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Abstract: Since the beginning of the 21st century the Open Access-movement, which 

advocates free online distribution of scholarly information, has gained momen-
tum. Authors can provide Open Access to their work in two main ways: by de-
positing a copy of their research output in an e-print archive and by publishing 
in Open Access journals. During the past few years, universities and other re-
search institutions throughout the world have established institutional reposito-
ries to manage, preserve and provide access to the intellectual output of the 
university/research institution. 
 
The purpose of this master’s thesis is to describe the implementation of an in-
stitutional repository at the Swedish University College of Borås. The thesis 
also aims to describe the current situation regarding Open Access at the uni-
versity college. The case study indicates that a requirement for the deposit of 
references into the repository is believed to have had a significant impact on 
the contents of the institutional repository. The full-text availability of research 
publications is, however, at present relatively low. The results show that there 
are three main barriers in the development of the institutional repository: lack 
of knowledge regarding Open Access and digital publishing, copyright issues 
and lack of time. Misconception and uncertainty regarding the guarantee of 
quality of the digital material are factors that most likely prevent researchers 
from depositing their research articles into the institutional repository. Librari-
ans play a key role when it comes to informing about self-archiving and Open 
Access. 
 
Our conclusion is that to obtain more research publications in full-text, re-
searchers need to gain more knowledge about institutional repositories and 
digital publishing. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
De senaste årens snabba tekniska utveckling och inte minst Internet har medfört en rekon-
struktion av den vetenskapliga publiceringsprocessen. Det traditionella vetenskapliga publice-
ringssystemet, med tryckta vetenskapliga tidskrifter, som varit rådande de senaste 350 åren 
har nu börjat förändras. Förutom teknikens framfart har detta sin grund i en rad olika faktorer, 
såsom dramatiska prishöjningar på vetenskapliga tidskrifter, ökad kommersialisering av ut-
givningen och att förlagsmarknaden kommit att domineras av ett fåtal större förlag. 
 
Upphovsrätten till vetenskapliga tidskriftsartiklar ägs inte av författarna själva utan av förla-
gen. Trots att de tekniska förutsättningarna nu finns så skapar de kommersiella förlagen ytter-
ligare juridiska och tekniska hinder som begränsar tillgången till den information som forsk-
ningsinstitutioner och bibliotek har förvärvat (Lejon & Westerberg 2005). De senaste decen-
nierna har prenumerationsavgifterna för vetenskapliga tidskrifter ökat dramatiskt. Enligt en 
undersökning ökade medelpriset för en tidskriftprenumeration med 226 % mellan åren 1986-
2000 och mellan åren 2001-2005 var prisökningen ca 40 %, enligt en annan undersökning. 
Prisökningarna har även varit snabbare än inflationen. Eftersom forskarna både förväntar sig 
och kräver att biblioteket ska prenumerera på de största (och dyraste) tidskrifterna har högsko-
lebiblioteken mer eller mindre varit tvungna att acceptera förlagens prishöjningar. Att de öka-
de tidskriftskostnaderna sedan gått ut över antalet inköpta böcker vid forskningsbiblioteken är 
inte svårt att räkna ut (Harnesk 2005, s.12). De alltjämt eskalerande prenumerationskostna-
derna har lett till en kris för biblioteken och den vetenskapliga kommunikationen, den s.k. 
”serial crisis”. Eriksson och Kjellberg (2003) sammanfattar krisen inom den vetenskapliga 
kommunikationen som att en allt större del av forskningsresultaten produceras och publiceras 
av allt färre kommersiella förlag till allt högre priser. Tillgången till information snedvrids 
sedan ytterligare av förlagens benägenhet att sälja vetenskapliga tidskrifter i paket, s.k. Big 
Deals, vilket gör att en allt större del av biblioteksbudgeten slukas av de större förlagen. Detta 
har skapat ett stort missnöje bland högskolebibliotek världen över, som på grund av dessa 
prisbarriärer inte längre har råd att ge tillgång till forskningsresultat i önskad omfattning. En 
situation som rimmar illa med den gamla universitetstanken att kunskap ska var alla tillgodo. 
 
I slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet började forskarvärlden starta nya vetenskap-
liga publiceringsformer för att försöka förändra denna situation. Bland annat har universiteten 
i USA och Europa börjat med egna publiceringssystem (Malmö högskola 2007). Alternativa 
rörelser har också startats för att motverka den onda cirkeln på den vetenskapliga publice-
ringsmarknaden. Open archives initiative, OAI, grundades 1999, då forskarna Paul Ginsparg, 
Rick Luce och Herbert Van de Sompel kallade till ett möte för att utforska möjligheterna till 
samordning av vetenskapliga e-print arkiv. Målet var att på ett konkret sätt bidra till transfor-
mationen av den vetenskapliga kommunikationen genom att utveckla en tjänst där författare 
till vetenskapliga publikationer själva kan arkivera sitt material i e-print arkiv (Van de Sompel 
& Lagoze 2000). Detta skulle i förlängningen betyda att tidskriftsförläggare kan koncentrera 
sig på kvalitetsgranskning och redigering, vilket bör betalas av författaren eller dennes orga-
nisation istället för av läsaren. En av OAI:s huvuduppgifter har varit att utveckla tekniska lös-
ningar för samsökning i de olika e-print arkiven världen över, för att underlätta en effektiv 
spridning av innehållet i arkiven. För detta ändamål har man utvecklat en standard, OAI-
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PMH, Open Archives Initiativ Protocol for Metadata Harvesting. Denna standard är helt obe-
roende av innehållet i databaserna. Idén är att arkiverade artiklar ska vara sökbara och kompa-
tibla med tekniska standarder och kan överföras via Internet. Genom att arkiven stödjer denna 
standard kan de sökas som om de vore ett enda. Idag stödjer de flesta arkiv med vetenskapligt 
innehåll OAI-PMH standarden (Linde 2007; Sohlberg 2007). Andra internationella organisa-
tioner som har utvecklat nya publiceringsformer är exempelvis SPARC (Scholarly Publishing 
and Academic Resources Coalisation), BioMedCentral och Public Library of Science. Dessa 
internationella initiativ har ett gemensamt mål: att skapa ett vetenskapligt publiceringssystem 
som tillhandahåller friare och snabbare tillgång till forskningsresultat, samtidigt som de till-
godoser de vetenskapliga kvalitetsbehov som finns. Man vill också återge upphovsrätten till 
författarna (Malmö högskola 2007). Denna företeelse går under benämningen Open Access. I 
korthet innebär Open Access att vetenskaplig information görs fritt tillgänglig på Internet. 
 
Under de senaste åren har en rörelse som verkar för Open Access växt sig allt starkare och det 
har tagits ett flertal offentliga ställningstaganden till stöd för Open Access publicering. 
 
Vintern 2001 samlades en grupp forskare i Budapest för att göra en förenad internationell 
insats för att öka tillgängligheten till forskningsresultat. Avsikten var att påskynda utveck-
lingen så att forskningsartiklar inom alla akademiska områden ska finnas fritt tillgängliga på 
Internet. Mötet resulterade i Budapest Open Access Initiative, BOAI, som är ”ett principiellt 
och strategiskt ställningstagande och åtagande för Open Access-publicering” (Sohlberg 2007). 
För att nå målet Open Access rekommenderar BOAI två kompletterande strategier. Den ena 
strategin är forskares egenarkivering av kvalitetsgranskade artiklar i OAI- kompatibla öppna 
arkiv. Den andra strategin går ut på att skapa Open Access tidskrifter, samt att stödja existe-
rande tidskrifter vid övergång till Open Access (Budapest Open Access Initiative 2007). 
 
Ett ytterligare steg inom Open Access-rörelsen togs i oktober 2003 i och med en konferens i 
Berlin med titeln ”Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities”. Detta blev 
startpunkten för en omfattande rörelse som verkar för att öka tillgängligheten till vetenskap-
ligt material samt tillkomsten av Berlindeklarationen (Berlin Declaration on Open Access). I 
korthet så innebär deklarationen att kunskap ska vara fritt tillgänglig globalt för alla. Under-
tecknarna åtar sig bland annat att uppmuntra forskare att publicera sina arbeten enligt princi-
perna bakom Open Access, att utveckla metoder för att kvalitetssäkra online-publicering samt 
att rekommendera att Open Access-publicering blir meriterande vid tjänstebefordring och vid 
bedömning vid tjänstetillsättning. Hittills (2007) har 226 organisationer och institutioner inom 
forsknings- och högskolevärden undertecknat deklarationen. I Sverige har bland annat Sveri-
ges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Vetenskapsrådet, Kungliga biblioteket och 
flera universitet och högskolor undertecknat Berlindeklarationen (Sohlberg 2007). 
 
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har skrivit rekommendationer till sina 
medlemmar i syftet att förverkliga Berlindeklarationen. SUHF rekommenderar sina medlem-
mar att: 

 
1. Införa en policy som starkt rekommenderar att deras forskare deponerar en kopia av 
varje publicerad artikel i ett öppet, digitalt arkiv och 
2. Uppmuntra forskarna att publicera sina forskningsartiklar i fritt tillgängliga veten-
skapliga tidskrifter när en lämplig sådan existerar och ge det stöd som krävs för att detta 
ska vara möjligt (Rekommendation SUHF 2005). 

 
Till följd av denna utveckling har universitet, högskolor och forskningsinstitutioner i Sverige 
och runt om i världen de senaste åren utvecklat egna öppna digitala arkiv för elektronisk arki-
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vering av forskningsresultat och uppsatser m.m. Utvecklingen har gått oerhört snabbt. Enligt 
statistik ifrån Directory of Open Access Repositories finns det numera ca 1100 öppna digitala 
arkiv över hela världen (Open DOAR 2008). I Sverige har de flesta universitet och högskolor 
på senare tid etablerat öppna digitala arkiv. Universitetens och högskolornas främsta motiv 
för att samla elektroniska publikationer på det här sättet är att öka tillgängligheten och därmed 
också användandet av forskningsmaterialet, samtidigt som man får en samlad ingång och ar-
kivering av lärosätets forskning (Sohlberg 2007). De öppna arkiven drivs generellt sett av 
bibliotek. 
 
Vi har i denna uppsats tänkt undersöka hur en svensk högskola, Högskolan i Borås, och dess 
biblioteksverksamhet har hanterat frågor kring Open Access och ett förändrat vetenskapligt 
publiceringssystem, med fokus på högskolans öppna digitala arkiv. BADA (Borås Akade-
miska Digitala Arkiv) etablerades under 2006 och är ett system för digital publicering av ma-
terial från Högskolan i Borås. Arkivet innehåller avhandlingar och artiklar av högskolans 
forskare, uppsatser från högskolans studenter och andra digitala samlingar. Högskolans bib-
liotek, BLR, ansvarar för samordningen av BADA. 
 
Open Access och öppna digitala arkiv berör i princip fyra olika aktörer: bibliotek, forskare, 
finansiärer och allmänheten. Vi ser huvudsakligen tre perspektiv som kan anläggas på proble-
men kring öppna arkiv och Open Access: ett biblioteks-/systemtillhandahållarperspektiv, ett 
forskarperspektiv, och ett samhällsperspektiv. I och med att BADA drivs av högskolans bibli-
otek, har vi i denna uppsats valt att undersöka problematiken kring öppna arkiv och Open Ac-
cess utifrån ett biblioteksperspektiv. 

 

1.2 Problemformulering 
 
I och med det stora missnöjet med ett dåligt fungerande vetenskapligt publiceringssystem och 
kampen mot de kommersiella förlagens vinstintressen, har högskolebibliotek och forskarsam-
hällen världen över påbörjat olika initiativ för att utveckla nya vetenskapliga publice-
ringssystem. Teknikens snabba utveckling har på kort tid förändrat förutsättningarna för ve-
tenskaplig kommunikation och publicering. Med Open Access- konceptet har det traditionella 
vetenskapliga publiceringssystemet nu börjat omvärderas. Det har redan hänt mycket sedan 
Open Access-rörelsens tillkomst, utvecklingen har gått oerhört fort men det är fortfarande 
osäkert hur framtiden kommer att se ut. En rad internationella och nationella initiativ har star-
tats för att stödja Open Access-rörelsen och universitetens/högskolornas öppna digitala arkiv. 
Trots att utvecklingen har gått mycket snabbt de senaste åren verkar det fortfarande finnas en 
del olösta frågor och problem gällande digital publicering och öppna arkiv. De elektroniskt 
publicerade dokumentens tillförlitlighet och status, samt bevarande av digitalt material i ett 
längre tidsperspektiv är några kärnfrågor (Holmqvist & Johansson 2005). 
 
Mot denna bakgrund vill vi försöka ta reda på hur Högskolan i Borås och dess biblioteksverk-
samhet förhåller sig till en internationell företeelse som Open Access, och vilka faktorer som 
påverkar utvecklingen av högskolans öppna digitala arkiv. Aspekter som är av intresse för vår 
studie är exempelvis hur och om man försöker att nå det ideala målet – Open Access, om det 
t.ex. krävs någon tydlig policy för att detta ska fungera. Tekniska och organisatoriska förut-
sättningar samt hur man löser den ekonomiska frågan är andra faktorer som påverkar utveck-
lingen av ett öppet digitalt arkiv. Forskarnas inställning till Open Access och vilja att depone-
ra sina resultat i arkiven är en annan avgörande faktor. Tidigare studier har visat att det är 
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relativt enkelt att skapa ett öppet digitalt arkiv, men problemet är sedan att fylla det med inne-
håll. Om så också är fallet med Högskolan i Borås öppna arkiv är intressant att ta reda på. 

 

1.3  Syfte och frågeställningar 
 
Med utgångspunkt i Open Access-rörelsens framväxt och snabba spridning samt SUHF:s och 
Vetenskapsrådets undertecknande av Berlindeklarationen, vill vi studera hur Open Access-
rörelsen på ett konkret sätt har påverkat en högskola och dess biblioteksverksamhet. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett öppet digitalt arkiv implementeras vid Högsko-
lan i Borås, samt vilka praktiska konsekvenser införandet av arkivet och Open Access-rörel-
sen har fått för högskolan och dess biblioteksverksamhet. Vi kommer att studera implemente-
ringen av högskolans öppna digitala arkiv ur ett biblioteksperspektiv, dels med fokus på mål-
beskrivning/policy, dels med fokus på systemet och aspekter som lagring, återvinning och 
sökning. 
 
Huvudfrågeställningen är: 
 

• Hur arbetar Högskolan i Borås (HB) med implementeringen av det öppna digitala ar-
kivet, BADA, samt tillgängliggörandet av högskolans publikationer? 

 
Underfrågeställningar som vi kommer att arbeta med är: 
 

• Hur har utvecklingen av BADA sett ut? 
 

• Vilken policy/målbeskrivning har Högskolan i Borås gällande elektronisk publicering 
och Open Access? 

 
• Hur påverkar Open Access bibliotekets rutiner och arbetsform? 

 
• Hur förhåller sig Högskolan i Borås till nationell samordning i arbetet med BADA och 

Open Access? 
 

• Hur sker kvalitetssäkringen av materialet i BADA? 
 

• Vilka förhållningssätt till Open Access finns hos centrala aktörer vid Högskolan i 
Borås? Vad betyder Open Access för Högskolan i Borås? 

 
• Vilka eventuella barriärer finns för en vidareutveckling av högskolans öppna digitala 

arkiv, och för att nå målet Open Access? 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Enligt ”The Budapest Open Access Initiative” rekommenderas två strategier i förverkligandet 
av Open Access konceptet. Vi kommer i denna uppsats avgränsa oss till den ena av dessa två 
strategier: Open Access-arkiv (s.k. self-archiving). Den andra strategin är att skapa Open Ac-
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cess tidskrifter. Vårt syfte med uppsatsen är inte att kartlägga vad som händer i hela Sverige 
inom Open Access-rörelsen, utan vi vill genom vår undersökning ta reda på hur den interna-
tionella rörelsen förankras i en svensk högskola och vad som kännetecknar just Högskolan i 
Borås med hänseende på denna företeelse. 
 
När man undersöker öppna digitala arkiv och Open Access finns det en rad olika perspektiv 
som man kan utgå ifrån. T.ex. ett bibiblioteksperspektiv, ett forskarperspektiv, eller ett sam-
hällsperspektiv. Vi kommer i denna uppsats avgränsa oss till att studera implementeringen av 
HB:s  öppna arkiv och Open Access ur ett biblioteksperspektiv. 
 
Vår undersökning rymmer en tidsperiod från och med 2006 när Projektet Digital Publicering 
startades, till och med dags dato 2008, då det öppna digitala arkivet (BADA) vid Högskolan i 
Borås implementerats. 

