skulle få skriva i en 
populärvetenskaplig tidskrift utan där vill de väl ha översiktliga artiklar från 
kända forskare i så fall (Forskare 8).  

Beställning av texter förekommer men inte så ofta vad det verkar utifrån mina 
intervjuer. En av doktoranderna har fått hjälpa sin handledare med att skriva en beställd 
artikel (Forskare 7). Några av de disputerade har fått beställningar men väljer ofta ändå 
själva var de ska publicera sig och vad. Vid beställning är det ofta fråga om en viss sorts 
texter, exempelvis översiktsartiklar (Forskare 9 : Forskare 10). 
 

5.2.4 Den språkliga utformningen 
 
Att textens utformning och framställning spelar roll är de flesta överens om. I en av 
intervjuerna anges att: 

Det är svårt att sätta en siffra på hur stor vikt som läggs på det språkliga men 
jag är medveten om att en bra text är nödvändig för att förmedla mina 
forskningsresultat, och att en dålig text kan innebär att ett bra resultat inte når 
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fram till läsaren. Jag lägger därför ner en betydande del av arbetet på att 
skriva så bra texter som möjligt. Innan vi publicerar så cirkulerar texten 
mellan alla medförfattare. De flesta språkliga ”konstigheter” i texten 
elimineras då (Forskare 6). 

Det finns också en uppfattning om att trots att man själv eftersträvar enkelhet så finns 
det en viss benägenhet hos vissa forskare att skriva på ”ett svårare sätt än nödvändigt” 
(Forskare 6). Andra menar att: ”Självklart försöker jag skriva så korrekt och 
begripligt/lättläst som möjligt, men fokus är ju på de tekniska detaljerna” men att det 
bortom dessa tekniska detaljer är viktigt att kommunicera budskapet och få ut sin 
forskning och för att göra detta kan inte språket vara allt för svårt (Forskare 7). Det 
viktigaste är dock inte att uppnå någon slags litterär upplevelse hos läsaren utan att ”en 
artikel är väl strukturerad med ett tydligt språk” (Forskare 9) men att samtidigt som ”det 
är viktigt med klarhet och stringens, men det finns ofta hårda gränser för "house style" i 
tidskrifter” (Forskare 10). Många av forskarnas tankar kring betydelsen av språk kontra 
vikten av korrekthet och tydlighet kan sammanfattas på följande sätt: 

Jag tycker den språkliga utformningen är ganska viktig i artiklar, men vikten 
läggs ändå på själva innehållet, på fysiken. Jag försöker skriva tydligt och 
med korrekt engelska, men jag har inte lagt särskilt mycket tid och kraft på 
att göra texten spännande och rolig att läsa trots att jag uppskattar sådant i 
andras artiklar. Det är ändå inte det som är huvudsaken med dessa artiklar, 
det viktigaste är att det man skriver är korrekt och går att förstå. Men det blir 
ju rätt torrt att läsa (Forskare 8). 



 36 

6. ANALYS, TOLKNING OCH DISKUSSION 
 
Nu är det dags att diskutera ovan presenterade resultat. Detta görs utifrån de tidigare 
presenterade teoretiska begreppen såväl som med annan tidigare forskning som 
bakgrund. 
 

6.1 PUBLICERINGSMÖNSTER VID DE BÅDA 
INSTITUTIONERNA  
 
Hur man väljer att publicera sig på de båda institutionerna har presenterats institution 
för institution tidigare i uppsatsen. En sammanställning av mönstret ger följande bild: 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att fysikforskarna nästan uteslutande publicerar sig 
i refereegranskade tidskriftsartiklar medan historikerna sprider sin publicering mellan 
olika fora. Majoriteten av historiepubliceringen sker i bokkapitel men därutöver är 
fördelningen mellan recensioner, övriga artiklar och böcker ganska jämn. 
Uppmärksammas kan också att det skett betydligt fler disputationer på historiska 
institutionen under undersökningsperioden. 
 
Om man slår ut antalet publicerade texter på de forskare som på något sätt är knutna till 
institutionen så innebär det att man vid historiska institutionen publicerat ca 2 texter per 
person. Siffran för institutionen för fysik är ca 4,5 texter per person. Dessa siffror ska 
naturligtvis ses i ljuset av svårigheten att avgöra antalet personer som knyts till 
institutionerna. Felmarginalen för dessa beräkningar är dock relativt liten och skillnaden 
mellan publiceringsfrekvensen är stor. Fysikerna publicerar sig mer än dubbelt så 
mycket som historikerna om man ser till antalet titlar. Om man också tar med sidantal i 
beräkningarna, vilket dock inte kunnat göras här, skulle bilden bli en annan då 
historikerna ofta publicerar mer omfattande verk än fysikerna. En avgörande skillnad är 
också att fysikerna nästan uteslutande ingår delförfattarskap med andra fysiker vid 
produktionen av texter för publikation vilket historiker gör mer sällan. Varje författares 
andel av det publicerade blir på så sätt mindre. Detta är faktorer som inte räknats på i 
denna uppsats men som är viktiga att ha i tanken för att få en helhetsbild i analysen. 
 
När det gäller frågan om vem som publicerar sig måste svaret bli: alla – mer eller 
mindre. Naturligtvis tar det ett tag för nya doktorander att kunna uppnå några resultat 
som kan publiceras men förr eller senare publicerar sig alla forskare. För vissa sker det 
först i form av avhandlingen för andra i artiklar eller andra former på ett tidigare 
stadium. Det syns ingen skillnad i publiceringsgrad mellan män och kvinnor eller 
mellan olika åldrar. Detta har dock studerats enbart på ett ytligt plan och det finns inte 
möjlighet att inom denna uppsats ram göra en närmare undersökning av detta. 
 

6.2 ATT KOMMUNICERA VETENSKAP 
 
Vikten av att kommunicera vetenskap framhålls av många forskare. Till och med att 
forskning ÄR kommunikation. Till detta återkommer Garvey och Griffith, Carrigan, 
Kling och McKim liksom Merton för att nämna några.  
 
Att forskning måste kommuniceras är också något som återkommer i intervjusvaren. 
Framförallt handlar det om att kommunicera det man kommit fram till och det man 
håller på med. En forskare uttrycker sig på följande sätt: 

Publicerar mig vanligen därför att jag tycker att jag har något väsentligt att 
framföra. Och detta med att bedriva historisk forskning visar man 
huvudsakligen och bäst genom att publicera sig (Forskare 4). 

Vikten av att nå ut med sin forskning är också något som de flesta återkommer till. Det 
handlar om att kommunicera sina resultat men också om att motivera den egna 
forskningen för såväl det övriga forskarsamhället som allmänheten (Forskare 9: 
Forskare 3). Vissa menar till och med att ”utan publicering kan jag inte motivera min 
existens som forskare” (Forskare 9). Att den skattebekostade forskningen också måste 
kommuniceras till dem som i slutändan betalar är också något som poängteras (Forskare 
3 : Forskare 5). Detta motiverar också publicering av vetenskapliga rön i 
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populärvetenskapliga tidskrifter vid sidan om vetenskapliga och kvalitetsgranskade 
sådana (Forskare 9). 
 
Publiceringen ses också som ”ett led i att etablera forskningsfält, knyta kontakter och 
bygga nätverk” (Forskare 5). Nätverksbyggandet är något som återkommer där flera 
poängterar publiceringen som en möjlig väg för att knyta nya kontakter (Forskare 10 : 
Forskare 5).  
 
De tillfrågade forskarnas tal om att vilja kommunicera sina resultat och att etablera 
forskningsfält knyter väl an till Carrigans grundstenar vilka presenterats tidigare i 
uppsatsen (2.2.1).  
 
Att det finns en rad drivkrafter att publicera sig som forskare är tydligt och att detta kan 
leda till en känsla av krav vilket många också vittnar om. Det är dock viktigt, menar 
forskarna, att inte bara se detta krav som något negativt utan också i allra högsta grad 
som främjande för såväl vetenskapen som det egna nätverket och den yrkesrelaterade 
tillfredsställelsen (Exempelvis forskare 10). Alla de disputerade forskare som ingått i 
undersökningen menar att de känner krav på sig att publicera i någon utsträckning. En 
skarp skiljelinje går dock mellan doktoranderna vid de båda institutionerna. Medan 
forskarstudenterna vid institutionen för fysik har uttalade krav på sig att producera 
publiceringsbart material så är detta krav på historiedoktorander inte alls lika kännbart. 
Snarare är det så att doktoranderna vid historiska institutionen uppmanas att inte lägga 
kraft på publicering utan istället lägga koncentrationen på avhandlingen. Detta fritar 
dock inte historiedoktoranderna från upplevelsen av ett krav på publicering för 
meriteringens skull (ett krav som kommer inifrån men också utifrån exempelvis i form 
av en handledare vilket uttalats av forskare 2). Den av de intervjuade 
historiedoktoranderna (forskare 1) som uppger sig inte alls känna något krav att 
publicera sig menar ändå att han har en drivkraft att kommunicera sina resultat vilket 
ändå lett till publicering under den aktuella tidsperioden  - dock ej inom 
avhandlingsområdet. Fysikdoktoranderna menar att de inte bara känner ett mer eller 
mindre uttalat krav från institutionen utan flera av dem menar sig också känna att 
handledarens och forskargruppens finansiering och i slutändan karriär och vetenskapliga 
överlevnad är beroende av deras publicering (Forskare 6 : Forskare 8). Fysikerna har 
mer konkreta riktlinjer vilka gör klart ungefär hur många artiklar som exempelvis 
förväntas publiceras innan disputationen. För historiedoktoranderna är dock detta mer 
diffust då en önskan från institutionen att de ägnar sig åt avhandlingen snarare än 
sidopublicering kan krocka med den egna inre drivkraften att publicera sig för 
meriteringens skull. ”Här och nu” -perspektivet riskerar således att krocka med ett 
framtidsperspektiv.  
 
Det är också viktigt att ta i beaktande att på samma vis som historikerna avstår från 
sidopublicering för att få ihop en avhandling så syftar fysikernas faktiska publicering till 
samma sak – att få ihop en avhandling. Detta kan sägas med hänseende till de olika 
formerna av avhandlingar som produceras. Medan historiker med mycket få undantag 
presenterar monografier vid sin disputation är den lika dominerande formen för fysiker 
sammanläggningsavhandlingen (dvs en sammanläggning av flera publicerade artiklar). 
 
Konstateras kan utifrån intervjuresultaten att publiceringen av resultaten kan ses som 
kärnan i den vetenskapliga verksamheten. För att delge sin forskning, för att motivera 
och få möjlighet att även i fortsättningen bedriva den måste forskaren publicera sig. 