 

1.5 Disposition 
 
I kapitel 2 kommer vi att ta upp definitioner av begrepp som vi kommer att använda oss av i 
denna uppsats. I kapitel 3 ges en beskrivning av den vetenskapliga publiceringens kontext i 
form av en historisk översikt över vetenskaplig publicering samt beskrivning av initiativ till 
förändring. I kapitel 4, tidigare forskning och litteraturgenomgång, görs först en beskrivning 
av egenskaper och ändamål för öppna digitala arkiv samt några tidigare fallstudier av öppna 
arkiv. Därefter belyser vi en rad olika aspekter rörande öppna digitala arkiv: programvara och 
interoperabilitet, långtidsbevarande, bibliotekets roll, kvalitetsgranskning, policy och forska-
res inställning till Open Access och öppna digitala arkiv. I kapitel 5 redogör vi för de teore-
tiska utgångspunkter som vi sedan kommer att relatera till i vår analys. I kapitel 6 beskriver vi 
vår valda metod fallstudie och uppsatsens genomförande, samt redovisning av material och 
urval. I kapitel 7 redovisar vi resultatet av vår intervjuundersökning och dokumentstudie 
rörande BADA och digital publicering vid Högskolan i Borås. I kapitel 8 analyserar och dis-
kuterar vi vårt resultat utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Slutligen i 
kapitel 9 följer en sammanfattning av uppsatsen. 
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2. Definitioner 
 
 
Vetenskaplig publicering 
 
Vetenskaplig kommunikation resulterar vanligtvis i någon slags formell publikation där resul-
tat, idéer och observationer som framkommer i forskningen offentliggörs. Traditionellt sett 
har detta skett i form av tryckt material (Fjällbrant 1997). I kontexten av elektronisk media 
syftar begreppet ”vetenskaplig publikation” vanligtvis på alla former av online spridning av 
vetenskapliga dokument (Halliday 2001). 
 
Wikipedia definierar vetenskaplig publicering på följande sätt: 
 

Vetenskaplig publicering är publicering av originalforskning, vanligen i form av artiklar 
i vetenskapliga facktidskrifter eller som monografier. Vetenskaplig publicering föregås 
idag nästan alltid av en bedömning gjord av specialister inom samma vetenskapliga om-
råde som författaren och räknas som det kanske viktigaste sättet för akademisk merite-
ring (Wikipedia 2008). 
 

 
Elektronisk publicering 
 
Elektronisk publicering är en publiceringsform som blivit alltmer vanlig sedan Internets ge-
nombrott. De flesta större vetenskapliga tidskrifter finns numera också i en elektronisk ver-
sion. I Nationalencyklopedin definierar man elektronisk publicering som ”utgivning eller of-
fentliggörande av material i elektronisk form, dvs. i en form som kräver elektronisk apparatur 
för att läsaren/användaren skall kunna tillgodogöra sig materialet” (NE). I en artikel i Nordin-
fo-nytt 1-2/97 hämtar Riitta Alkula en definition av elektronisk publicering från Wills & 
Wills som vi ansluter oss till, den lyder på följande sätt: 
 

Elektronisk publicering omfattar skapandet, sparandet, presentationen och oftast också 
distributionen av ett dokument i elektronisk form. Elektronisk publicering kan också 
definieras som all sådan publicering som kräver datorer för produktion och distribution 
(läsning) (Alkula 1997, s.6). 

 
Litteraturen som finns på området definierar inte begreppet elektronisk publicering på ett en-
tydigt sätt, utan begreppet kan ses ur olika perspektiv där gränserna inte är klart dragna. Det 
som förenar alla definitioner är dock att ”material i något led av publiceringsprocessen skall 
vara i elektronisk form” (Ring 2001, s.5). 
 
I utredning om universitetets vetenskapliga publicering på www (2000) skiljer man mellan tre 
huvudkategorier när det gäller elektronisk publicering av forskningsresultat: 
 

• Redaktionsgranskade dokument i fulltext i original endast på nätet 
• Parallellpublicering på www av dokument i fulltext eller sammandrag 
• Egenpublicerat icke redaktionsgranskat material, manuskript etc. 

 
Inom olika ämnestraditioner har redaktionell granskning olika funktioner. Med ”redaktions-
granskade dokument” menas ”färdiga” dokument som har genomgått kvalitetsgranskning. 
Originalpublikationer på nätet distribueras med logisk nödvändighet i fulltext, även om såda-
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na fulltextpublikationer än så länge förekommer i begränsad omfattning. Spridning och accep-
tens av denna publiceringsform är beroende av forskarvärldens inställning till den. Forskare i 
allmänhet efterstäver att få sin forskning publicerad i en form som ger högsta möjliga merit-
värde. Detta påverkas av hur hård kvalitetsgranskningen är och hur stor spridning publikatio-
nerna får (Utredning om universitetets vetenskapliga publicering på www 2000, s.10f). 
 
Med parallellpublikationer åsyftas sådana dokument som redan utgivits i en traditionell tryckt 
pappersupplaga. Denna kategori kan vidare delas upp i fulltextpublikationer (fullständiga do-
kument) och sammanfattningar (t.ex. abstracts). Parallellpubliceringens fördel är att genom 
pappersutgåvan som arkiveras på traditionellt sätt löses frågan om dokumentets äkthet och 
bevarande. Publiceringen på Internet är bara ett sätt att göra dokumentet mer tillgänglighet 
och/eller minska kostnaderna för publiceringen. Om verket är tryckt på ett förlag som behåller 
upphovsrätten så finns ingen möjlighet till parallellpublicering (Utredning om universitetets 
vetenskapliga publicering på www 2000, s.10f). Idag tillåter dock en majoritet av förlagen, ca 
90 procent, någon form av parallellpublicering (Lundén 2008). 
 
De egenpublicerade dokumenten brukar karakteriseras som ”öppna” dokument på Internet, 
där författaren ständigt kan ändra texten. Egenpublicerade dokument är en företeelse som till 
stor del hänger samman med Internet. Genom den tekniska utvecklingen kan den enskilde 
forskaren idag publicera dokument och uppnå stor distribution även utan redaktionell gransk-
ning. En risk med egenpublicering av manuskript avsedda för publicering i exempelvis veten-
skapliga tidskrifter, är att den föregående egenpubliceringen kan leda till att manuskripten inte 
får publiceras i tidskrifter (Utredning om universitetets vetenskapliga publicering på www 
2000, s.10f). 
 
Elektroniska publikationers filformat kan delas in i två kategorier: 
 

• Uppmärkningssspråk 
• Sidbeskrivningsspråk 

 
Uppmärkningsspråken, exempelvis HTML, SGML och XML, skiljer på publikationens struk-
tur och innehåll. Sidbeskrivningsspråken, som t.ex. PDF och PostScript, eftersträvar i stället 
att behålla en tryckt publikations utseende (Holmqvist & Johansson 2005). 
 
 
Öppna digitala arkiv 
 
Sedan början av 2000-talet har många universitet, högskolor och forskningsinstitutioner eta-
blerat öppna digitala arkiv för att samla, tillgängliggöra och bevara forskningsresultat, stu-
dentrapporter och annat vetenskapligt material från det egna lärosätet/institutionen. Den gäng-
se internationella benämningen för dessa arkiv är Institutional Repositories. I Sverige verkar 
det inte finnas någon vedertagen term för den här typen av arkiv, benämningarna ”institutio-
nella arkiv”, ”öppna digitala arkiv” och ”öppna arkiv” förekommer i litteraturen om ämnet. I 
SVEP-projektets slutrapport diskuteras förslag till en nordisk av översättning av Institutional 
Repositories. De menar att förledet ”institutionell” inte är bra, eftersom det kan tolkas som 
”institution”. Termen ”arkiv” (motsvarande ”repository”) kan användas, men det bör då tyd-
ligt framgå att man inte avser ett traditionellt myndighetsarkiv. Slutförslaget till en lämplig 
översättning blev: ”Högskolornas/universitetens/institutens öppna arkiv” som grundelement i 
begreppet. Sedan kan man lägga till exempelvis ”forsknings-” eller ”publikations-” till arkiv 
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(Hagerlid 2005, s.15). Vi har i denna uppsats valt att använda benämningarna ”öppna digitala 
arkiv” och ”öppna arkiv”. 
 
Raym Crow definierar öppna digitala arkiv som ”digitala samlingar där vetenskapliga publi-
kationer vid ett eller flera universitet insamlas och bevaras” (2003, s.4). Crow menar att öpp-
na digitala arkiv kan ses som ett svar på de systematiska problem som finns i det nuvarande 
vetenskapliga publiceringssystemet. I och med att arkiven ökar tillgången till forskning och 
därigenom bidrar till ökad konkurrens och minskar de vetenskapliga tidskrifternas ”monopol” 
på publiceringsmarknaden, utgör de en viktig beståndsdel i reformationen av det vetenskapli-
ga kommunikationssystemet. Arkiven har också potential att tjäna som värdemätare för insti-
tutionens kvalité, och påvisa dess vetenskapliga, sociala och finansiella relevans (Crow 2003, 
s.4 & 6). 
 
Enligt David Prosser (2003) ska öppna digitala arkiv (institutional repositories) uppfylla fyra 
huvudkriterier: 

 
• De definieras lokalt av respektive institution, men vissa länder har nationella arkiv. 
• De omfattar ett brett urval av olika typer av material, så som preprints, working pa-

pers, artiklar, examensarbeten, undervisningsmaterial etc. Sammantaget representerar 
detta material institutionens intellektuella tillgångar. 

• De är uppsamlande och beständiga. Materialet raderas inte efter ett tag utan byggs på 
och är alltid tillgängligt. 

• De är interoperabla, d.v.s. att innehållet i arkivet finns tillgängligt även utanför institu-
tionen genom olika sökmotorer (s.168). 

 
Clifford Lynch (2003) beskriver det öppna digitala arkivet på följande sätt: 
 

A university-based institutional repository is a set of services that a university offers the 
members of its community for the management and dissemination of digital materials 
created by the institution and its community members. It is most essentially an organ-
izational commitment to the stewardship of these materials, including long term preser-
vation where appropriate, as well as an organization and access or distribution. 

 
 
Peer-review 
 
Tidskrifter har i över 300 år fungerat som den viktigaste representanten för vetenskaplig 
kommunikation. En tidskrift av god vetenskaplig kvalité har en redaktion och ett antal refe-
renter, bestående av sakkunniga forskare. Dessa s.k. peer-reviewers skall utvärdera och välja 
ut de bidrag som skall accepteras för publicering i en tidskrift (Informationskompetens 2008). 
Enligt Miriam A. Drake (2007, s.18) är peer-review en viktig fråga för forskare, bibliotekarier 
och läsare. Drake menar att läsare och bibliotekarier litar på denna process. Processen är till 
för att avgöra värdet av artiklar och bedöma huruvida tid och pengar ska investeras i dessa. 
Drake påpekar att peer-review systemet är långt ifrån ett perfekt system, eftersom det inte 
ansvarar för saker som eventuella felaktigheter, plagiat och förfalskning av forskningsresultat. 
Den nuvarande peer-review processen anses dock fungera trots dessa brister (ibid., s.18). 
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Self-archiving 
Self-archiving är den engelska termen på egenarkivering, egen publicering eller parallell pub-
licering. Det är det ena sättet för att uppnå Open Access till forskningsresultat. Det andra sät-
tet är att forskare publicerar sig i Open Access-tidskrifter. Self-archiving är en bredare term 
som oftast används till elektronisk införande och överförande av poster, vilka innefattar 
forskningsresultat som tillhandahålls av forskare utan förlagens medverkan. Processen sker på 
så sätt att antingen författaren själv och/eller någon annan person som hjälper författaren de-
ponerar en kopia i ”metadata” (data, författarnamn, titel, tidskriftsnamn, etc.) och sedan är 
metadatan ansluten till fulltextdokumentet. Termen ”self” har varit oklar i dagens diskussion. 
Ibland räknas icke-författare också som bidragare till publiceringen men de flesta hänvisar till 
författaren själv (Xia & Sun 2007, s. 14). I denna uppsats menar vi dock ”self” både författa-
ren själv och/eller personer som hjälper författaren att deponera artiklar i ett öppet digitalt 
arkiv. 
 
 
Embargo 
Med embargo menas att ett förlag sätter en restriktion på hur snart en artikel får offentliggöras 
i ett öppet digitalt arkiv. Det kan exempelvis vara 6 eller 12 månader efter publicering i tid-
skriften. 
 
 
E-print 
E-print är en elektronisk kopia av ett vetenskapligt dokument. E-prints kan förekomma i form 
av ”pre-prints” eller ”post-prints”, och kan omfatta alla former av forskningsproduktion ex-
empelvis tidskriftsartiklar, konferensmaterial och bokkapitel (Pinfield, Gardener & MacColl 
2002). 
 
 
E-print arkiv 
Ett arkiv där vetenskapliga publikationer tillgängliggörs elektroniskt via Internet. Det finns 
olika former av e-print arkiv, exempelvis ämnesbaserade arkiv som arXiv (för fysik) och öpp-
na digitala arkiv (även benämnt institutionella arkiv) för enskilda institutioner eller högskolor. 
 
 
Metadata 
”Data om data”. Metadata beskriver innehållet i ett dokument, t.ex. titel, författare, datum etc. 
Genom användning av metadata kan sökning, uppföljning och sortering m.m. göras enklare 
och effektivare, och det ökar möjligheterna till mer precisa sökningar (Wikipedia 2008). 
 
 
Dublin Core 
En metadata-standard, uppsättning metadataposter, som används för beskrivning av digitala 
objekt. Dublin Core-standarden är till för att underlätta sökning i olika typer av elektroniska 
resurser. 
 
 
Open Access 
Open Access (OA) betyder fri tillgång till vetenskaplig information på Internet. En mer utför-
lig definition av Open Access ges i avsnitt 3.2.1 på s.17. 
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Open source 
Öppen källkod, eller fri programvara. Öppen källkod betyder att användaren inte enbart får 
tillgång till källkoden för datorprogrammet, utan även får möjlighet att själv distribuera käll-
koden och göra förändringar i programmet (Holmqvist & Johansson 2005). 
 
 
Preprint 
Version av en artikel som ännu inte har accepterats för publicering eller genomgått sakkun-
nighetsbedömning (Lundén 2008). 
 
 
Postprint 
Version av en vetenskaplig artikel som har accepterats för publicering. Denna version har 
genomgått sakkunnighetsbedömning och eventuella revideringar föranlåtna av granskningen 
är införda i artikeln (Lundén 2008). 
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3. Vetenskaplig kommunikation och vetenskaplig publice-
ring i förändring 
 
Vetenskaplig kommunikation, i dess vidaste definition, har förekommit i tusentals år. Begrep-
pet associeras ofta till de gamla grekiska filosofernas akademier och hur man insamlade och 
förde vidare uråldriga kunskaper via otaliga översättningar under medeltiden. Under årens 
lopp har den vetenskapliga kommunikationen genomgått ett flertal paradigmskiften. Ett ge-
nomgripande sådant skedde i och med boktryckarkonstens genombrott mellan mitten av 
1400-talet fram till 1700-talet. Det senaste paradigmskiftet sker i nutiden och har möjliggjorts 
genom utvecklingen av Internet, samt en ökad liberalisering i synen på tillgänglighet och rät-
tigheter (Linde 2007). 
 

3.1  Historisk utveckling 
 
Till en början skedde kommunikationen vetenskapsmän emellan via personliga kontakter, 
brev och informella nätverk s.k. ”invisible colleges”. Den vetenskapliga kommunikationen 
formaliserades sedan i och med etableringen av lärda sällskap som skapade gemensamma fora 
för att diskutera vetenskapliga problem och nyheter. De första vetenskapliga tidskrifterna gavs 
ut ungefär samtidigt år 1665, Journal de Scavants i Paris och The Royal society i London. 
Tidskrifterna blev ett medel för att sprida forskningsresultat och för forskarna att offentligt 
registrera sin intellektuella upphovsrätt. Fram till mitten av 1900-talet var universitet och lär-
da sällskap de huvudsakliga utgivarna av tidskrifter, som först och främst finansierades av 
medlemsavgifter och universitetsmedel. De vetenskapliga tidskrifterna utgjorde grunden för 
ett forskarstyrt system för vetenskaplig kommunikation, och fungerade utan några direkta 
ekonomiska vinstmotiv. Biblioteksprenumerationer var ingen betydande inkomstkälla, och 
kommersiella förlag såg inga större vinstmöjligheter. Så efter andra världskrigets slut ökade 
satsningen på forskning, utveckling och universiteten markant. I och med framväxten av nya 
discipliner ökade också behovet av publiceringsmöjligheter och specialtidskrifter (Rabow 
2001 a, s.34; Hagerlid 2002 s.97). Till följd av den oerhörda forskningsexpansionen fick de 
traditionella utgivarna nu svårt att hantera det ökade trycket och var tvungna att sålla hårdare 
bland insända manuskript, vilket i sin tur ledde till allt längre utgivningstider. Ett sätt att för-
stärka finansieringen var att införa sidavgifter för författarna. Nya tidskrifter tillkom i snabb 
takt och specialiseringen ökade. Det vetenskapliga publiceringssystemet som länge varit fors-
karstyrt och ekonomiskt ointressant fick nu svårt att hantera sina uppgifter (Hagerlid 2002, 
s.97). Det var vid denna tid som de kommersiella förlagen började inse marknadspotentialen 
och gav sig in i branschen. Genom att starta tidskrifter inom nya forskningsområden samt på 
redan etablerade områden, erbjöd förlagen alternativ till tidigare publicering. För att garantera 
kvalitet hade sällskapen och universitetsförlagen utvecklat ett system där utvalda experter 
verkade som editorer och referenter, s.k. peer-review. För att kunna konkurrera med de tradi-
tionella utgivarna anammade de kommersiella förlagen denna modell, och framstående fors-
kare bjöds in för att delta i tidskrifternas redaktionskommittéer. Författarna i sin tur lockades 
till de kommersiella förlagen, eftersom de till skillnad mot sällskapen erbjöd ”gratispublice-
ring”, dvs. inga sidavgifter (Rabow 2001 a, s.35). 
 
En starkt bidragande orsak till de kommersiella förlagens intresse var att det utvecklats en 
mycket prisokänslig publiceringsmarknad. Tillkomsten av Science Citation Index (SCI), ut-
vecklat av Eugene Garfield 1963, ses som en tydlig bidragande orsak till detta. SCI skapades 
som ett bibliografiskt verktyg, men har även kommit att få funktionen av en statusmätare. 



 

12 

Garfield samlade de mest citerade tidskrifterna inom alla ämnesområden i en bas, en slags 
”universell kärnsamling”. En så kallad impact factor började räknas fram för varje tidskrift, 
som baseras på hur ofta artiklar i en tidskrift citeras. Det var nu möjligt att få ett kvantitativt 
mått på en tidskrifts status, och allt större vikt började läggas vid detta vid akademisk merite-
ring. Det blev följaktligen allt viktigare för forskarna att publicera sig i ”rätt” tidskrifter, vilket 
ledde till att redan existerande statusskillnader mellan tidskrifter förstärktes. Biblioteken såg 
härmed möjligheten att urskilja vissa kärntidskrifter som man ”ju måste ha”, oavsett pris, me-
dan förlagen såg möjligheten till en tryggad och prisokänslig marknad (Hagerlid 2002, s.98). 
 
På 1970-talet började priserna för de kommersiella förlagens tidskrifter därför gå in i ”en till 
synes okontrollerbar prisspiral” (Rabow 2001). Genom strategiska sammanslagningar och 
uppköp av mindre förlag skapade sig ett fåtal större förlag en monopolställning på publice-
ringsmarknaden, som de utnyttjat för att driva upp priserna. Mellan åren 1975-1995 ökade 
snittpriset för en prenumeration med flera hundra procent. Detta fick som följd att antalet in-
dividuella prenumerationer sjönk drastiskt från slutet av 70-talet. Antalet enskilda prenumera-
tioner per forskare sjönk från 5.8 1977 till 2.7 i början av 2000-talet. För att kompensera för-
lusterna började förlagen avkräva de mindre priskänsliga biblioteken höjningar långt högre än 
inflationen. Biblioteken tvingades till nya prenumerationsuppsägningar, som följdes av nya 
prishöjningar, och prisspiralen tog fart. Inköpen av monografier vid biblioteken skars nu kraf-
tigt ned eftersom de var tvungna att omfördela stora delar av förvärvsbudgeten till tidskrifter. 
Detta ledde till en kris för biblioteken som inte längre hade råd att fullgöra sitt ursprungliga 
syfte – att samla, tillhandahålla, och organisera vetenskaplig information (Rabow 2001 b, 
s.3f). 
 
Under slutet av 1960-talet, och på 70-talet började man experimentera med elektronisk publi-
cering. De första elektroniska tidskrifterna startades runt 1990, d.v.s. redan innan webbens 
lansering. Sedan med Internets genombrott var det många som hoppades att elektronisk publi-
cering skulle bli billigare, eftersom man kunde spara in på papper, tryck, distribution och lag-
ringskostnader etc. Enligt Andrew Odlyzko kan elektronisk publicering spara minst 90 % av 
kostnaderna för det traditionella systemet (Rabow 2001 b, s.3ff; Eriksson & Svensson 2007). 
Den elektroniska publiceringen utlovar även andra fördelar, exempelvis avsevärt bättre global 
tillgänglighet och sökbarhet, och en effektivare spridning av högkvalitativ information. Den 
elektroniska publiceringen kan även ge forskarsamhället möjlighet att få ökad kontroll över 
forskningsresultatens spridning (Rabow 2000, s.2091). När förlagen under 1990-talet började 
använda Internet för parallell distribution av sina tidskrifter väcktes således förhoppningen att 
prisökningarna skulle minska. Detta skedde emellertid inte utan en ny prenumerationsmodell 
med s.k. ”Big Deals” tillkom, där prenumeranter erbjuds mängdrabbat om man prenumererar 
på ett paket av elektroniska tidskrifter från ett visst förlag. Biblioteken var till en början posi-
tiva till denna modell men man upptäckte snart att den hade vissa nackdelar. Möjligheterna att 
välja ut enskilda tidskrifter visade sig minska i takt med att paketavtalen svalde en allt större 
del av biblioteksbudgeten. Man fick nu också tillgång till ett antal titlar av mindre intresse på 
bekostnad av ha råd att prenumerera på vissa viktiga topptidskrifter som inte ingick i paketen 
inom ett visst ämnesområde. Många ansåg dock att paketlösningarna var en relativt bra affär 
tills priserna höjdes igen och man återigen fick svårt att behålla viktiga tidskrifter (Eriksson & 
Svensson 2007; Linde 2007). 
 
Trots att den nya informationstekniken möjliggör en billigare och effektivare spridning av 
vetenskaplig information så finns det uppenbarligen vissa faktorer som hämmar denna ut-
veckling. Enligt Ingegerd Rabow (2000) är dessa främst tre. För det första att förlagen p.g.a. 
deras starka ställning saknar incitament till prissänkningar, och för läsarna gynnsamma vill-
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kor. För det andra kundernas svaga position, bl.a. orsakat av ett splittrat inköpsförfarande och 
få möjligheter till att samordna inköp. Den tredje och troligtvis avgörande faktorn är en ovilja 
inom delar av forskarvärlden att testa nya publiceringsalternativ. På grund av de höga prisbar-
riärerna riskerar forskarna nu, det alltjämt ökande informationsutbudet till trots, att få en säm-
re spridning och tillgång till information i slutändan (Rabow 2000). 
 
Då mängden forskning och följaktligen antalet publikationer hela tiden ökar i snabbare takt än 
bibliotekens budgetar, har konsekvensen blivit att en allt större del av världens forskningsin-
stitutioner har råd med en allt mindre del av mängden relevanta publikationer. För många uni-
versitet och högskolor har det känts bittert att behöva köpa tillbaka texter av sina egna forska-
re, som ”skänkt” dessa till förlag som förpackat dem och sedan gjort sig en god förtjänst på att 
sälja tillbaka dem i form av prenumerationer (Eriksson & Svensson 2007). Många kritiska 
röster har på senare tid höjts mot att förlagen på det här sättet gör stora vinster på forskning 
som ofta betalas med statliga medel. 
 
Denna utveckling har gjort att allt större grupper av bibliotek och forskare har börjat ifråga-
sätta de kommersiella förlagens vinstmarginaler och hantering av upphovsrättsfrågor, och 
sedan slutet av 90-talet har en rad initiativ startats inom forskarvärlden för att försöka mot-
verka detta. Open Access- konceptet ses av många som det mest intressanta svaret som fors-
karvärlden har kommit fram till för att försöka lösa krisen inom den vetenskapliga kommuni-
kationen. I nästkommande avsnitt beskrivs Open Access och några av de mest framträdande 
internationella och nationella initiativen som tagits inom Open Access-rörelsen de senaste 
åren. 

 

3.2 Initiativ till förändring 

3.2.1 Open Access 
 
Den formella definitionen av Open Access är skriven i “the Budapest Open Access Initiative” 
– “the Bethesda Statement on Open Access Publishing”, och fullständigt i “the Berlin Decla-
ration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities”. I huvudsak handlar 
Open Access om fri, omedelbar (efter publikation) och beständig tillgång till forskningsre-
sultat på Internet (Swan 2006, s.11). Tanken är att alla som vill ska kunna läsa, ladda ner, ko-
piera och distribuera materialet, utan några finansiella, juridiska eller tekniska hinder. Den 
enda restriktionen gällande reproduktion och distribution är att innehållet inte ska förvanskas 
och att verken citeras rätt. För att nå målet Open Access rekommenderar BOAI två strategier. 
Den ena strategin är forskares egenarkivering av kvalitetsgranskade artiklar i OAI-kompatibla 
öppna arkiv. Den andra strategin är att forskare publicerar sig direkt i Open Accesstidskrifter 
(Budapest Open Access Initiative). 
 
Debatten om Open Access 
 
Open access är ett mycket aktuellt ämne som diskuterats flitigt både internationellt och natio-
nellt den senaste tiden. Vi tänkte här ta upp några av de vanligaste argumenten för och emot 
Open Access som förekommer i den pågående debatten. 
 
Det vanligaste argumentet för Open Access i allmänhet är att fri forskning som i princip fi-
nansieras med skattemedel också ska vara fritt tillgänglig för alla (se exempelvis Borälv 2005; 
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Hagerlid & Stange 2007). Forskningsfinansiärer kräver eller rekommenderar i allt högre ut-
sträckning att en kopia av publikationer som resulterat av forskning som de finansierat, ska 
deponeras i ett öppet digitalt arkiv (Lundén 2008). 
 
I artikeln The future of academic publishing: What is open access tar Jannette Collins (2005) 
upp några av de främsta argumenten för Open Access- publicering, som vi har kunnat se även 
överensstämmer med annan litteratur. 
 

• Alla som har tillgång till Internet, får fri tillgång till vetenskaplig information. 
• Det kan minska bibliotekens eskalerande kostnader för vetenskapliga tidskrifter. 
• Författarna behåller upphovsrätten till sina publikationer. 
• Artiklar som finns fritt tillgängliga citeras oftare än de som inte är det. 
• Det kan minska risken för citerings bias, d.v.s. att författare endast refererar till tid-

skrifter som de har tillgång till. 
• Det minskar risken att författare nöjer sig med att bara använda abstracts när hela arti-

keln inte finns tillgänglig. 
 

 
Det framgår av litteraturen att många, speciellt inom biblioteksvärlden, är positiva till Open 
Access som företeelse. Kritiken rörande Open Access riktas främst mot betalningsmodellen 
som ofta används av Open Access-tidskrifter, den s.k. ”author pays” modellen, där författaren 
(eller dennes organisation) får betala för att bli publicerad. Vissa menar att det inte är alla som 
har råd att betala och att detta speciellt missgynnar forskare från u-länder. Det förekommer 
även en del andra argument mot Open Access. Förlaget Elseviers representant Michael Mabe 
har en rad invändningar mot Open Access. Han ifrågasätter om forskare verkligen vill att alla 
ska kunna läsa deras artiklar. Mabe menar att forskare har en specifik och begränsad läskrets 
och att de har ett väldigt klart mål om vilka de vill nå. Han tycker inte heller att forskare har 
en begränsad tillgång till litteratur inom sitt eget ämnesområde. Han skriver att studier har 
visat att antalet av prenumerationstidskrifter ökar och att fler artiklar blir lästa. Forskare i 
dagsläget har tillgång till mycket mer vetenskapslitteratur än förut i och med den nya tekni-
kens utveckling (även utan Open Access). Vidare tycker han inte heller att den breda allmän-
heten har ett ”ouppfyllt behov” av att ta del av de akademiska publikationerna. Han anser att 
dagens digitala omvandling fortfarande är långt ifrån färdig. Man håller fortfarande på att 
omdefiniera alla aktörers roller och de fundamentala processerna i informationskedjan. Det 
finns en hel del problem kopplat till detta som kräver lösningar, men Open Access är bara ett 
”symtom” och inte en lösning till det hela, enligt Mabe (2004, s.42). Men eftersom Mabe 
kommer ifrån förlaget Elsevier (som kan tänkas ha den del att förlora på Open Access- publi-
ceringen), så kan man ju undra om det är därför han är negativt inställd till Open Access. 
 

3.2.2 Internationella och nationella initiativ 
 
I detta avsnitt beskrivs några av de viktigaste internationella och nationella initiativen som 
tagits inom Open Access- rörelsen de senaste åren. Vi har redan tagit upp några av de mest 
betydelsefulla internationella initiativen, Open Archives Initiative (OAI) Budapest Open Ac-
cess Initiative (BOAI) och Berlindeklarationen i bakgrunden, men vi kommer här att ta upp 
ytterligare några framträdande initiativ. Gemensamt för dessa initiativ är ett engagemang för 
en förändring av det vetenskapliga publiceringssystemet, samt verkan för ökad tillgänglighet 
och spridning av forskningsresultat. 
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3.2.2.1  Internationella initiativ 
 
SPARC 
 
SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) grundades 1998 av 
The US Association of Research Libraries (ARL). SPARC är internationell allians mellan 
högskole- och forskningsbibliotek, forskningsinstitutioner och organisationer som startades 
med syftet att främja konkurrens på den vetenskapliga kommunikationsmarknaden. Organisa-
tionen arbetar för att förändra det vetenskapliga publiceringssystemet bl.a. genom att sti-
mulera utvecklingen av nya modeller för vetenskaplig kommunikation. SPARC hjälper ex-
empelvis forskargrupper och lärda sällskap att starta lågpristidskrifter. Genom samarbeten 
med förlag bl.a. försöker de pressa priserna, för att kunna öka tillgängligheten av god forsk-
ning till rimligare kostnader. Andra viktiga delar av SPARC:s arbete är upplysning och opini-
onsbildning. De driver bl.a. kampanjer riktade mot forskningssamhället under rubriker som 
”create change” och ”declaring independence”. Målet är att ”Återge forskningen till fors-
karna”. Vidare stödjer SPARC också OAI och insatser för att utveckla lokala fulltextdatabaser 
vid universitet och högskolor (Hagerlid 2002, s.100; Rabow 2001 a; SPARC 2007). 
 
 
PubMed Central 
 
PubMed Central (PMC) är ett fritt digitalt fulltextarkiv för litteratur inom biomedicin och me-
dicin.  PubMed Central lanserades 1999 av National Institutes of Health och drivs av National 
Library of Medicin (NLM) med målet att ge fri och direkt tillgång till den vetenskapliga litte-
raturen inom biovetenskaperna. Drivkraften bakom utvecklandet av PubMed Central var för-
utom de höga priserna också missnöjet med den långa hanteringstiden från insändande av 
manus till publicering, vilket är ett stort problem för forskarna. Genom PubMed Central- ar-
kivet ville man också lösa problemet med ”balkaniseringen” av forskningen, d.v.s. att forsk-
ningsrapportering av intresse för ett ämnesområde kan vara splittrad över 50 olika tidskrifter. 
Detta kunde nu lösas i och med PubMed Central. Troligheten att en artikel blir läst via fri full-
textaccess i PMC är också betydligt större än om den behöver tas fram bakom höga prisbarri-
ärer. Villkor för deltagande är att förlagen gör fulltexten fritt tillgänglig helst inom sex måna-
der men upp till 12 månader efter publiceringen (Rabow 2001 a, s.40; PubMed Central 2007). 
 