 39 

Detta kan upplevas som ett tungt ok att bära under vissa, också i övrigt arbetstyngda, 
perioder men ses också som en drivkraft och källa för nya kontakter och därigenom 
också nya möjligheter till forskning och utveckling. Detta kan också kopplas till 
resonemanget om den cykliska forskarprocessen som förs i kapitel 2.2.1. 
 

6.2.1 Språket och karriären 
 
En viktig faktor vid kommunikation av de vetenskapliga resultaten är språket. De texter 
som publicerats i anknytning till institutionen för fysik är med ett undantag (en 
svenskspråkig artikel i Forskning och framsteg) författade på engelska. Bland 
historiepubliceringarna finns en större språklig spridning. Svenska utgör det 
huvudsakliga språket men 25 texter är skrivna på engelska och en på tyska (av 143 
totalt). Fysikernas språkval hänger samman med att deras publicering nästan alltid sker i 
internationella tidskrifter men kan också kopplas till en lång tradition av samarbete över 
språkgränserna. När det gäller den historiska forskningen så är det främst 
medeltidshistorian som har kopplingar till andra länder och där texterna författas på 
andra språk (företrädesvis engelska och tyska). Också historisk forskning om 
internationella förhållanden tenderar, av naturliga skäl, att kommuniceras på engelska 
för ökad spridning. Två avhandlingar har under perioden författats på engelska vid 
historiska institutionen, båda behandlar platser i andra delar av världen än Sverige 
(Ryssland och Nigeria). Övriga historiska avhandlingar är försedda med en 
engelskspråkig sammanfattning om ca 3-10 sidor. Myrdal, som i sin undersökning 
finner att humanvetare generellt publicerar sig på svenska och naturvetare på engelska, 
menar att språkvalet hänger ihop med ämnesval och tradition inom olika discipliner (se 
figur i kapitel 2.3.2 i denna uppsats). Den konkurrens som råder mellan naturvetare 
driver fram snabb och omfattande publicering på ett internationellt språk (engelska) 
medan humanvetare beforskar mer säregna källmaterial och ämnen vilket gör dem 
mindre utsatta för konkurrens. Denna ”konkurrensbrist” leder till att humanvetarna kan 
ta längre tid på sig i sin framställning och att kravet på att muta in ett område 
internationellt blir mindre (Myrdal 2005, s. 25-27). Det är svårt att i denna uppsats 
belägga denna förklaring men det är tydligt i intervjusvaren att fysikerna känner en 
större tidspress i relation till produktion och att detta också återspeglar sig i 
inställningen till den språkliga utformningen. Myrdals mönster är dock inte helt 
appliceringsbara på historiska institutionen där man borde publicera sig uteslutande på 
svenska men där faktiskt ca 17% av titlarna skrivits på andra språk än svenska. En 
annan skiljaktighet gentemot Myrdals figurer gäller också humanvetenskapen och de 
publiceringsformer som valts vid historiska institutionen under undersökningsperioden. 
Myrdal talar om monografier och omfattande sådana medan jag i min statistik kan se en 
inriktning mot kapitel och artiklar i större utsträckning än monografier.  
 
Att historiker i allmänhet har längre tid på sig att presentera sina resultat återspeglas i 
den diskussion som förs om publiceringens betydelse för karriären. Att publiceringen är 
viktig, för att inte säga livsviktig, för den som vill göra forskarkarriär råder det inga 
delade meningar om bland de tillfrågade forskarna. Det som istället skiljer 
institutionerna åt är framförallt känslan av krav och känslan av stress. Bland 
historikerna poängteras att det avgörande inte är att publicera mycket utan att kvaliteten 
på det som publiceras är det viktiga (Forskare 2: Forskare 3: Forskare 4: Forskare 5). 
Det framhålls dock också att kvantiteten kan spela en viss roll vid exempelvis 
tillsättande av tjänster (Forskare 5). Bland fysikerna ser man dock publiceringen som 
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avgörande för den fortsatta forskarkarriären på ett mer dramatiskt sätt. Det talas om 
omöjligheten att få anslag utan att ha publicerat sig och en forskare menar att 
publiceringen är ”nästa allt i en forskarkarriär. Brist på publicering kan inte uppvägas av 
andra meriter” (Forskare 9). Vidare poängteras publiceringens betydelse inte bara för 
den egna karriärens skull utan också i relation till handledare och forskargrupp 
(Forskare 6 : Forskare 8). Fysikerna poängterar också på ett starkare sätt vikten av att 
publicera sig på rätt ställe, vikten av ”high impact” och vikten av att kunna mäta 
publiceringen. Det är också hos fysikerna vi möter farhågor om att kvantitet fått prioritet 
på kvalitetens bekostnad och att det finns en benägenhet att publicera ”minsta möjliga 
varje gång” (Forskare 7).  
 