 
Public Library of Science (PLoS) 
 
Public Library of Science, PLoS, är en icke vinstdrivande organisation som verkar för att göra 
all världens litteratur inom naturvetenskap och medicin fritt tillgängligt för forskare och all-
mänheten. PLoS grundades år 2000 av en grupp forskare inom det naturvetenskapliga områ-
det. Denna sammanslutning av forskare författade i sept.2001 ett upprop till akademiker över 
hela världen som uppmanade forskare att skriva under ett avtal som innebar att de endast 
skulle publicera sig i tidskrifter vars artiklar blir fritt tillgängliga efter sex månader eller tidi-
gare från publicering. Uppropet skrevs under av 34 000 forskare från mer än 180 länder. Un-
der 2003 började PLoS ge ut kvalitetsgranskade Open Access- tidskrifter, där forskare inom 
naturvetenskap och medicin kan publicera sina viktigaste resultat. Enligt Open Access- mo-
dellen, finns PLoS tidskrifter direkt tillgängliga online vid publicering, utan restriktioner eller 
kostnader, förutsatt att författare och källor citeras enligt ”Creative Commons Attribution Li-
cence”. Man ville genom denna lansering visa att högkvalitativa tidskrifter inte nödvändigtvis 
kräver höga prenumerationsavgifter. Exempel på detta är PLoS tidskrifter, PLoS Biology och 
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PLoS Medicin som idag är rankade bland de högst ansedda tidskrifterna inom biologi och me-
dicin, med höga impact factors (14.7 resp. 8.4). Tillsammans med Budapest Open Access 
Initiative (BOAI) bl.a. kan PLoS ses som upprinnelsen till den debatt och det intresse Open 
Access fått i Sverige (PLoS 2007; Sohlberg 2007). 
 

3.2.2.2 Nationella initiativ 
 
Under de senaste åren har det även tagits en rad nationella initiativ för att stödja universitetens 
och högskolornas elektroniska publicering. Två av de mest framträdande initiativen är SVEP-
projektet och OpenAccess.se 
 
 
SVEP-projektet (Samordning av den SVenska högskolans Elektroniska Publicering) 
 
SVEP-projektet startades av Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning och 
utveckling, BIBSAM. Projektet pågick mellan år 2003 och 2005 och består av 5 delprojekt. 
 
Projektets övergripande mål var att främja en samordning och utveckling av svenska universi-
tets och högskolors elektroniska publicering av forskares och studenters arbeten. Man ville ge 
stöd för forskare och studenter för publiceringen av sina arbeten genom samordning och råd-
givning. Ett annat syfte med projektet var att maximera den elektroniska publiceringens syn-
lighet samt främja dess långsiktiga tillgänglighet. Dessutom skulle publiceringens arbetsmeto-
dik och system ske på ett sparsamt sätt och avstå ifrån dubbla insatser för att bli långsiktigt 
hållbara. Projektet ville understödja biblioteken genom att gemensamt bestämma standarder 
för metadata om publikationer, sprida lösningar för långsiktig tillgänglighet, ge råd om till-
gängliga verktyg och system för elektronisk publicering samt förbättra söktjänster. På så sätt 
kan också en bredare spridning och långsiktig tillgänglighet åstadkommas. Material som pro-
jektet inriktade sig på var universitetens och högskolornas egna utgivna vetenskapliga pub-
likationer vilka görs fritt tillgängliga, här inkluderas även examensarbeten men också andra 
typer av publikationer från lärosäten, t.ex. administrativt arbete. För examensarbeten har man 
skapat en speciell söktjänst riktad mot allmänheten, Uppsök (Hagerlid 2005, s.2). 
 
De fem delprojekten inom SVEP är: 
 

• Interoperabilitet – Harmonisering av beskrivning och beskrivnings format för full-
textpublicerade dokument 

• Långtidsbevarande/ett arbetsflöde och tekniska lösningar för arkivering av elektro-
nisk publicerade dokument vid svenska universitet och högskolor 

• ARKIV Ex – Sverige: en gemensam söktjänst för examensarbeten vid svenska 
universitet och högskolor 

• Resurspersoner & informationssajt kring e-publicering – verktyg och modeller 
• Workshops kring e-publicering – verktyg och modeller (Hagerlid 2005, s.2f) 

 
För frågan kring utvecklingen av högskolornas elektroniska publicering har SVEP-projektet 
väckt en större uppmärksamhet och nått ut i större utsträckning än vad man har förväntat sig 
(ibid., s.1). Projektet har kommit i bra kontakt med biblioteken som arbetar för utvecklandet 
av de öppna digitala arkiven men en majoritet av verksamheten har inga klara och bearbetade 
riktlinjer och organisatoriska ramar för arkiven. Hagerlid menar att innehållet i arkiven växer i 
en ganska långsam takt men en snabbare tillväxt av innehållet i arkiven förmodligen kräver att 
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högskolornas ledningar och forskningsfinansiärerna måste engagera sig mycket mer aktivt. 
SVEP-projektet har i många aspekter lagt en nödvändig grund för vidare utveckling av de 
öppna digitala arkiven vid högskolorna. Nästa steg som krävs är ett aktivt engagemang ifrån 
högskoleledningar, forskningsfinansiärer och enskilda forskare (ibid., s.12). 
 
 
OpenAccess.se 
 
OpenAccess.se-programmet startades av Kungliga biblioteket i samarbete med Sveriges uni-
versitets- och högskoleförbund (SUHF), Vetenskapsrådet, Kungl.Vetenskapsakademin och 
KK-stiftelsen. Programmet ska pågå mellan år 2006 och 2009 och syftar till att främja maxi-
mal tillgänglighet av arbeten producerade av forskare, lärare och studenter vid svenska uni-
versitet och högskolor. Detta görs genom att stödja den elektroniska publiceringen vid svens-
ka universitet och högskolor (OpenAccess.se 2008). OpenAccess.se-programmet bygger vi-
dare på SVEP-projektet men med ett bredare syfte (Sohlberg 2007). 

Programmet arbetar bl.a. med att utveckla standarder och verktyg för e-publicering, och att 
öka volym och mångfald av innehållet i öppna arkiv. Programmet har också till uppgift att 
främja användning av material i öppna arkiv och Open Access-tidskrifter. Exempelvis finns  
”utbildningspaket för forskare i Open Access” med i detta program (Sohlberg 2007). Pro-
grammet vill också främja långsiktig tillgång till lärosätenas digitala publikationer och stödja 
publicering i OA-tidskrifter samt övergång till OA-modeller för svenska vetenskapliga tid-
skrifter (OpenAccess.se 2008). 
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4. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning och annan litteratur kring öppna digitala arkiv 
som är av relevans för vår undersökning. Vi har kunnat urskilja en rad olika aspekter som ofta 
diskuteras i samband med implementeringen av öppna arkiv. Litteraturgenomgången är inde-
lad i olika teman som belyser dessa aspekter. 

 

4.1 Öppna digitala arkiv 
 
De öppna digitala arkivens historia är relativt kort. Enligt Cervone (2004) fick den sin början i 
och med lanseringen av den första fria programvaran Eprints, vid University of Southampton, 
i slutet av år 2000. Under de senaste åren har framväxten av öppna digitala arkiv vid universi-
tet, högskolor och forskningsinstitutioner ökat stadigt världen över. Cervone (2004) menar att 
den starka framväxten av öppna digitala arkiv framför allt drivs av faktorer såsom minskade 
kostnader för online-lagring, utvecklingen av bredband, samt framkomsten av metadatastan-
darder som beskriver innehållet i arkiven. Många digitala arkiv projekt motiveras också av en 
önskan att förändra den nuvarande modellen för vetenskaplig kommunikation, enligt Cervone. 
Även om motiven för att etablera öppna digitala arkiv kan skilja sig åt, så har de flesta arkiven 
liknande målsättningar. Steven Harnad, professor i kognitionsvetenskap vid University of 
Southampton har listat fem övergripande ändamål för öppna digitala arkiv (institutional repo-
sitories). Dessa innefattar: 
 

• egenpublicering av institutionens forskning, t.ex. pre-prints och post-prints, uppsatser 
och avhandlingar, 

• hantering av digitala samlingar, 
• bevaring av digitalt material, 
• tillhandahållande av undervisningsmaterial, 
• elektronisk publicering av tidskrifter och böcker. (Cervone 2004) 

 
De till synes subtila skillnaderna mellan dessa syften kompliceras av variationen av publika-
tionstyper som arkiven kan omfatta. Exempelvis så kan även forskningspublikationer som inte 
har publicerats i vetenskapliga tidskrifter deponeras i öppna digitala arkiv. Det kan vara bok-
kapitel, konferensbidrag, hela böcker eller olika slags rapporter. En stor del av materialet i 
arkiven består också av s.k. grå litteratur, t.ex. material producerat inom lärosätet, broschyrer, 
opublicerat material, ljudfiler och tv-intervjuer etc. Enligt Statistik hos OpenDOAR är de van-
ligaste dokumenttyperna i de öppna arkiven, globalt sett, än så länge uppsatser och avhand-
lingar, samt working papers och opublicerade rapporter, och inte sakkunnigbedömda tid-
skriftsartiklar (Cervone 2004; Lundén 2008). 

 
De öppna digitala arkiven är också ett sätt att marknadsföra institutionen och öka dess pre-
stige genom att forskningen synliggörs för den övriga forskarvärlden. Öppna digitala arkiv 
erbjuder samhället fri tillgång till all världens forskning, samtidigt som de garanterar lång-
tidsbevarande av forskningen (Prosser 2003, s.168). 
 
I artikeln Lu: research – att etablera ett institutionellt arkiv vid Lunds universitet resonerar 
Jörgen Eriksson och Sara Kjellberg (2003) kring företeelsen öppna digitala arkiv och vilka 
faktorer som påverkar utvecklingen av ett sådant arkiv. Författarna beskriver planeringen och 
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uppsättandet av en demonstrator till ett öppet digitalt arkiv, Lu: research, vid Lunds universi-
tet. Eriksson & Kjellberg menar att det ökade intresset för öppna digitala arkiv och det faktum 
att så många arkiv nu startas beror på följande orsaker: krisen inom den vetenskapliga kom-
munikationen, utvecklandet av OAI standarden och tillgång till programvara (2003, s.95). In-
tresset som nu finns för att skapa öppna digitala arkiv grundas också i de tekniska möjlighe-
terna att skapa samsökningstjänster, som framkommit i och med utvecklandet av OAI-PMH 
standarden (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Sedan den fria pro-
gramvaran E-prints lanserades har det blivit relativt enkelt rent tekniskt att bygga upp ett arkiv 
för lokal publicering. Vid Lunds universitet har man valt att använda Eprints som program-
vara, som sedan anpassats efter universitetets behov. Enligt Eriksson och Kjellberg är de i 
stort sätt nöjda med hur programvaran fungerar när det gäller basfunktionerna (2003, s.96). 
 
Vid planeringen av ett öppet digitalt arkiv vid Lunds universitet insåg man att det fanns tre 
olika grupper/perspektiv inom universitetet som kunde dra nytta av en sådan tjänst, och som 
man skulle vända sig till för att detta ska fungera. Det första perspektivet var universitet i sig, 
eftersom avsikten med LU: research var att skapa ett öppet digitalt arkiv för hela Lunds uni-
versitet, som därmed också ska utgöra en samlad ingång till lundaforskningen. Utvecklingen 
av arkivet grundades i en tydlig vilja vid universitetet att som en del av sin marknadsföring 
påvisa den forskning som bedrivs genom publicering av information på Internet. Tidigare 
hade lokala publikationer vid Lunds universitet endast kunnat nås via den publicerade institu-
tionens/avdelningens hemsida, med varierande sökmöjligheter och underhåll. I och med en 
gemensam lösning skulle man kunna få en översikt över forskningen på ett enkelt sätt och 
kunna arkivera och sprida informationen till internationella tjänster. Den andra grupperingen 
som kunde dra nytta av ett gemensamt arkiv var Lunds universitets fakulteter, institutioner 
eller andra forskargrupper som redan publicerade sin forskning på något sätt. Med en gemen-
sam tjänst skulle dessa grupper slippa underhålla egna system, vilket sparar både tid och re-
surser från den egna enheten. Det tredje perspektivet som man inriktade sig på var den enskil-
de forskaren, vars intresse och deltagande naturligtvis är avgörande i detta sammanhang. Ett 
öppet digitalt arkiv handlar ju till syvende och sist om att information om forskningsresultat 
ska kunna spridas på ett enkelt och snabbt sätt. Eriksson och Kjellberg tror att forskarens mo-
tiv för att delta i den här typen av tjänst, handlar om att forskaren kan se direkta fördelar för 
sin egen del, t.ex. då spridningen av resultaten till andra internationella tjänster underlättas 
(Eriksson och Kjellberg 2003, s.97). 
 
Joanna Barwick (2007) har i artikeln ”Building an institutional repository at Loughborough 
University- some experiences” gjort en fallbeskrivning av arbetet med att etablera ett öppet 
digitalt arkiv vid Loughborough University i England. I artikeln beskrivs första året i utveck-
lingen av universitetets öppna digitala arkiv, vilket sågs som ett pilotprojekt som pågick mel-
lan maj 2005- april 2006. Författaren tar upp några viktiga frågor, val och utmaningar som de 
ställts inför vid implementeringen av arkivtjänsten, och har summerat universitetets erfaren-
heter av arbetet med detta. Medvetna om utvecklingen inom Open Access, började man vid 
universitetsbiblioteket vid Loughborough under 2003 undersöka möjligheterna till att utveck-
la ett öppet digitalt arkiv. Utvecklingen av arkivet involverade ett samarbete mellan universi-
tetsbiblioteket, en professor från institutionen för informationsvetenskap och personal vid 
”engineering centre for teaching and learning”. Under 2005 tillsattes en styrgrupp (IR steering 
committee) för att se över pilotprojektet, och diskutera policy och utvecklingen av arkivet. 
Denna styrgrupp arbetade bl.a. nära olika aktörer inom universitetet för att väcka intresse och 
öka stödet för arkivtjänsten (Barwick 2007, s.114f). Sex institutioner anmälde sig frivilliga att 
delta i pilotprojektet. Det framgick tidigt att olika institutioner skulle reagera olika på tjänsten. 
Vissa delar av personalen oroade sig exempelvis över copyrightfrågor och var avogt inställda 
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till att elektroniska avhandlingar skulle läggas ut i arkivet, medan andra var mer entusiastiska. 
Någon forskare oroade sig också över hur tillgängliggörandet i arkivet skulle påverka royalti-
es hon fått. Man lyckades dock övertyga tveksamma individer, genom att framhålla de poten-
tiella fördelarna med Open Access (ibid., s.119). Universitetsbibliotekarierna har enligt Bar-
wick spelat en avgörande roll vad gäller att introducera tjänsten och övertyga olika aktörer 
och institutioner att delta (ibid., s. 120). Som programvara för arkivet valde man DSpace 
framför andra alternativ som EPrints och Feodora, p.g.a. dess fördelaktiga gränssnitt och för-
måga att hantera en mängd olika filformat, vilket passade Loughborough då de ville utveckla 
ett ”blandat” arkiv. En annan fördel med DSpace som framhålls är dess struktur, som gav uni-
versitetet möjligheten att organisera arkivets samlingar efter universitetets fakultetsstruktur. 
Vid slutet av 2006 innehöll Loughboroughs arkiv över 2000 objekt, däribland publicerade 
artiklar, avhandlingar, preprints och konferensmaterial, och indexeras av Google, Google 
scholar och OAIster (ibid., s.114f). 
 
Enligt Barwick är det största hindret för en vidareutveckling av det öppna digitala arkivet re-
striktiva förlags policies gällande upphovsrätt. Numera tillåter förlagen i de flesta fall någon 
form av arkivering i öppna arkiv exempelvis, men det finns oklarheter kring vilka versioner 
som får användas. Trots att de flesta förlagen tillåter post-print arkivering finns det vissa re-
striktioner, exempelvis embargotider och att förlagens PDF inte får användas. Detta har bl.a. 
lett till frågor och diskussioner om kvalitetssäkring av materialet i öppna digitala arkiv. Ett 
annat problem kopplat till detta är att akademiker ofta missuppfattar sina rättigheter att återan-
vända sina publikationer, efter att de har skrivit över copyright till förlagen. Att förklara upp-
hovsrättspolicies och vilken version som får användas i arkiven är enligt Barwick den mest 
frustrerande delen då man vill övertyga akademiker att deponera sitt material. Barwick menar 
att dessa problem understryker vikten av att ha ett institutionellt uttalande gällande copyright 
där författarna uppmuntras att återta kontrollen över sina verk. Ett sådant uttalande har förfat-
tats vid Loughborough, där universitetet starkt uppmuntrar all personal att deponera kopior av 
deras forskning i det öppna digitala arkivet, och man rekommenderar författarna att inte skri-
va över upphovsrätten till förlagen (ibid., s.120ff). Barwick betonar att den här typen av stöd 
är nödvändig för att försäkra arkivets upprätthållande. Den externa utvecklingen, exempelvis 
uttalanden av det engelska vetenskapsrådet gällande Open Access, har också stor betydelse 
för utvecklingen av det öppna digitala arkivet, enligt Barwick (ibid. s.122). 
 
I en fallstudie av Cranfield QUEprints har Simon J. Bevan (2007) beskrivit utvecklingen av 
ett öppet digitalt arkiv på Cranfield-universitetet i England. Arkivet vid Cranfield fokuserar 
på att tillgängliggöra universitetets samtliga intellektuella tillgångar, och öka dess synlighet 
och genomslagskraft. Forskare vid universitet har identifierat en rad svårigheter och hinder 
som orsaker till varför det tar så lång tid att fylla upp ett öppet digitalt arkiv. Forskare vid 
Cranfield anser att de inte har tid att lägga till material i ett öppet digitalt arkiv. Bevan menar 
att forskarna inte har uppfattat vilka förmåner de kan få av ett öppet digitalt arkiv, och att det 
inte passar in i forskarnas arbetsflöde att lägga till material i arkivet. Forskare på Cranfield-
universitet menar även att arkivet kan strida mot önskan att publiceras i peer-reviewed tid-
skrifter. Att deponera material i ett öppet digitalt arkiv kan också strida mot deras lojalitet för 
ämnesarkiv, som istället samlar samtliga forskningsresultat i ett specifikt ämne (Bevan 2007, 
s.172). Det framgår av studien att mer lokalt förespråkande är bra för utvecklingen av öppna 
digitala arkiv. Bibliotek och bibliotekarier som specificerar sig i ett ämne har visat sig spela 
en viktig roll i utvecklingen av arkivet. Bevan menar att ett bibliotek bör vara medvetet om 
vilka förmåner ett öppet digitalt arkiv har och att en kontaktbibliotekarie ska vara en naturlig 
kanal mellan forskare och arkivets förvaltare. Författaren har även påpekat att bevarandet av 
material i arkivet i QUEprints är en viktig fråga, men behöver diskuteras mera internt. Mycket 
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material befinner sig redan i PDF-format, vilket underlättar bevaringen. (ibid., s.174f). För 
QUEprints handlar arkivet mer om tillgång än om bevarande (ibid., s.178). Den ursprungliga 
förutsättningen för att driva ett välfungerande öppet digitalt arkiv i Cranfield QUEprints är att 
biblioteket ska kunna bygga arkivet tills det fylls upp med ett stort antal dokument. Sedan 
presenteras arkivet för forskaren. Forskare ska kunna se en ökning på användandet av deras 
eget arbete gentemot prenumerationsbaserade tidskrifter. När dessa förmåner är tydliga så 
kommer forskare att ta initiativ till att engagera sig i att fylla på mer material i arkivet QUE-
prints menar Bevan (ibid., s.176). Enligt arkivet QUEprints erfarenhet bör prioriteten i ut-
vecklandet av systemet ligga på att bygga upp ett system och göra det tillgängligt från början, 
snarare än att utveckla strukturerade policys vilka däremot kan vara relevanta för arkivet i 
framtiden. Många policys på Cranfield QUEprints har skapats tillfälligt (ibid., s.177 & s.180). 
 
I slutsatsen av studien menar författaren att förespråkande och marknadsföring av det öppna 
digitala arkivet är nödvändig för att försäkra sig om att forskarna förstår anledningarna och 
syftena bakom ett öppet digitalt arkiv. Bibliotekspersonalen har varit ledande i detta arbete 
vid Cranfield. Om man vill visa hur långt arkivtjänsten är integrerad inom en institution ska 
man snarare se till andelen engagerad personal än antalet tillgängliga publikationer, menar 
Bevan (ibid., s.180). 
 
I magisteruppsatsen Organiserad vetenskaplig elektronisk publicering vid universitets och 
högskolor i Sverige ifrån 2005 har Kristoffer Holmqvist och Tobias Johansson undersökt ak-
tiviteter med vetenskaplig elektronisk publicering på universitet och högskolor i Sverige. Re-
sultaten av 38 enkäter (men bara 26 som besvarade) som skickades till forskningsbibliotek i 
hela Sverige, visar en aktuell bild av högskolornas elektroniska publicering och utvecklingen 
av öppna digitala arkiv. I undersökningen har de funnit några nyckelfaktorer som påverkar 
utbyggandet av öppna digitala arkiv. Holmqvist och Johansson menar att de flesta högskolor 
saknar en uttalad policy eller en överordnad verksamhetsmålbeskrivning när det gäller den 
elektroniska publiceringsverksamheten. Detta kan göra att interoperabiliteten av den elektro-
niska publiceringen blir sämre och utvecklingsmöjligheterna för det öppna digitala arkivet 
kan bli drabbade. Att högskolorna har svårigheter att upprätta klara riktlinjer för publicerings-
verksamheten kan bero på att Sverige inte har en nationellt antagen strategi för hur man hante-
rar högskolornas elektroniska resurser. Holmqvist och Johansson anser att tydliggöra verk-
samheten och vilket ansvar de olika aktörerna inom verksamheten har är mycket viktigt. 
Dessutom har författarna påpekat att en centralisering av olika funktioner som styr den elek-
troniska publiceringen är viktiga för att effektivisera publiceringsmöjligheterna. 
Det är också viktigt att kommunikationen mellan högskolledning, bibliotek, forskare och 
andra aktörer som har med elektronisk publicering att göra fungerar väl. En annan nyckelfak-
tor som har påverkat utvecklingen av öppna digitala arkiv i Sverige är samarbeten mellan 
högskolorna och stöd ifrån samordningsprojekt såsom SVEP (Holmqvist & Johansson 2005, 
s.55f). Holmqvist och Johanssons studie visar även att vetenskaplig elektronisk publicerings-
verksamhet är en möjlighet för att expandera bibliotekets roll och den spelar även en viktig 
roll i den vetenskapliga kommunikationsprocessen (ibid., s.2). 
 
Maria Berglund har i sin magisteruppsats ”Riktlinjer för skapandet av digitala arkiv” (2007) 
undersökt vilka faktorer som påverkar utvecklingen av digitala arkiv, samt tagit fram riktlinjer 
för utformningen av dessa. Genom litteraturstudier och intervjuer med fem personer som ar-
betar med digitala arkiv, har författaren identifierat en rad aspekter som behöver tas i beräk-
ning vid skapandet av digitala arkiv. Några centrala områden som framhålls är administrativa-
, tekniska-, och kvalitetsaspekter, marknadsföring, publiceringsförfarande, samt kulturella 
faktorer. Av undersökningen framgår det bl.a. att det är viktigt att satsa på administrativa re-
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surser för att de digitala arkiven ska bli framgångsrika. Berglund menar att det gäller att tänka 
igenom publiceringsförfarandet och bestämma vad arkiven ska innehålla, samt vem som ska 
ha ansvaret att fylla dem. Författaren menar vidare att det är viktigt att välja en bra program-
vara, som helst ska vara OAI kompatibel, och det kan även vara bra att lägga till olika funk-
tioner som gör arkivet mer attraktivt. Berglund framhåller liksom Holmqvist och Johansson 
(2005) att det är bra med samarbeten mellan olika högskolor exempelvis, och att arkivet in-
tegreras i den övergripande organisationsstrukturen. Det är även viktigt att skaffa sig ett starkt 
stöd och resurser från ledningen. För att arkiven ska fyllas med innehåll anser författaren att 
man ska marknadsföra arkivet så att forskarna blir positivt inställda, och det bör även finnas 
något slags tvång att publicera sig (Berglund 2007). 
 

4.1.1 Programvara och interoperabilitet 
 
Det finns en rad tekniska aspekter att beakta vid implementeringen av ett öppet digitalt arkiv. 
Valet av programvara är en betydelsefull sådan. Sedan början av 2000-talet har det utvecklats 
en rad olika programvaror som kan användas som teknisk plattform för öppna digitala arkiv. 
Enligt Cervone (2004) skiljer man främst mellan kommersiella och s.k. Open source lösningar 
(fria programvaror). De kommersiella programvarorna köper man och är i de flesta fall inte 
öppna för lokal modifiering. Open source-systemen är gratis att ladda ner och är fritt tillgäng-
liga för användarna att modifiera efter egna behov. Den första fria programvaran, Eprints, 
togs fram vid universitetet i Southampton 2000, och är idag en av de mest använda program-
varorna. Dspace är ett annat open source system som utvecklats av MIT i samarbete med 
Hewlett-Packard. Dspace är liksom Eprints OAI-PMH kompatibelt, men till skillnad från 
Eprints så är Dspace mer flexibelt och har förmågan att hantera en rad olika digitala format. 
Feodora (Flexible Extensive Digital Object and Repository Architecture) utvecklat av univer-
sitetet i Virginia och Cornell University är ytterligare en programvara som används vid im-
plementeringen av öppna digitala arkiv. I Sverige (och vid några andra nordiska universitet) 
används också DIVA, utvecklat vid Uppsala universitet, som mot en avgift tillåter universitet 
och högskolor att ansluta sig till systemet. Ett flertal lärosäten har även utvecklat egna system 
för elektronisk publicering.  Holmqvist och Johansson (2005) har gjort en sammanställning 
över vilka system som används i Sverige (per 2005) (Cervone 2004; Lundén 2008). 
 
En viktig aspekt med öppna digitala arkiv är interoperabilitet, d.v.s. att materialet i arkiven 
kan sökas och återvinnas även utanför högskolan/institutionen i fråga. För att tillgängliggöra 
och öka spridningen av innehållet i öppna digitala arkiv har organisationen Open Archives 
Initiative (OAI) utvecklat ett protokoll som kallas Open Archives Initiative Protocol for Meta-
data Harvesting, OAI-PMH. Protokollet, som publicerades under 2001, används för insamling 
och beskrivning av dokument i öppna digitala arkiv, och har blivit en etablerad standard som 
fått stor spridning inom Open Accessrörelsen. Ett centralt koncept inom OAI-PMH utgörs av 
s.k. ”data providers” och ”service providers” och relationen dem emellan. En ”data provider” 
är exempelvis ett öppet digitalt arkiv, och en ”service provider” är en söktjänst som insamlar 
data från data providers och gör den sökbar. Ett exempel på en sådan service provider är sök-
tjänsten OAIster som inhämtar information från ca 800 öppna arkiv och gör den sökbar på ett 
ställe. OAI-PMH standarden beskriver hur det öppna digitala arkivet och den insamlande ro-
boten ska kommunicera. OAI-PMH gör det således möjligt välja ett eller flera OAI kompa-
tibla arkiv och hösta metadata från dessa, som sedan görs sökbar i ett eget gränssnitt. Endast 
metadatan samlas in, fulltexten ligger kvar i arkiven. Detta gör att eventuella restriktioner som 
förlagen kan ha gällande rätten att parallellpublicera artiklar inte överträds. För beskrivningen 
av informationen används ofta de 15 elementen i Dublin Core. Alla DC fälten behöver inte 
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användas, vilket även öppnar upp för insamling av ”informationsfattiga poster” (t.ex. endast 
titel och författare). Idag är det i stort sätt ett måste att ett öppet digitalt arkiv är kompatibelt 
med OAI-PMH, och de flesta programvaror som utvecklats för arkiven stödjer denna stan-
dard. Utan framväxten av OAI-PMH och söktjänster som skördar OAI-arkiv (exempelvis OA-
Ister och Google Scholar) hade modellen med öppna digitala arkiv varit svår att försvara ur 
återvinningssynpunkt (Eriksson 2007; Eriksson och Kjellberg 2003). 
 

4.1.2 Långtidsbevarande 
 
Frågan om långtidsbevarande är en annan viktig aspekt med öppna digitala arkiv. Ett av de 
öppna arkivens mål och uppgifter är att bevara och garantera åtkomst till det digitala innehål-
let även i ett längre tidsperspektiv. Utvecklingen inom tekniken skapar ständigt nya möjlighe-
ter att lagra och bevara och digitalt material. Nya filformat och lagringsmedier utvecklas allt-
jämt, vilket även ger upphov till en rad frågor och problem ur bevarandesynpunkt. 
 
Ett problem är att de digitala lagringsmedierna, på grund av den snabba tekniska utveck-
lingen, förefaller ha en lägre beständighet än det traditionella pappersmediet. Ett ytterligare 
problem handlar om att kunna tillhandahålla ”framtidssäker” åtkomst och tillgång till det digi-
tala materialet (Cervone 2004). Crow (2002) menar att bevarande och ”long-term access” av 
digitala objekt är oupplösligt sammankopplade, och att det ena skulle vara meningslöst utan 
det andra. Han framhåller vidare att långtidsbevarande och tillgång till det digitala materialet i 
arkiven kräver betydande planering och resurser. Institutionerna behöver skapa en balans mel-
lan att acceptera en mängd olika filformat som för tillfället är populära inom vissa discipliner, 
för att därmed förenkla deponering och deltagande, och ha i åtanke om dessa nya medier 
eventuellt kan orsaka komplikationer vid framtida migrering till nya format (Crow 2002, 
s18f). Många publiceringscentran i universitetsvärlden förespråkar användandet av öppna 
filformat, d.v.s. format som får användas fritt och att specifikationen av formatet är fritt till-
gänglig. Exempel på öppna filformat är PDF, ODF (OpenDocument Format) och XML. Vissa 
menar även att man bör begränsa sig till att använda enkla textbaserade filformat, som XML 
(Hansson 2007). 
 
För att kunna säkra långsiktig tillgång och bevarande av digitalt material behövs standarder 
som exempelvis (OAIS) Open Achival Information System, som är ett ramverk inom vilket 
bevarande metadata och andra standarder kan utvecklas. För att underlätta framtida åtkomst 
till de digitala objekten använder man sig också av persistenta identifikatorer. Varje digitalt 
objekt förses med en sådan unik persistent identifikator som härstammar från arkivets mjuk-
vara. Dessa identifikatorer förblir giltiga även om innehållet migrerar till ett annat system, och 
gör att objekten ska kunna lokaliseras även med framtida teknik (Cervone 2004). 
 
Det finns två huvudstrategier när det gäller långsiktigt bevarande och att tillgängliggöra äldre 
elektroniska publikationer: emulering och migrering. Emulering innebär att den ursprungliga 
mjukvaran behålls även i framtida datorsystem, vilket gör att mottagaren/läsaren (åtminstone i 
teorin) kan vara säker på dokumentet visas på samma sätt över tid. Migrering betyder att man 
byter teknisk plattform. Migreringsprocessen kräver vanligtvis att man behöver konvertera 
originaldokumentet till ett annat, mer aktuellt filformat. Detta innebär också en risk att data 
går förlorad eller förvanskas (Hansson 2007). En fördel med mjukvaran som används i öppna 
digitala arkiv, är att den innehar mekanismer som ständigt identifierar nya typer av material 
för att underlätta framtida migreringsaktiviteter. Målet är att migrationen ska ske på ett söm-
löst sätt allt eftersom tekniken förändras (Cervone 2004). Enligt Cervone (2004) är uppgiften 
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att samla och bevara material för framtida åtkomst inte något som berör författarna/skaparna 
direkt, utan har traditionellt hanterats av förlagen och bibliotek som har lång erfarenhet av 
detta. Men med digitalt material förändras denna modell. Bl.a. eftersom digitalt bevarande i 
högre grad är beroende av god förvaltning från det att objektet skapats, och därför kräver visst 
tekniskt kunnande av dem som publicerar och arkiverar materialet. De öppna digitala arkiven 
kan underlätta detta förfarande. Att planera för migrering kan vara relativt problematiskt, ef-
tersom det är svårt att förutspå vissa kritiska aspekter som exempelvis när migreringen ska 
ske och hur mycket det kommer att kosta. Bevarandeaspekten måste därför utgöra en väsenlig 
del av planeringen och utformningen av det öppna digitala arkivet (ibid.). 
 