När det gäller den språkliga utformningen är de flesta, såväl historiker som fysiker, 
överens om att den är viktig. Det råder dock delvis delade meningar om hur stor vikt 
som skall läggas vid det språkliga och vem man vill nå med sin publikation. De flesta 
uttrycker att de tycker att en text bör vara välskriven, begriplig och stringent. Detta kan 
tyckas vara en självklarhet men inställningen till den språkliga utformningen säger 
något viktigt om inställningen till forskning. En kvardröjande frågan efter 
konstaterandet att texten bör vara ”begriplig” blir – begriplig för vem? Här blir en 
förskjutning synlig mellan de båda ämnena. Flera av historieforskarna poängterar, 
samtidigt som de framhåller den vetenskaplige läsaren som primär, vikten av textens 
läsbarhet hos en så bred publik som möjligt. Fysikforskarna poängterar oftare själva 
innehållet och de regler som finns för publicering i olika tidskrifter. Dessa skillnader till 
trots vill är det ändå svårt att helt stämma in i Myrdals konstaterande att det hos 
naturvetare inte finns någon ”ambition att skriva litterärt” (Myrdal 2005, s. 19). Detta 
beror naturligtvis på vilken innebörd man ger ordet ”litterärt” men det är ändå tydligt att 
även fysikerna vill något mer utöver enbart att presentera fakta rakt upp och ner. Det 
finns vid båda institutionerna en ambition att skriva på ett begripligt och läsarvänligt 
sätt. Någon direkt litterär ambition i meningen ”skönlitterär” finns dock inte hos 
fysikerna men någon sådan kan inte heller återfinnas hos historikerna.  
 
En av historikerna (Forskare 2) framhåller tidspressen som orsak till att ambitionsnivån 
med textens utformning inte uppnås. Denna problematik kan möjligen bli något mindre 
kännbar för fysikerna som ofta skriver tillsammans med andra och då kan cirkulera 
texten mellan författarna varigenom ”de flesta språkliga ”konstigheter” i texten 
elimineras” (Forskare 6). Å andra sidan kan det vara svårare att ge den språkliga 
utformningen en personlig prägel om man är flera som delar på författandet.  
 
Trots dessa skillnader i val av språk och ibland också inställning till den språkliga 
utformningens betydelse så är dock den avgörande likheten att det hos både fysiker och 
historiker finns en medvetenhet om den kraft som ligger i språket vilket gör det till ett 
viktigt redskap vid kommunikation. 
 

6.2.2 Att publicera ensam eller tillsammans 
 
Vid genomgången av de två publiceringslistorna blev en skillnad i tradition mellan de 
båda institutionerna mycket tydlig. Vid historiska institutionen skriver och publicerar 
man sig främst på egen hand. Samarbeten sker främst genom redaktörskap för böcker 
som man inte sällan delar på. Att två eller flera personer står som upphovspersoner för 
en artikel eller bok sker dock bara i undantagsfall. På institutionen för fysik är det dock 
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mer regel än undantag att publicera sig i grupp. Man ingår som forskare ofta i en 
forskargrupp som sedan publicerar upptäckter och resultat tillsammans. Det är inte 
ovanligt med mellan 5 och 10 upphovspersoner till en och samma artikel. Dessa 
samproduktioner visar på en stor samverkan mellan inte bara landsgränser utan också 
över institutionsgränser. Det blir också tydligt varför texterna skrivs på engelska då 
detta är ett gemensamt språk att enas kring för forskare med olika språklig bakgrund. 
Det blir också tydligt att fysik är ett ämne med internationell relevans då huvudparten av 
publiceringen sker i internationella tidskrifter. Inte heller historikerna är isolerade och 
det förekommer samarbeten framförallt med andra historiska institutioner men inte alls i 
så stor utsträckning som bland fysikerna.  
 

6.3 VAL AV FORUM FÖR PUBLICERING 
 
Strax efter, eller i samband med, beslutet att publicera sig följer ställningstagandet kring 
var denna publicering ska ske. Att detta inte är en oproblematisk process blir tydligt i 
flera av de tillfrågade forskarnas svar.  
 
Som grund för denna del av analysen ligger Kling och McKims tre begrepp 
trovärdighet, publicitet och åtkomlighet. Utifrån dessa begrepp ska vi nu gå in på de 
tillfrågade forskarnas egna upplevelser av de ställningstaganden som görs vid valet av 
publiceringsfora.  
 

6.3.1 Trovärdighet 
 
Kling och McKims trovärdighetsbegrepp poängterar vikten av läsarens känsla av tillit 
till den publicerade textens innehåll. Forskarens eget trovärdighetskapital kan relateras 
till detta men också på egen hand påverka textens trovärdighet. För en okänd och 
oprövad forskare är dock faktorer som tidskriftens eller förlagets anseende viktiga att ta 
i beaktande. Frågor om refereegranskning, impact factor och populärvetenskaplig 
publicering är alla relaterade till trovärdighetsbegreppet. Dessa ska nu diskuteras vidare 
med utgångspunkt i intervjuerna. 
 
En tydlig skillnad mellan de båda institutionerna när det gäller publiceringsmönster och 
tradition är att man hos fysikerna publicerar sig med förgranskning medan man bland 
historikerna i mycket högre grad gör bruk av eftergranskning. Denna eftergranskning 
sker i form av en omfattande produktion av recensioner. Detta är en tradition som inte 
enbart kan appliceras på Göteborgshistorikerna utan hela historikersamhället och i 
förlängningen det humanvetenskapliga fältet. Tydliga exempel på detta får man om man 
bläddrar i några utgåvor av husorganen Historisk tidskrift och Scandia där hälften av 
sidutrymmet tas upp av recensioner. Detta återspeglas också i de intervjusvar som 
insamlats där historikerna inte lägger någon avgörande vikt vid att den tidskrift man 
väljer för sin publicering ska refereegranska artiklarna. Bland de tillfrågade fysikerna 
däremot återkommer poängteringen av granskningens och impact factorns stora 
betydelse. Alla säger sig eftersträva en publicering i tidskrifter med så hög impact factor 
som möjligt. Något problematiseras detta dock genom att man framhåller att tidskriften 
inte enbart måste ha ett så högt anseende som möjligt - den måste också vända sig till 
den publik som passar för den publik man vill vända sig till (Forskare 6).  Det lyfts 
också fram att det finns en upplevd skillnad mellan kvaliteten på olika tidskrifters 
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granskning och att detta återspeglas i tidskriftens anseende (Forskare 10). Som en 
sammanfattning av inställningen till vikten av peer review kan detta citat tjäna: 

[Kvalitetsgranskning är] helt avgörande. Meritvärdet av en icke granskad 
artikel är minimalt. […] För varje arbete väljer jag den tidskrift med högst 
anseende där jag tror mig ha en chans att få den publicerad (Forskare 9). 