4.1.3 Bibliotekets roll 
 
Internet har förändrat sättet varpå vetenskapen kommuniceras och följaktligen också bibliote-
kets roll. Bibliotekariernas roll har traditionellt varit att prenumerera på tidskrifter, köpa in 
böcker och att förvärva och förmedla de bästa metoderna för att ”inhösta” information. Beva-
ring av information är en annan ursprunglig biblioteksfunktion. Idag i den elektroniska eran 
basar bibliotekarierna över elektroniska tidskrifter, och försöker bevara och upprätthålla till-
gången till de elektroniska motsvarigheterna till de traditionella tryckta informationskällorna. 
Dagens bibliotekarier behöver därför hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen och ta till 
sig de nya datateknologiska verktygen, för att kunna bevara och återvinna information oavsett 
medium. Vetenskapliga bibliotek kan ses som ”forskningsverktyg” som förändras i takt med 
den tekniska utvecklingen. Med Internet har forskarna fått möjligheten att tillhandahålla fri 
tillgång, Open Access, till sina kvalitetsgranskade artiklar. Detta kan ske dels genom publice-
ring i OA tidskrifter, dels genom självarkivering i öppna digitala arkiv. Bibliotekarier bistår 
forskarna i båda dessa strategier. Vissa bibliotek har till följd av Open Accessrörelsens fram-
växt lagt till nya funktioner till sin verksamhet. Att utveckla öppna digitala arkiv samt att ska-
pa alternativt sponsra OA tidskrifter, är exempel på nya funktioner som vissa bibliotek nume-
ra ägnar sig åt (Bosc & Harnad 2005, s.95-98). 
 
Att driva utvecklingen av öppna digitala arkiv ses nu som ett sätt för biblioteken att förnya sig 
själva, och spela en aktiv roll i den vetenskapliga spridningsprocessen (Walters 2007). Eriks-
son och Kjellberg (2003) menar att de vetenskapliga biblioteken nu tar på sig rollen som pub-
licister av sin moderinstitutions forskningsresultat har kommit att ses som en ”naturlig verk-
samhet”, där biblioteken kan utnyttja sin kompetens vad gäller att systematiskt organisera och 
strukturera information. Generellt så förefaller de öppna digitala arkiven drivas av biblioteka-
rier. Det faller sig naturligt att bibliotekarier, i egenskap av informationsspecialister, ofta är de 
som leder utvecklingen av de öppna digitala arkiven, även om de inte ansvarar för alla uppgif-
ter själva. Hanteringen av universitetsomspännande policies och procedurer, tekniska frågor, 
och utövandet av kvalitetskontroll är uppgifter som generellt sett inte sköts av biblioteken 
enbart (Schmidt, Sennyey & Carstens 2005). 
 
Bibliotekariernas uppgifter vid implementeringen av öppna digitala arkiv innefattar bl.a. att 
marknadsföra arkivet och att undervisa fakultetspersonal, forskare och studenter om arkivets 
system och funktioner. Andra uppgifter består exempelvis i att informera fakulteterna om 
upphovsrättsfrågor och förändringar inom den vetenskapliga kommunikationen, till följd av 
Open Access, samt förklara publiceringsalternativ. Dessa aktiviteter är väsentliga för att ”vär-
va” användare och innehåll till arkivet, och för att etablera arkivets roll som en central sam-
lingsplats och ingång till lärosätets/institutionens intellektuella tillgångar (Walters 2007, 
s.221). 
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Bibliotekarierna får vara beredda att ha tålamod, då de får spendera mycket tid på att reda ut 
en rad missuppfattningar som finns gällande Open Access- publicering och arkivering. Vissa 
forskare kan t.ex. förkunna att all Internet publicering är ickegranskad, och därför värdelös, 
och behöver få skillnaden mellan post-prints och preprints förklarad för dem. Andra kan häv-
da att om man blandar ickegranskade och granskade papers på webben så kan det vara kvali-
tetssänkande för de senare. De behöver få förklarat för sig att dessa två kan åtskiljas genom 
olika söktjänster. En annan missuppfattning som förekommer hos forskare är att Open Access 
initiativet kommer att slå ut förlagen. Bibliotekarierna kan möta upp detta med att framhålla 
att förlag som sätter rimliga priser fortfarande kommer att kunna sälja sina produkter, och att 
en ny marknad utvecklas i vilket fall som helst i och med Open Access publiceringen, vilket 
gör att förlagen huvudsakligen kan koncentrera sig på att utföra peer-review via deras tidskrif-
ter även i fortsättningen (Jones, Andrew & McColl 2006, s 42). 
 

4.1.4 Kvalitetsgranskning 
 
Kvalitetssäkring är en aspekt som diskuteras mycket i samband med elektronisk publicering 
och öppna digitala arkiv. Kvalitetskontroll utgör en av grundbultarna i ett välfungerande ve-
tenskapligt publiceringssystem. Traditionellt har de lärda sällskapen och tidskriftsförlagen 
garanterat kvalitet genom sakkunnighetsgranskning, s.k. peer-review. Publicering i sakkun-
nigbedömda tidskrifter har därför varit av stor vikt för forskarna, eftersom det varit (och är) 
ett sätt att få en kvalitetsstämpel på sina verk. Ingegerd Rabow påpekar att kvalitetsfilter av 
något slag behövs för att skapa ett förtroende hos läsarna (2001 b, s.7). Det nuvarande peer-
review systemet har dock visat sig ha vissa brister, bl.a. att det är tidskrävande, och risken för 
partiskhet och korruption. Enligt Rabow m.fl. är det emellertid inte troligt att ett publice-
ringssystem utan någon form av tillförlitligt kvalitetsfilter skulle accepteras. 
 
I den tryckta tidskriften är kvalitetsvärderings- och spridningsfunktionen oupplösligt för-
enade. I den elektroniska miljön kan dessa funktioner frigöras från varandra på ett sätt som 
inte varit möjligt tidigare (Hagerlid 2002). Med framväxten av elektroniska preprint och re-
printarkiv, som exempelvis PubMed Central, är det många som oroat sig över att dessa ska 
översvämmas av en mängd ickegranskad information, och att det beprövade, om än kritise-
rade peer-review systemet ska riskeras (Rabow 2000). Rabow framhåller dock att peer-review 
är oberoende av medium, och att det inte kan uteslutas att kvalitetsfiltrering kan göras på ett 
bättre sätt med andra system (2000). 
 
En annan form av granskningssystem som framkommit på senare tid är s.k. open peer-review. 
Efter att en artikel publicerats elektroniskt online får forskare och andra möjligheten att disku-
tera arbetet och bifoga kommentarer, s.k. open peer-review, ”under en period av interaktivitet 
mellan forskarkollegor”. Först därefter tar redaktionen beslutet om artikeln ska antas för certi-
fiering. Enligt detta system sker alltså ”granskningen” (review) och certifiering efter att arbe-
tet publicerats online, till skillnad från traditionell peer-review där review sker före publice-
ring. I elektroniska tidskrifter är det mer vanligt än tidigare att man skiljer på publicering och 
certifiering. Systemet med open peer-review ger enligt förespråkarna, en bättre och mer kri-
tiskt granskande grupp referenter, och har därigenom potential att bli ett äkta demokratiskt 
system. På senare tid har man dock, även i Sverige, börjat använda och diskutera andra, mer 
objektivt mätbara kvalitetskriterier, s.k. bibliometriska metoder, impact factors och citerings-
analys (Informationskompetens 2008). 
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4.1.5 Policy 
 
I Sverige har flera lärosäten arbetat fram policys för Open Access-publiceringen. Lunds uni-
versitet har t.ex. antagit en policy sedan 2006, där universitetet rekommenderar sina forskare 
att göra sina forskningspublikationer fritt tillgängliga om det är möjligt. Forskare ska även 
undvika att överföra publiceringsrättigheter till förlag och åtminstone behålla sina rättigheter 
till parallellpublicering (Sohlberg 2007). Stockholms universitet har också författat en policy 
för publicering och rekommenderar att forskarna vid Stockholms universitet ”i möjligaste 
mån deponerar en kopia av varje publicerad vetenskaplig artikel i universitetets digitala arkiv” 
(ibid.). 
 
Den australiske professorn Arthur Sale har jämfört innehåll från sju universitet i Australien 
för att ta reda på om en policy som kräver institutioner att deponera sina forskningsresultat i 
öppna arkiv kan leda till högre deponeringstakt. Sale har i denna undersökning visat att ett 
krav för deponering av forskningsresultat i ett öppet arkiv kopplad till ett effektivt forskars-
stöd fungerar bra i Australien och leder till hög deponeringstakt. Det framgår av Sales studie 
att frivillig deponering inte leder till ett betydande innehåll i öppna arkiven. Av de sju univer-
siteten som Sale undersökt, har bara ett, QUT (Queensland University of Technology) en 
formell policy som kräver att forskare deponerar alla forskningsresultat i deras öppna arkiv. 
De andra sex universiteten tillämpar frivillig deponering utan krav. I studien visade det sig att 
de sex universiteten som saknar en deponeringspolicy bara fick in högst 15 % av innehållet i 
arkiven under 2004 och 2005. QUT fick in fyra gånger så mycket innehåll som dess närmaste 
konkurrent under 2005 och 2,4 gånger mer under 2004. QUT förväntas att få in 60 % av inne-
hållet för 2005 och 80 % för 2006. Det som utgör skillnaden mellan QUT och de övriga sex 
australiska universiteten är just en deponeringspolicy som är kopplad till en bra forskarsstöds-
praxis (Sale 2006 a). 
 
I en annan studie av Arthur Sale har han undersökt tre öppna arkiv vid universitet i Austra-
lien och Storbritannien vilka har infört deponeringspolicys. Sale upptäckte att institutionali-
sering av en deponeringspolicy har en tydlig verkan på deponeringstakten. Innan en depone-
ringspolicy hade införts kunde dokumenten deponeras i arkivet även många år efter publice-
ringen, enligt Sale. Om man har infört en deponeringspolicy så förändras denna situation 
dramatiskt. Då sker deponeringen runt publiceringsskede (Sale 2006 b, s.11). Sales studie har 
visat att det tar flera år innan en policy blir integrerad och blir en av rutinerna, men så snart 
det blir rutiner så sker deponeringen av artiklar kort tid efter publiceringen, och en liten del 
(15 % - 25 %) av deponeringen sker innan publiceringen (t.ex. pre-prints) (ibid., s.1 & s.11). 
 
I undersökningen med de tre öppna arkiven har Sale även upptäckt att månaden för publice-
ringen är en höjdpunkt för deponering, och sedan deponeras ett stort antal dokument i de 
nästkommande månaderna efter publiceringen. De flesta artiklarna deponeras av forskare de 
närmaste månaderna efter publiceringen. Inom sex månader så har mer än 80 procent av alla 
dokument blivit deponerade. Sale påpekar här att forskare egentligen inte välvilligt anammar 
förlagens restriktion med t.ex. sexmånadersembargo eftersom deras normala beteende är att 
deponera så nära publicerings datum som möjligt (ibid., s.11f). Sale har även hävdat att den 
rekommendation som införts av Open Access-rörelsen: ”deposit immediately, and make open 
access as soon as legally possible” är ett ypperligt råd för universitet och finansiärer som har 
tankar på att införa en policy. Sale menar att denna Open Access-tanke är inte bara rimlig 
utan också passar för vad forskare faktiskt gör (ibid., s.12 & s.1). 
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Båda studierna av Sale visar att en policy som kräver en obligatorisk deponering (mandatory 
policys) har en tydlig påverkan på deponeringstakten i öppna digitala arkiv. Om man låter 
deponering ske frivilligt, påverkas inte deponeringstakten i lika hög grad. Arthur Sale konsta-
terar att deponeringspolicys (mandatory policys) är den enda sätt att uppnå 100 % av innehåll 
i öppna digitala arkiven (ibid. s.9). Sale tror att resultatet av hans studier gällande en obligato-
risk deponeringspolicy går att generalisera till de flesta universitet.  Hélène Bosc och Steven 
Harnad har dragit en liknande slutsats dragit i artikeln ”In a paperless world a new role for 
academic libraries: providing open access”. De menar att de bibliotek som fyller upp sitt arkiv 
fortast är de som har en institutionell Open Access parallellpubliceringspolicy (2005, s.98). 
 

4.2 Forskares inställning till Open Access och öppna digitala arkiv 
 
Utan insyn i och förståelse för forskarnas inställning kommer Open Access-processen och 
implementeringen av öppna digitala arkiv inte att kunna lyckas. En hel del studier har därför 
ägnats åt att undersöka forskares syn på Open Access, vilket är en central fråga när det gäller 
utvecklingen av öppna digitala arkiv. 
 
Swan och Brown har gjort två större studier angående forskares inställning till och erfarenhe-
ter av Open Access publicering. Den första studien gjorde Swan och Brown i början av 2004 
på uppdrag av JISC (Joint Information System Committee) och OSI (Open Society Institute). 
De skickade ut totalt 8000 inbjudningar men fick endast 314 respondenter (Swan & Brown 
2004, s.219). Den andra studien gjorde Swan och Brown i slutet av 2004, då fick de 1296 
respondenter (Swan & Brown 2005, s.7). Båda studierna har visat att de huvudsakliga skälen 
för forskare att publicera sitt arbete i Open Access (både i OA-tidskrifter och i öppna digitala 
arkiv) var för att det var fritt tillgängligt för alla och att de kunde nå en större läskrets och att 
publiceringen skedde snabbare. Orsaker för forskare att inte publicera sig i Open Access-
tidskrifter var att de inte var välbekanta med Open Access-tidskrifterna i sitt fält och de kunde 
inte hitta en lämplig sådan att publicera sig i. Den senare studien fokuserade mer på self-
archiving, d.v.s. det andra sättet att stödja Open Access. Nästan hälften av respondenterna (49 
%) hade självarkiverat minst en artikel under de senaste åren i åtminstone ett av de tre möjliga 
sätten: i ett institutionellt arkiv, i ett ämnesarkiv eller på en webbsida (ibid. s.30). Det var 
många forskare som inte visste om att de kunde stödja Open Access med sitt arbete genom 
self-archiving. 71 % av de författare som inte hade deponerat några artiklar kände inte till 
detta företrädessätt. Forskarna inom vissa discipliner var mer medvetna om self-archiving än 
inom andra. Forskare i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap var särskilt medvetna om 
detta (ibid., s. 43). 
 
En vanlig uppfattning hos forskare är att det är komplicerat och tar lång tid att deponera en 
artikel i öppna digitala arkiv. Det handlar inte enbart om uppladdning av en fil i arkivet utan 
man måste även beskriva sin publikation med bibliografiska uppgifter (metadata). Men i 
Swan & Browns studier har det visats sig att det egentligen inte tar så lång tid för forskare att 
deponera en artikel i öppna digitala arkiv, och de undersökta forskarna upplevde det inte sär-
skilt svårt att deponera materialet. I Swan och Browns första studie visade det sig att i de fles-
ta fall tog det bara några minuter för en forskare att arkivera. Respondenterna i den andra stu-
dien deponerade dock ännu fortare än respondenterna i den första studien. I the School of 
Electronics & Computer Science at Southampton University tog det ungefär tio minuter för en 
forskare att deponera en artikel och här avses deponeringen införande av metadata och depo-
nering av fulltextfil (2005, s. 53). 
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Vad gäller svårigheten för deponeringen så berättar Swan & Brown att mer än hälften av re-
spondenterna tyckte att det var lätt att deponera artiklar. Bara ett fåtal tyckte att det var svårt 
att deponera artiklar i öppna arkiv (ibid., s.51). 
 
Forskarna blev även tillfrågade om vad den ursprungliga motivationen var för self-archiving. 
67 % av respondenterna svarade som självmotiverade, 21 % svarade att ha fått uppmuntran 
ifrån kollegor eller medförfattare, 18 % av respondenterna motiverade att använda sig av self-
archiving därför att artiklarna blev citerade oftare än i de prenumererade tidskrifterna, 15 % 
uppmuntrades av bibliotek eller administrativ personal på respondenternas institution, 9 % 
uppmuntrades av institutions företrädare och 7 % uppmuntrades av forskningsfinansiärer 
(ibid., s.50). Undersökningen visade att 80 % av ”self-archivers” deponerade artiklar själva. 
19 % fick hjälp av bibliotek för arkiveringen och 10 % fick hjälp av studenter eller assistenter 
(ibid., s.51). 
 
Swan och Brown undersökte även forskares inställning till frågan om bevarande. Två tredje-
delar av respondenterna (61 %) svarade att de förväntade sig att arkiverade artiklar skulle lag-
ras och vara tillgängliga för Open Access i evighet och även vara tekniskt tillåtna. 13 % av 
respondenterna förväntade sig att artiklarna skulle kunna lagras i åtminstone tio år, 16% av 
respondenterna förväntade sig att artiklarna skulle kunna lagras i fem år och 11% av respon-
denterna tyckte att artiklarna skulle lagras och vara tillgängliga i minst två år (ibid., s.55). 
 
När det gäller forskares inställning till en publiceringspolicy, har det visat sig att de flesta 
forskare inte är emot en policy för deponeringen. Det framgår i Swan & Browns båda enkät-
undersökningar att de flesta av forskarna är villiga att följa de krav som arbetsgivare eller 
forskningsfinansiärer satt för forskare när det gäller deponeringen av artiklar i ett öppet digi-
talt arkiv (Bosc & Harnad 2005, s.98; Swan & Brown 2005, s.62). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
 

5.1 Vetenskaplig kommunikation 
 
Enligt Christine L. Borgman handlar vetenskaplig kommunikation om hur forskare inom alla 
ämnesområden använder och sprider information genom formella och informella kanaler. 
Borgman menar att vetenskap inte är en aktivitet som företas i isolering utan kan ses som en 
social process. Forskning inom alla områden skulle vara ofullständig om den inte bekräftas 
genom en granskningsprocess och delas med andra. Därför innefattar vetenskap nödvändigt-
vis kommunikation (Halliday 2001). Jack Meadows är en av dem som delar uppfattningen att 
kommunikation är väsentlig för forskningen. Han betonar detta på följande sätt: 
 

Communication lies at the heart of research. It is as vital for research as the actual investigation it-
self, for research cannot properly claim that name until it has been scrutinised and accepted by 
colleagues. This necessarily requires that it be communicated (Borgman 2000 s.413f). 

 
Vetenskaplig kommunikation innefattar inte enbart de färdiga forskningsresultaten utan kan 
ses som en iterativ process där vetenskap kommuniceras, används och utvecklas inom fors-
karvärlden. En del författare likställer dock begreppet vetenskaplig kommunikation med ve-
tenskaplig produkt, det vill säga vetenskapliga artiklar som publiceras i tidskrifter t.ex. Detta 
definitionssätt kopplas vanligtvis till krisen inom vetenskaplig kommunikation. Denna kris 
handlar om bibliotekens problem med ökade prenumerationskostnader för vetenskapliga tid-
skrifter (Halliday 2001). 
 
Vetenskaplig verksamhet – forskning – skapar ett behov av att sprida och dela information om 
resultat, metoder, processer och produkter. Forskningsresultaten delas och utvärderas av kol-
legor och studenter. Det finns ett behov av både informell och formell kommunikation, dels 
nationellt, dels globalt. Informell kommunikation, särskilt inom STM-området (vetenskap, 
teknik och medicin) sker genom verbala kommunikationskanaler, exempelvis personliga kon-
takter mellan kollegor, seminarier och konferenser. De etablerade forskarna bygger successivt 
upp ett informellt kommunikationsnätverk vilket kallas för ”the invisible college”. Fördelen 
med verbala kommunikationskanaler är att de är snabba och effektiva sätt att förmedla infor-
mation och de är lätta och trevliga att använda. Nya forskare har vanligtvis brist på det infor-
mella kommunikationsnätverket. Idag inkluderas även e-post, elektroniska konferenser och 
diskussionsgrupper i den informella kanalen. Den formella kanalen brukar vara i form av 
tryckt material, såsom tidskrifter och monografier. Fördelen med den formella kanalen är 
bland annat att information kan spridas till en bred och utspridd grupp av läsare. Publicerade 
dokument tillhandahåller också ett sätt att etablera ”prioritet” av akademiska verk, och på så 
sätt bidrar detta till etablerandet av författarens akademiska status (Fjällbrant 1997). 
 
Enligt Ingegerd Rabow (2000) finns det fem grundkrav som måste ställas på ett välfungeran-
de vetenskapligt kommunikationssystem: 
 
- Kvalitetskontroll 
- Bestämning av prioritet 
- Erkännande 
- Optimal spridning 
- Allmänt tillgänglig permanent arkivering av publicerade resultat (Rabow 2000, s.2094) 
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Rabow menar att övergången till elektronisk publicering via någon typ av utgivare/förlag och 
eller egenpublicering varken får eller behöver riskera dessa grundkrav. Det kan snarare finnas 
möjligheter till bättre kravuppfyllande än tidigare, enligt Rabow (2000). 

 

5. 2 Kling och McKims kommunikationsteoretiska analysmodell 
 
Vetenskaplig publicering kan också ses som en social process, där forskare väljer publice-
ringsmedium baserat på kriterier som prestige, granskningskvalitet, förmåga att nå tänkta lä-
sare och tillgänglighet för deras målgrupp. Hur snabbt resultaten publiceras och vad det kostar 
för biblioteket är mindre viktigt för forskarna (Borgman 2000, s.419). 
 
Informationsvetarna Rob Kling och Geoffrey McKim ser vetenskaplig publicering som en 
kommunikativ akt, en verksamhet som forskarna först och främst deltar i för att deras forsk-
ningsresultat ska läsas och erkännas av den tilltänkta målgruppen (1999, s.896). Kling och 
McKims fokus på forskarsamhälle, författare och målgrupp framhåller användning lika myck-
et som produktion (Halliday 2001). Liksom Borgman ser Kling och McKim vetenskaplig 
kommunikation som en social process snarare än en produktionsprocess. 
 
Kling och McKim har utvecklat en analysmodell för vetenskaplig publicering som passar 
både författare och läsare. Enligt denna modell ska bra och effektiv publicering uppfylla tre 
kriterier: publicitet, tillförlitlighet och tillgänglighet. 
 
Med publicitet menar Kling och McKim att publikationen ska synliggöras för läsarna så att de 
blir medvetna om att den finns. De menar emellertid att publicitet inte automatiskt följer av att 
ett dokument finns tillgängligt genom globala nätverk som Internet, utan att publicitet repre-
senterar en rad aktiviteter som förankras i olika specifika vetenskapssamhällen (scholarly 
communities) Dessa aktiviteter innefattar bl.a. prenumerationer, abstractsdatabaser, citering 
och annonsering (Kling och McKim 1999, s.897 & s.905). Med tillförlitlighet menas att läsa-
ren ska kunna lita på innehållet i publikationen. Faktorer som talar för tillförlitlighet är exem-
pelvis peer-review och tidskriftens eller förlagets rykte. Med tillgänglighet menar de att läsar-
na ska kunna lokalisera och få tillgång till publikationen på ett stabilt och varaktigt sätt, obe-
roende av dess författare. Man ska alltså kunna få ta tag på dokumentet även lång tid efter att 
det har publicerats. Tillgänglighet tillhandahålls och säkerställs av ”institutionella förvaltare” 
som bibliotek, förlag och informationscentraler (clearinghouses) m.m. och med hjälp av iden-
tifikationsnummer som ISBN och ISSN (ibid., s.897). 
 
Dessa tre kriterier överensstämmer med tidigare analyser av forskares överväganden om var 
de väljer att publicera sina verk. Kling och McKims analysmodell pekar på att de sociala pro-
cesserna som utvecklats för tryckta publikationer fortsätter att gälla även för elektroniska pub-
likationer. Dessa kriterier gynnar emellertid etablerade tidskrifter och förlag som redan har 
byggt upp starka relationer och ett bra rykte på den vetenskapliga publiceringsmarknaden. 
Kling och McKim menar därmed att elektroniska publikationer som produceras utifrån redan 
etablerade tryckta tidskrifter, har varit mer framgångsrika än nya vetenskapliga publikationer 
som startats enbart i elektronisk form (Borgman 2000, s.420). 
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6. Metod och Material 
 
I det här avsnittet kommer vi att presentera vårt val av metod och det material som vi har 
tänkt använda oss av i vår undersökning. 
 

6.1 Fallstudier 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att studera hur Open Access-rörelsen på ett konkret sätt har 
påverkat en högskola och dess biblioteksverksamhet. Vi har tänkt undersöka hur högskolan i 
Borås har påverkats av denna tongivande rörelse och hur man arbetar med implementeringen 
av ett öppet digitalt arkiv. För att få svar på detta har vi valt att använda kvalitativ fallstudie 
som metod. 
 
I boken Fallstudien som forskningsmetod menar Merriam (1994) att fallstudier spelar en vik-
tig roll för att utveckla kunskapsbasen inom ett visst område. Fallstudiemetoden förankras i 
verkliga situationer och ger upplysning och insikt på ett sätt som vidgar läsarens kunskaper, 
och dessa insikter kan också utvecklas till preliminära hypoteser (s.46). Guédon menar att 
eftersom det finns mycket ovisshet om ämnet Open Access och hur det kommer att utvecklas, 
har fallstudier kommit att spela en viktig roll för forskningen inom området (2006, s.27). En 
kvalitativ fallundersökning kan definieras som en ”intensiv, holistisk beskrivning och analys 
av en enda företeelse eller enhet" (Merriam 1994, s.34). Anledningen till att vi valt kvalitativ 
fallstudie som metod, är att det är en metod som med fördel används för att systematiskt stu-
dera och få djupare insikter om en specifik företeelse, i vårt fall Open Access-rörelsen och 
mer specifikt företeelsen öppna digitala arkiv. Fallstudien lämpar sig också väl då man ska 
undersöka aktuella eller nutida skeenden, vilket passar vår studie då Open Access är en myck-
et aktuell företeelse som ligger i tiden (ibid., s.21 & s.23). 
 
Det finns fyra grundläggande egenskaper som kännetecknar kvalitativt inriktade fallstudier –
de är partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva. Att fallstudier är partikularis-
tiska innebär att de fokuserar på en specifik situation eller företeelse. De är deskriptiva i det 
att beskrivningen av företeelsen man studerat är omfattande och tät. Att en fallstudie är heu-
ristik betyder att den kan förbättra läsarens förståelse av den företeelse man studerar. Induktiv 
innebär att fallstudien främst grundar sig på induktiva resonemang, begrepp, generalisering 
och hypoteser framkommer ur den information man har tillgång till, vilket i sin tur grundas i 
den kontext som bildar ramen till det man studerar (ibid., s.25ff). 
 
Kvalitativ fallstudieforskning börjar normalt med ett problem som hämtas från praxis. Däref-
ter ställer man breda och vidlyftiga frågor som rör process (varför eller hur något sker) samt 
förståelse (vad, varför och hur) (ibid., s.57). Forskningsproblemet i vår studie handlar om ett 
initiativ till att förändra ett dåligt fungerande vetenskapligt publiceringssystem. Med Open 
Access-konceptet och öppna digitala arkiv vill man utveckla ett nytt vetenskapligt publice-
ringssystem. Det finns dock en del olösta frågor och aspekter att arbeta med i praktiken. Hu-
vudfrågeställningen som vi ställt upp i vår uppsats är hur man arbetar med implementeringen 
av det öppna digitala arkivet på HB och hur man arbetar med tillgängliggörandet av materialet 
i arkivet. Vi vill i vår studie undersöka hur implementeringprocessen av HB:s öppna digitala 
arkiv har sett ut, och vilka faktorer som påverkar utvecklingen av arkivet. Samtidigt vill vi få 
en ökad förståelse av Open Access-rörelsens praktiska förankring utifrån en högskolas erfa-
renhet. Anledningen till att vi har valt just Högskolan i Borås är helt enkelt ett s.k. bekväm-
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lighetsurval. Vi har valt HB eftersom vi båda studerar vid högskolan och det är den högskola 
som finns närmast till hands. 
 
En avgörande faktor då man ska bedöma om en fallstudie verkligen är den metod som passar 
bäst för undersökningen, är om man kan identifiera ett avgränsat system som fokus för studi-
en (ibid., s.24). Merriam påpekar att en situation kan väljas för att den är intressant i sig själv 
och ”för att man genom närmare kunskap om situationen kan få bättre förståelse rent generellt 
av den företeelse man är intresserad av” (1994, s.24). Med ett ”avgränsat system” menar man 
då gränserna är uppenbara – t.ex. en bestämd skola, institution eller metodik (ibid., s.24). I 
fallstudier ligger fokus mer på process än på resultat, på kontext snarare än på specifika vari-
abler och man är mer intresserad av att upptäcka än att bevisa (ibid., s.9). Syftet med vår upp-
sats är att söka kunskap om hur en svensk högskola arbetar med implementering av ett öppet 
digitalt arkiv. Genom undersökningsprocessen vill vi få en djupare förståelse av den nuvaran-
de situationen vid Högskolan i Borås med hänseende på Open Access-frågan och av Open 
Access-rörelsen i stort. Fallstudiens resultat kan förhoppningsvis och ge en djupare insikt om 
Open Access-rörelsens förankring i praktiken. Enligt Merriam kan slutprodukten av en fall-
undersökning primärt vara beskrivande, tolkande eller värderande. Men då vissa fallstudier är 
rent deskriptiva så innehåller de flesta fallstudier en kombination av beskrivning och tolkning 
eller beskrivning och värdering (ibid., s.40 & s.43). Vår fallstudie kommer huvudsakligen att 
vara beskrivande och tolkande. 
 
En begränsning som finns med fallstudiemetoden är enligt vissa forskare att det inte går att 
generalisera utifrån en fallundersökning (ibid., s.48). Ejvegård (2003) framhåller också att en 
begränsning med fallstudien är att ett ensamt fall aldrig kan representera verkligheten fullt ut. 
Därför måste man vara försiktig med de slutsatser man drar (s.31). Merriam påpekar en lik-
nande svaghet och begränsning med fallstudien. Hon menar att fallstudien kan överförenkla 
eller överdriva faktorer i en situation, vilket kan leda till att läsaren drar felaktiga slutsatser 
om hur det hela egentligen är. Läsaren kan tro att en fallstudie är fullständig redogörelse för 
helheten av en situation eller företeelse, men egentligen utgör den bara ”en enda aspekt av 
livet”, vilket man bör vara medveten om (Merriam 1994, s.47). 
 
När det gäller vårt fall anser vi ändå att föreliggande studie kan vara relevant och av intresse 
eftersom en liknande implementeringsprocess även sker vid andra lärosäten och institutioner 
som upprättar arkiv. Föreliggande studie lär därför i vart fall bidra till kunskapsbasen gällande 
öppna digitala arkiv. En av fallstudiens karakteristika är just också att den ”kan gälla en spe-
ciell situation men belysa ett generellt problem” (ibid., s.27). 
 

6.2 Genomförande 
 
För att uppnå vårt syfte har vi studerat dokument som är relaterade till högskolans elektronis-
ka publicering, samt gjort kvalitativa intervjuer med personer som arbetar med BADA. Merri-
am menar att fallstudiens styrka är just dess förmåga att hantera många olika typer av empi-
riskt material exempelvis dokument, intervjuer, observationer och artefakter (1994, s.23). 
 
Enligt Merriam utgör intervjuer den huvudsakliga källan i fallstudier för att få fram de kvali-
tativa data som fordras för att skapa en förståelse för den företeelse man studerar (1994, 
s.100). Även Kvale (1997, s.94) påpekar att intervjuer ofta utnyttjas i fallstudier, bl.a. i syftet 
att utveckla kunskap om en specifik institution eller person, eller så kan fallet användas för 
att belysa mer generella problem. Intervjuer kan ha olika grad av struktur, allt ifrån helt 



 

33 

strukturerade intervjuer där att frågorna och ordningsföljden är bestämda exakt från början, 
till helt ostrukturerade intervjuer där inget är bestämt i förväg. Den vanligaste formen är dock 
en delvis strukturerad intervju (Merriam 1994, s.100). 
 
Vi har intervjuat två personer som arbetar med BADA och digital publicering vid HB. I den-
na uppsats kallar vi dessa två informanter för Informant A och informant B. Båda informan-
terna är bibliotekarier och arbetar på högskolans bibliotek: Bibliotek och Lärande Resurser 
(BLR). Informant A arbetar aktivt med BADA och digital publicering. Informant B är nuva-
rande chefen för BLR som även är ordförande i Styrgrupp Digital publicering. Vi valde dessa 
informanter utifrån deras kunskaper gällande vårt ämnesområde, och vad som är relevant för 
vårt syfte. Vid förfrågan vid högskolebiblioteket fick vi tips om att informant A är kunnig i 
Open Access-frågor och arbetar praktiskt med BADA och digital publicering. Då vi även 
ville intervjua en person från styrgruppen för digital publicering vid HB (som arbetar med 
övergripande frågor och beslut gällande BADA) fick vi sedan tips genom informant A att det 
kunde vara lämpligt att intervjua informant B, nuvarande chefen för BLR, när det gäller mer 
övergripande frågor gällande BADA och Open Access vid HB. Vi kontaktade båda infor-
manterna via mejl och beskrev studiens syfte och hörde om de ville ställa upp på en intervju. 
Båda informanterna ställde upp på att bli intervjuade vid denna första förfrågan. Att man 
erhåller undersökningspersonernas informerade samtycke till att delta i undersökningen är en 
viktig etisk aspekt i samband med intervjuundersökningar, enligt Kvale (1997, s.105) Infor-
merat samtycke innebär att man informerar undersökningspersonerna om undersökningens 
generella syfte, och hur undersökningen är upplagd. I det informerade samtycket ingår även 
att undersökningspersonerna deltar i undersökningen frivilligt (ibid. s.105 & 107). Båda in-
formanterna har godkänt att vi beskriver deras yrkesroll och funktion i arbetet med högsko-
lans öppna arkiv i uppsatsen. De gav även sitt samtycke till att skriva ut deras namn i uppsat-
sen, men eftersom anonymitet ofta framhålls som en viktig forskningsetisk aspekt i metodlit-
teraturen, har vi valt att inte skriva ut namnen. Det går naturligtvis för någon som är bekant 
med förhållandena vid Högskolan i Borås att ur vår text sluta sig till vilka personerna är, men 
för oss är det intressanta här inte vilka de är, utan vilken auktoritet de har i de frågor som de 
uttalar sig om. 
 