Detta sista ”där jag tror mig ha chans att få den publicerad” pekar också mot en viktig 
aspekt där det inte enbart är tidskriftens status som är det viktiga utan kanske framförallt 
det vetenskapliga resultatet i relation till tidskriften. Det är detta sammantaget som ger 
en lyckad kombination inte enbart impact factor eller peer review. Detta är något som 
återkommer i flera intervjusvar men utrycks mest drastiskt hos en av doktoranderna som 
menar att karriären rent av kan skadas av att man ”siktar för högt”. Om man försöker bli 
publicerad i en högt ansedd tidskrift allt för tidigt kan man ”ses som omogen och lite 
korkad som inte förstår att ens resultat inte är tillräckligt bra för den specifika 
tidskriften” (Forskare 8).  
 
När det kommer till frågan om publicering i populärvetenskapliga tidskrifter går 
åsikterna isär och då inte främst mellan institutionerna. Vissa menar att 
populärvetenskaplig publicering kan vara något att på sin höjd kan ”vara något att 
skriva upp i CV:et för att visa att man inte bara är ´insnöad´” (Forskare 7). De flesta 
menar dock att den populärvetenskapliga publiceringen har sin plats vid sidan av det 
vetenskapliga. Forskningsresultaten bör först publiceras i ett vetenskapligt ansett forum 
varefter det kan, i en annan form, också kommuniceras mer populärvetenskapligt 
(Forskare 9 : Forskare 10). Men trots att så gott som alla finner den 
populärvetenskapliga publiceringen viktig, inte minst för att motivera den egna 
forskningen i relation till resten av samhället, så är det inte alla som publicerar sig på 
detta sätt. Bland historikerna verkar den populärvetenskapliga publiceringen vara mer 
utbredd men också där är det en verksamhet som vissa ägnar sig åt i större utsträckning 
och andra inte alls. Sådan publicering sker dessutom ofta genom beställningar vilket 
begränsar möjligheterna att skriva för de mer oetablerade forskarna (Forskare 8: 
Forskare 4). Sådan beställning kan också göras av vetenskapliga tidskrifter men detta är 
mer ovanligt och det rör sig då framförallt om en viss sorts texter, exempelvis 
översiktsartiklar (Forskare 7: Forskare 9 : Forskare 10). I normalfallet söker man dock 
själv upp den tidskrift där man vill publicera sig (Forskare 3 : Forskare 2 : Forskare 5 
Forskare 9 : Forskare 10). Inställningen och den faktiska publiceringen i 
populärvetenskapliga tidskrifter kan också kopplas till Kling och McKims diskussion 
kring hur en enskild forskares trovärdighet kan överskugga betydelsen av de andra två 
faktorerna (publicitet och tillgänglighet) i fråga om publiceringens framgång. Den 
uppmärksamhet som en bredare publicering kan föra med sig kan också i förlängningen 
leda till ett större uppmärksammande också av kommande forskning och kanske i 
slutändan också till ett större förtroendekapital hos allmänheten. Så kan fallet sägas vara 
för de två, för allmänheten mycket kända, historikerna Dick Harrisson och Peter 
Englund. Hur denna exponering i slutändan påverkar förtroendekapitalet inom den 
vetenskapliga världen är dock öppet för diskussion.  
 
En av forskarna menar att man, trots att man gärna publicerar sig också 
populärvetenskapligt, väljer en kvalitetsgranskad tidskrift av meriteringsskäl (Forskare 
2). Detta leder tillbaka till diskussionen om betydelsen av peer review och high impact 
och det visar att det ofta till syvende och sist är meritering och karriärpåverkan som 
påverkar mest. Publicering är en strategisk process med en lång rad av valsituationer. 
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En av historieforskarna menar att det för den enskilde forskaren inte spelar så stor roll 
var man publicerar sig men att det dock numera är av större vikt när det gäller den 
”aktivitetstilldelning institutionen erhåller från fakulteten” (Forskare 3). Här blir en 
kollission mellan olika traditioner tydlig. Den upplevt låga betydelse publiceringsfora 
har för historikern när det gäller meritering för egen del krockar med de mätinstrument 
som används av fakulteten i form av viktning av publicering där ”förlagsutgivna böcker 
och artiklar i tidskrifter med peer review” väger tyngst (Forskare 3). Det finns dock en 
antydan att detta kan komma att spela en allt större roll också för historikerna.  
 
Att man ska publicera sig är alla överens om. Var detta ska ske är mer komplext och 
svaren mer splittrade. Överens är man dock om att valet är viktigt även om det ser ut på 
olika sätt och utgår från olika kriterier inom olika grupper, ämnen och institutioner. 
 

6.3.2 Publicitet och tillgänglighet 
 
Kling och McKims två övriga begrepp: publicitet och åtkomlighet ska också diskuteras. 
Publicitetskriteriet som berör hur tänkta läsare ska informeras om publiceringen har inte 
berörts på ett djupare plan i intervjuerna. Kort kan dock sägas att uppmärksamhet för 
publiceringarna i fysikernas fall erhålls genom publicering i så välrenommerade 
tidskrifter som möjligt. En artikel i Nature exempelvis åtnjuter per automatik en viss 
uppmärksamhet. För historikerna handlar det också om val av tidskrifter men också om 
att de böcker som ges ut relativt snabbt kommenteras och recenseras i de historiska 
tidskrifterna vilket leder till uppmärksamhet. 
 
Åtkomlighetsperspektivet har främst behandlats med utgångspunkt i debatten om open 
access-publicering. Vid historiska institutionen fanns ingen egentlig diskussion kring 
ämnet främst då denna form av publicering ännu inte är särskilt utbredd inom ämnet. En 
positiv grundinställning gör sig dock gällande och man ser en motivering till detta i att 
skattebetalarna som i förlängningen bekostar forskningen också ska få tillgång till 
densamma. Också bland fysikerna är inställningen positiv och man har också haft 
anledning att reflektera mer över frågan då open access är en vanlig form för 
publicering på institutionen för fysik. Inställningen är dock inte odelat positiv, det finns 
de som anser att anseendet för publicering i en open access tidskrift inte är lika högt 
som om det skett i en traditionell tidskrift (Prefekt: Fysik). Andra menar att det är bra ur 
ett tillgänglighetsperspektiv men att impact factorn ofta inte är så hög. Tanken om open 
access-publiceringens lägre status är något som känns igen från tidigare forskning. 
Bland annat har Judit Schöld i sin magisteruppsats undersökt musikvetares attityder till 
open access och funnit samma uppfattning (Schöld 2007, s.3).  
 
Utifrån Kling och McKims resonemang skulle tillgängligheten vara lika avgörande som 
den publicitet som kan uppnås tillsammans med den trovärdighet som tillmäts det valda 
forumet för publiceringen och forskaren. Uppfattningen om bristande anseende för open 
access-publikationer ger då en situation där en viktning mellan vinsten i tillgänglighet 
och förlusten i trovärdighet måste göras. I dessa fall verkar det som att man i 
normalfallet väljer trovärdigheten och den etablerade tidskriften. Tillgängligheten kan 
ibland säkerställas också här i och med att många av de mer etablerade tidskrifterna 
också har elektroniska arkiv. Dessa är dock ofta enbart öppna för prenumeranter.  
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6.4 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Efter dessa genomgångar av resultaten kan konstateras att man vid såväl institutionen 
för fysik som vid historiska institutionen gärna poängterar vikten av publicering. 
Drivkraften bakom denna publicering kan ses som en önskan att kommunicera med 
övriga forskarsamhället såväl som samhället i stort. Denna kommunikation har som 
syfte att motivera den egna forskningen, skapa en diskussion kring denna, knyta 
kontakter och i slutändan lägga en grund för meritering och en ökad möjlighet att 
tillskansa sig framtida forskningsanslag. Att publiceringen är avgörande för både 
historiker och fysiker blir tydligt men hur viktigt och vad som är viktigt skiljer dock 
institutionerna emellan. 
 

6.4.1 Skilda världar? Relationen mellan human- och 
naturvetenskaperna 
 
De figurer som Janken Myrdal tecknar och som lånats till denna uppsats (i kap 2.3.2) 
har bekräftats till en viss utsträckning. För att lättare kunna diskutera Myrdals 
beskrivning av vetenskapstraditionerna och hur mina resultat svarar mot dessa följer nu 
en sammanfattning av Myrdals beskrivning: 
 
Humanvetenskap   Naturvetenskap 
Ingen tidspress   Tidspress 
Kan boka ett ämne   Ämneskonkurrens 
Ensamförfattare   Skriver tillsammans 
Publiceringsspråk: svenska   Publiceringsspråk: engelska 
Språket som verktyg   Formelartat språk 
Skriver tjocka monografier   Skriver artiklar 
 
Myrdals ambition har varit att göra en delvis generaliserande beskrivning av 
naturvetenskap å ena sidan och humanvetenskap å den andra. Dessa generaliseringar 
kan naturligtvis inte avfärdas och många delar av sammanställningen ovan kan också 
appliceras på denna uppsats resultat. Frågan är dock om inte det som bryter mot bilden 
är det verkligt intressanta. Att kravet och känslan av konkurrens är närvarande på ett sätt 
bland fysikerna som det inte är bland historikerna är uppenbart och dessa får också 
konsekvenser för inställningen till andra aspekter inom forskningen som exempelvis 
den språkliga utformningen. Det är också i inställningen till språk som den främsta 
skillnaden mellan mina resultat och Myrdals ligger. Det finns belägg för att fysikerna 
använder sig av ett formelartat språk ofta påbjudet av de tidskrifter där publiceringen 
sker men det är också tydligt att fysikerna på samma sätt som historikerna är medvetna 
om den kraft som ligger i språket. Det är en ämnesöverskridande känsla för att språkets 
utformning gör något med resultatet och dess tillgänglighet.  
 
Andra motsägelser i relation till Myrdals resultat är att historikerna inte uteslutande 
kommunicerar sina forskningsresultat i monografier utan i ännu större utsträckning 
publicerar sig i kapitel och artiklar. Också i publiceringsspråk finns en skillnad då 
Myrdal menar att humanvetare publicerar sig uteslutande på svenska medan mina 
resultat visar att historikerna i viss utsträckning också skriver på framförallt engelska. 
Myrdal poängterar själv att de generaliseringar han gör visar en ”normaltyp” och att det 
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finns motsägelser. Det blir då orättvist att kräva att dessa generaliseringar ska stämma in 
i detalj på fallstudier som denna. Jag menar dock att resonemanget visar på att 
motsägelserna är mer intressanta än generaliseringarna. Myrdal själv menar också, likt 
Snow, i sin avslutning att idealet vore ett närmande mellan vetenskapstraditionerna, ett 
rivande av muren och ett steg i riktning mot gränsöverskridande forskning. Jag menar 
att generaliseringar kring de två vetenskapstraditioner inte bidrar till förståelse men 
dock till att upprätthålla en mur som redan är stadigt konstruerad. Intressantare är att 
genom problematisering och förhoppningsvis ökad förståelse försöka riva muren.  
 

6.4.2 Metoddiskussion 
 
En utvärdering av uppsatsens metodiska val kan tyckas rimligt i detta läge. Hur har 
databasen visat sig fylla den funktion jag förväntade mig? Hur fungerade 
intervjuformen? Och slutligen hur har min egen bakgrund påverkat uppsatsen?  
 
När det gäller databasen, GUP, så har den gett ett tillfredsställande underlag för 
undersökningen. Endast i ett fåtal fall har luckor upptäckts genom stickprov. Detta 
säkerställer dock inte att inte fler luckor finns men risken för att dessa skulle vara så 
stora att tillförlitligheten i materialet skulle ifrågasättas kan anses litet. 
 
Utifrån uppsatsens förutsättningar och målsättning känns valet av intervjuform relevant 
också i efterhand. Utsändandet av identiska frågor säkerställde inte enbart likartade 
förutsättningar för de svarande utan också en viss likformighet i svaren vilket 
underlättat bearbetningen. Tillgången till skriftliga svar har också underlättat arbetet. 
Risken för feltolkningar kvarstår dock liksom i alla former av kommunikation. De i de 
flesta fallen långa svar som jag fått in motverkar dock de största riskerna för total 
feltolkning då längre resonemang underbygger varje ståndpunkt. 
 
När det gäller min egen bakgrund som doktorand vid historiska institutionen så kan den 
sägas ha spelat en viss roll för uppsatsens struktur och resultat. Rent praktiskt kan sägas 
att jag haft betydligt lättare att få in svar på intervjuerna från tillfrågade forskare på 
historiska institutionen än från institutionen för fysik. Möjligheten att få in uttömmande 
och frispråkiga svar kan ses som ifrågasatt i och med historieforskarnas relation till mig. 
Det är inte självklart att man vill delge en kollega sina tankar om vissa ämnen. Jag 
menar dock att då ämnet inte rör något särskilt personligt eller känsligt utan den 
yrkesroll som vi delar minimeras risken för självcensur. Jag kan inte heller se någon 
skillnad i frispråkighet på svaren från de båda institutionerna.  
 

6.4.3 Vidare forskning 
 
Diskussionen om skiljelinjer och murar och dessas utsuddande och nedrivande bör 
fortgå inom forskarsamhällets alla delar. B&I-ämnets bidrag till detta skulle kunna vara 
en bibliometrisk kartläggning av publiceringsmönster vid olika institutioner, fakulteter 
och universitet. Sådana studier skulle sedan kunna ligga till grund för 
problematiseringar av föreställningar och generaliseringar. Vidare skulle resultat av 
sådana studier också kunna utgöra underlag för bedömning av den publicering som 
gjorts vid fördelning av finansiella forskningsmedel.  
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7. SAMMANFATTNING 
 
C. P Snow skrev 1959 en bok med titeln The two cultures i vilken han identifierar en 
rad skillnader mellan humanvetenskaperna å ena sidan och naturvetenskaperna å den 
andra. Han menar att dessa skillnader resulterat i en skarp skiljelinje mellan de båda 
traditionerna. Denna uppfattning har anammats av efterföljare där Janken Myrdals 
sentida studie är ett tydligt exempel.  
 
En av de skillnader som tas upp av Snow, men framförallt Myrdal, är hur man 
publicerar sig inom de olika traditionerna. En lång rad skillnader i publiceringsmönster 
presenteras och förklaras vara en grund till tudelningen. Då publicering är en kärnpunkt 
i den vetenskapliga verksamheten som förutom att belysa skillnader också öppnar för 
likheter mellan de båda traditionerna utgör den en bra bas för en undersökning. 
 
Med utgångspunkten att ifrågasätta och problematisera föreställningen om två skilda 
världar inom vetenskapssamfundet valde jag att undersöka publiceringsmönstret vid 
historiska institutionen respektive institutionen för fysik vid Göteborgs universitet. 
Dessa institutioner undersöktes på två sätt. Den första undersökningen syftade till att 
kartlägga mönstret för publicering och besvara frågorna vem publicerar sig och vad, var 
och hur publicerar man? Detta kartlades genom en studie av databasen Göteborgs 

Universitets Publikationer (GUP) och en genomgång av de publiceringslistor som 
genererades för åren 2004-2007. Den andra undersökningen är en intervjuundersökning 
där 10 forskare fått ge sin syn på drivkrafterna bakom publicering, val av 
publiceringsforum och varför man väljer att publicera det man gör. Dessa båda 
undersökningar skall tillsammans uppfylla uppsatsens syfte vilket är att kartlägga och 
analysera publiceringsmönstren vid de valda institutionerna.  
 
Undersökningen visar, vilket också finner stöd i tidigare forskning, att de tillfrågade 
forskarna ser publiceringen som en central punkt i forskarens arbete. Publiceringen 
handlar om kommunikation av forskningsresultat vilket ses som viktigt inte minst ur en 
demokratisk synvinkel. En önskan att delge sina resultat tillsammans med viljan att 
meritera sig och öka chansen till framtida forskningsfinansiering utgör tillsammans med 
knytandet av kontakter alla viktiga drivkrafter bakom publicering för såväl fysiker som 
historiker. De teoretiska begrepp som valts för att delvis strukturera analysen tar också 
sin utgångspunkt i den kommunikationsteoretiska diskussionen. Rob Kling och 
Geoffrey McKim har formulerat tre begrepp – trovärdighet, publicitet och åtkomlighet 
– som kan användas som såväl analytiska redskap som en instrumentell modell för att 
uppnå en effektiv publicering. Undersökningen visar att begreppen som sådana och 
rangordningen dem emellan är komplex (vilket också Kling & McKim själva 
diskuterar). Inte sällan ställs exempelvis trovärdighet mot åtkomlighet i frågor om 
refereegranskning och open access och det är inte självklart vilket av begreppen som 
väger tyngst för de publicerande forskarna. 
 
Kartläggningen av publiceringsmönster visar att det finns stora skillnader mellan de 
båda institutionerna. Fysikerna publicerar sig exempelvis betydligt oftare än 
historikerna. Medan fysikernas publicering nästan uteslutande sker i refereegranskade 
tidskriftsartiklar väljer historikerna en blandning av publiceringsformer där 
tyngdpunkten ligger på kapitel i böcker, monografier och artiklar. Historikerna skriver 
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mestadels på svenska men också på engelska medan fysikerna så gott som alltid 
publicerar sig på engelska språket i internationella tidskrifter. 
 
När det gäller attityderna till publicering så som de framkommer i 
intervjuundersökningen så synliggörs både skillnader och likheter mellan 
institutionerna. Skillnaderna ligger främst i frågan om refereegranskningssystemet som 
är av mycket stor vikt bland fysikerna medan det har en sekundär betydelse för 
historikernas val av publiceringsfora. Skillnader ser vi också i sättet att arbeta – ensam 
(historia) eller i grupp (fysik). När det gäller resonemanget kring hur en text bör 
utformas blir dock bilden mer komplicerad. Såväl fysiker som historiker menar att 
språket är viktigt, fysikerna dock med något mer uttalade åsikter att vissa formler måste 
följas, och att man bör formulera sig så att så många som möjligt kan förstå vad som 
menas. Den grundläggande likheten mellan de båda institutionerna ligger dock i tanken 
om forskning som kommunikation liksom drivkrafterna bakom denna kommunikation 
vilket berörts här ovan.  
 
Sammanfattnings- och avslutningsvis kan konstateras att undersökningen på vissa 
punkter visat sig överensstämma med Snows tal om två skilda världar eller kulturer 
medan den på andra punkter problematiserar denna inställning. Uppsatsen avslutas med 
en önskan om färre generaliseringar och fler problematiseringar vilket skulle kunna leda 
till ökad förståelse och ett nedrivande av den påstådda muren mellan human- och 
naturvetenskaperna.  
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR  
Till disputerade och doktorander vid de båda institutionerna  
 
Alla fick dessa frågor: 
Känner du något krav på dig att publicera dig? 
 
Vilken roll spelar publiceringen (i böcker, tidskrifter osv) för en fysikers/historikers 
karriär? Är det viktigt att publicera sig mycket? Är det viktigt var man publicerar sig? 
Spelar sådana saker in vid fördelning av framtida forskningsfinansiering tror du? Om du 
publicerar dig – varför? 
 
Finns det någon diskussion om open access14 vid institutionen? Vad anser du om denna 
form av publicering? 
  
Är kvalitetsgranskning viktigt när du publicerar? Väljer du hellre en kvalitetsgranskad 
tidskrift när du publicerar framför exempelvis en populärvetenskaplig tidskrift? Hur 
väljer du fora för publicering? Händer det att du får beställning på texter eller söker du 
själv upp de forum där du vill publicera dig? 
 
Vilken vikt läggs vid den språkliga utformningen när du publicerar? 
 
Doktorander fick också dessa frågor: 
Fick du som ny doktorand någon information, några råd eller uppmaningar gällande 
publicering från institutionen? Det kan handla om önskemål om hur ofta man bör 
publicera eller i vilka fora detta bör ske. Känner du något krav på dig att publicera dig? 
 

                                                 
14 ”Med open access menas att läsaren har fri tillgänglighet till forskningsresultat på Internet dvs 
kostnadsfritt kan läsa, citera, ladda ner och skriva ut vetenskapliga artiklar” enligt Göteborgs 

universitetsbibliotek: Open Access - översikt (2007-12-18) http://www.ub.gu.se/publicera/openaccess/ 
[2008-02-18] 



 

BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR  
till prefekter 
 
Hur tänker institutionen om de anställdas publicering? Finns någon policy för hur och 
var man bör publicera sig? Ges doktorander någon information kring detta när de 
börjar? 
 
Finns det någon diskussion om open access15 vid institutionen? Vad anser du om denna 
form av publicering? 
 
 

                                                 
15 Samma förklaring som i not 9. 