Vi använde oss av en halvstrukturerad intervjuguide vid intervjuerna. Vid halvstrukturerade 
intervjuer har man en rad teman och förslag till relevanta frågor, men det finns samtidigt möj-
lighet att göra ändringar när det gäller frågornas form och ordningsföljd och det finns möjlig-
het att följa upp svaren från den intervjuade (Kvale 1997, s.117). Vid båda intervjuerna utgick 
vi från en intervjuguide med förutbestämda frågor, men den följdes inte exakt vad gäller orda-
lydelse och ordningsföljd, och vi ställde även en rad uppföljningsfrågor som inte fanns med 
från början. Vi använde inte samma intervjuguide för de två intervjuerna, utan vi ställde mer 
praktiskt och tekniskt orienterade frågor till informant A som arbetar praktiskt med BADA 
och digital publicering, och vi ställde mer övergripande och allmänna frågor gällande digital 
publicering och Open Access till informant B. Intervjuerna genomfördes på informanternas 
arbetsplats, på högskolans bibliotek. Intervjuerna spelades in med MD-spelare och vi tran-
skriberade sedan utsagorna ordagrant. Vi har även ställt några ytterligare uppföljningsfrågor 
till informanterna via mejl. Vi har i möjligaste mån undvikit ledande frågor, vilket är viktigt 
för studiens reliabilitet, enligt Kvale (1997, s.113). För att styrka studiens validitet har infor-
manterna fått läsa vår resultatsammanställning för att kontrollera att vi har refererat och citerat 
deras utsagor korrekt. 
 
För att besvara våra frågeställningar ha vi även gjort en dokumentstudie av olika dokument 
kopplade till projektet BADA och högskolans digitala publicering. I resultatkapitlet samman-
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ställer vi resultatet av intervjuundersökningen och vår dokumentstudie. Vi kommer sedan att 
analysera och diskutera resultatet av vår fallstudie utifrån tidigare forskning och annan littera-
tur, samt teorier kring vetenskaplig kommunikation, bl.a. Kling & McKims kriterier för effek-
tiv vetenskaplig publicering och Ingegerd Rabows grundkrav för ett välfungerande vetenskap-
ligt kommunikationssystem. 

 

6.3 Material och urval 
 
Materialet som vi använder oss av i vår dokumentstudie är dokument som rör om digital pub-
licering vid HB: Ansökan om medel för elektronisk publicering vid Högskolan i Borås 2006 
(benämns Ansökan 2006 i uppsatsen), Ansökan om fortsatta medel ur rektors strategiska ut-
vecklingsreserv för projektet BADA Borås Akademiska Digital Arkiv 2007 (benämns Ansökan 
2007), Utredning rörande elektronisk publicering vid Högskolan i Borås 2005, Förslag till 
policy för publicering vid Högskolan i Borås 2007, Policy för publicering vid Högskolan I 
Borås 2007, Rekommendationer med anledning av undertecknandet av Berlin Declaration on 
Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities 2005, Digital Publicering vid 
Högskolan i Borås, samt styrgruppens mötesprotokoll i anknytning till Projektet Digital Pub-
licering: Protokoll 20061009, Styrgrupp Digital publicering, Högskolan I Borås, Protokoll 
20070209, Styrgrupp Digital publicering, Högskolan I Borås. Protokoll 20070525, Styrgrupp 
Digital publicering, Högskolan I Borås, Protokoll 20070921, Styrgrupp Digital publicering, 
Högskolan I Borås, Protokoll 20080125, Styrgrupp Digital publicering, Högskolan I Borås. 
 
De flesta av ovannämnda dokument finns tillgängliga på bibliotekets/BADA:s webbplats. 
Utredning rörande elektronisk publicering vid Högskolan i Borås 2005 fick vi tillgång till via 
registrator. 
 
I vårt material ingår också intervjuer som vi gjort med två personer med nyckelroller i fråga 
om implementeringen av ett öppet digitalt arkiv vid Högskolan i Borås. Intervjuerna finns på 
band och i transkriberat skick hos uppsatsförfattarna. 
 
Materialet till litteraturgenomgången har vi sökt i olika databaser, som t.ex. LISA och Google 
Scholar och Nordiskt BDI-index. Vi har även sökt material i Samsök och i högskolebibliote-
kets katalog. Vi har till stor del använt oss av s.k. snöbollurval, d.v.s. att vi funnit artiklar och 
uppsatser bl.a. genom andra uppsatsers och artiklars referenslistor. 
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7. Resultat 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av vår intervjuundersökning och dokument-
studie rörande BADA och digital publicering vid Högskolan i Borås. 
 

7.1 Bakgrund till BADA 
 
Under 2005 utförde Eva Lilja, tidigare bibliotekschef vid HB, en utredning rörande elektro-
nisk publicering vid Högskolan i Borås, på uppdrag av rektor. Uppdraget bestod av två delar; 
dels att föreslå utvecklandet av en databas över vetenskapliga publikationer vid HB, dels frå-
gan om högskolans publicering i stort. Lilja skriver inledningsvis att Högskolan i Borås är en 
ung högskola med kort forskningstradition. Under de senaste åren har andelen externa forsk-
ningsmedel, samt även de interna forskningsanslagen emellertid ökat betydligt. Till följd av 
detta ökar antalet avhandlingar, vetenskapliga artiklar, konferensbidrag o.s.v. i takt med att 
forskningsmedlen ökar. Lilja beskriver vidare några utgångspunkter, bl.a. den förändring av 
det vetenskapliga publiceringssystemet som vi nu befinner oss i .Här nämns bl.a. att kraven på 
Open Access nu har nått ända in i det brittiska parlamentet och det amerikanska representant-
huset (Lilja 2005, s.1). 
 
Lilja tar vidare upp några fördelar som finns med en bibliografisk databas. En bibliografisk 
databas kan, utöver att utgöra ett underlag inför högskolans återrapportering till regeringen, 
även användas som ett verktyg för publiceringsstatistik samt analys och utvärdering av publi-
ceringsverksamheten. Den ger på samma gång forskaren nya möjligheter, exempelvis blir det 
enklare att ta fram publiceringslistor. Databasen gör det även möjligt för externa intressenter 
att finna forskare inom Högskolan i Borås. Det blir också enklare för allmänheten i övrigt, 
näringsliv och offentlig förvaltning att få tillgång till resultaten från högskolan. Publikations-
listor utgör även en del av underlaget vid ansökan av medel från FoU-nämnden (ibid., s.2). 
 
Lilja tar även upp några exempel vad som händer på andra lärosäten med hänseende på hur 
forskningsinformation och publikationer hanteras, samt utvecklingen av arkiv. Hon tar vidare 
upp vilka verktyg som finns i Sverige för implementeringen av öppna arkiv, där DIVA och 
Dspace beskrivs. Dessa två system anges sedan som alternativ för HB:s arkiv. Därefter be-
skrivs situationen på HB avseende forskningsinformation, uppdelat efter varje institution. Där 
framgår det bl.a. att det fanns frågetecken kring lagring av de digitala originalen av publika-
tionerna, i synnerhet avhandlingarna, och att fulltextpublikationer (vid tidpunkten för utred-
ningen) förekom i mycket begränsad omfattning (ibid., s.3). 
 
Lilja drar följande slutsatser av utredningen. Högskolan har, vid tidpunkten för utredningen, 
ingen gemensam strategi när det gäller forskningspublicering. Institutionerna har visserligen 
en länk som heter forskning på deras webbplatser, men de har väldigt olika utformning och 
innehåll. Det är inte möjligt för utomstående att få en överblick över högskolans forskare, 
deras forskningsområden och deras produktion. För att kunna samla upp forskningspublice-
ringen som produceras vid HB bör det finnas en gemensam publiceringsdatabas. En sådan 
databas gör det möjligt för den enskilde forskaren, alternativt forskningssekreteraren att regi-
strera forskningsresultat och annat relevant material som efterfrågas av FOU nämnd, depar-
tement, forskningsråd, eller andra uppdragsgivare. Databasen bör grundas på den metadata-
standard som rekommenderas av SUHF. För att kunna producera dokument i fulltext och till-
gängliggöra dem via olika sökmotorer som finns på Internet, behöver högskolan verktyg för 
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fulltextpublicering. De krav som bör ställas på ett e-publiceringssystem är att det ska vara lätt 
att lägga in material, och materialet ska inte bara kunna sökas lokalt utan även nationellt och 
internationellt. En förutsättning för detta är att metadatan följer OAI-PMH protokollet (Open 
Archives Initiative Protocol For Metadata Harvesting). Uppsatser ska t.ex. kunna sökas i Upp-
sök, forskningsrapporter och avhandlingar i OAIster t.ex. Materialet ska också kunna lång-
tidslagras på ett säkert sätt med hjälp av beständiga länkar. Lilja påpekar att en ytterligare 
effekt av att materialet sprids är att det motverkar risken för plagiat (ibid., s.5). 
 

7.2 BADA:s framkomst och utveckling 
 
Projektet Digital Publicering, inleddes under 2006 och ska pågå t.o.m. 2008. Syftet med pro-
jektet är att tillhandahålla en plattform för digital publicering av högskolans publikationer, 
samt att vara ett stöd för den redovisning regleringsbrevet kräver av högskolans vetenskapliga 
produktion. BADA (Borås Akademiska Digitala Arkiv) används för digital publicering av 
forskningspublikationer, studentuppsatser och andra digitala objekt från högskolan i Borås. 
Fördelar med projektet som tas upp i dokumenten rörande BADA, är bl.a. att HB:s publika-
tioner blir mer tillgängliga och synliga genom en samlad ingång till högskolans publikationer. 
De fångas t.ex. upp av internationella söktjänster som stöder Open Archives Initiative, så 
som, google scholar, Scirus och OAIster. Bada exporterar även data till nationella uppsatsda-
tabasen Uppsök. Genom en gemensam lösning för digital publicering underlättas hanteringen 
av HB:s publikationer väsentligt, man slipper lagerhållning och dokument kan levereras elek-
troniskt utan dröjsmål, portofritt. BADA används både för registrering av referenser och för 
publicering av fulltext. Inför återrapporteringen av den vetenskapliga publiceringen kommer 
uttag av publiceringslistor att kunna göras ur BADA. Bibliotek och Lärande Resurser ansva-
rar för samordningen av BADA (Ansökan 2007; Digital Publicering vid Högskolan i Borås). 
 
Vid inledningen av projektet tillsattes en styrgrupp (Styrgrupp Digital publicering), vars upp-
gift är att vara rådgivande till projektet i sin helhet. Styrgruppen bör (enligt Ansökan 2006) 
bestå av ordförande för FOU-nämnden, överbibliotekarie, IT-chef och en institutionssekrete-
rare. Därutöver tillsattes andra referensgrupper, en projektgrupp för digital publicering och 
forskningssekreterarna vid institutionerna utgör en grupp.  Som teknisk plattform för arkivet 
valdes den fria programvaran Dspace. I Liljas utredning nämns två system som alternativ, 
DIVA och Dspace. Motivationen för att man skulle välja Dspace var att det ansågs ”mer eko-
nomiskt, och i dagsläget, även bättre lämpat för högskolan behov” (Ansökan 2006). Andra 
fördelar med Dspace som framhålls är att det finns möjlighet att publicera i flera olika format 
och det finns en större användargrupp internationellt, samt att det är ett icke-kommersiellt 
system (Protokoll 20061009). 
 
Informant A beskriver utvecklingen av arkivet enligt följande. Under hösten 2006 inleddes en 
pilotstudie, där Bibliotekshögskolan och Textilhögskolan var pilotanvändare. Medan man 
arbetade med att bygga upp systemet och göra tekniska anpassningar började de här två insti-
tutionerna registrera material i systemet. En del gjordes på biblioteket, en del i samarbete med 
institutionerna. Anledningen till att dessa institutioner valdes som pilotanvändare var, att Bib-
liotekshögskolan hade alla sina uppsatser i fulltext på webbsidorna nästan komplett, från ca år 
2000 fram till ca 2006. Dessa uppsatser importerades då in i BADA och de tidigare webbsi-
dorna skrotades, uppsatserna fick en länk till BADA istället. Man ville härigenom testa den 
här importen av uppsatser. Anledningen till att man även valde Textilhögskolan, var att upp-
satser och artiklar från Textilhögskolan ofta har bilder till sig. I deras uppsatser t.ex. är foton 
och utställningar lika viktiga som själva uppsatsen/texten. Då man visste att Dspace stöder 
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andra filformat än bara text, ville man härmed testa hur systemet hanterar bilder. Pilotstudien 
pågick under hösten 2006, sedan gick hela systemet i drift årsskiftet 2007. 
 
I februari 2007 uttalar styrgruppen att den tekniska fasen av projektet i stort sätt är klar, och 
att projektet nu inleder en mer administrativ fas som inriktas mot samarbete med institutio-
nerna för att få in allt mer av uppsatsmaterialet. Man utgår ifrån att forskningssekreterarna 
kommer att ha en nyckelroll i arbetet, och de kommer inom projektet att framställa en hand-
ledning för registreringen. Målet var att vid årets slut (2007) ska nästan samtliga avhandlingar 
och uppsatser som produceras vid HB återfinnas i BADA. För att nå detta mål krävs ökad 
samverkan med forskningssekreterarna vid Institutionerna (Ansökan 2007). 
 
Av styrgruppens mötesprotokoll under 2007 framgår det bland annat att arbetet med en policy 
för digital publicering vid HB är en viktig fråga, som diskuterats mycket. Vid styrgruppens 
sammanträde 070209 presenterar f.d. överbibliotekarie Jon Erik Nordstrand förslaget till poli-
cy, som godkänns av styrgruppen, med ett tillägg. Policyfrågan tas sedan upp till diskussion 
med rektors ledningsråd och diskuteras vidare under året. Beslut om policyn tas sedan 4 dec. 
2007 (vi kommer att beskriva detta närmare senare). Vidare diskuteras bl.a. frågan om en 
print-on-demand-tjänst, olika praktiska och tekniska aspekter kring arkivet, och exempelvis 
frågor kring avtalet om digital publicering, rutiner för hantering av avhandlingar, och oklarhe-
ter kring registrering av referenser. I styrgruppsanteckningarna rapporteras det även om hur 
projektet informerar om BADA på institutionerna, genom personalmöten m.m. och hur arki-
vet marknadsförts på olika evenemang. Vid styrgruppens sammanträde 070525 uttalas att 
BADA-projektet har gått in i en annan fas, som kommer att fokusera på mer övergripande 
frågor bl.a. angående forskning vid HB. Styrgruppens möten kommer att fortsätta men med 
längre mellanrum. Projektet kommer att avslutas i år, 2008, och övergå till ordinarie verk-
samhet. 
 

7.3 Aktörer, ansvars- och rollfördelning 
 
En rad olika aktörer inom högskolan är involverade i arbetet med arkivet och högskolans pub-
liceringsverksamhet. Informant A beskriver ansvars- och rollfördelningen enligt följande. 
Rektor har tagit beslut angående en publiceringspolicy, som personal vid biblioteket har gjort 
ett underlag till. Forskningssamordnaren driver den här frågan och har mycket kontakt med 
forskningssekreterarna som lägger in referenser av publikationer i BADA. Forskningssam-
ordnaren driver detta tillsammans med forskningssekreterarna mot forskarna. När det gäller 
uppsatser så är det administratörer på institutionerna som lägger in uppsatserna, och gör in-
struktioner på webben för studenterna (ibland är det samma person som lägger in både forsk-
ningspublikationer och uppsatser men inte alltid). Prorektor är också engagerad och tog bl.a. 
upp BADA och publiceringspolicyn på forskardagen hösten 2007. Så det är på alla nivåer. 
 
Biblioteket ansvarar för projektet Digital Publicering och kommer att fortsätta ha ansvaret för 
den digitala publiceringen vid högskolan även när projektet är slut och ska ingå i den ordina-
rie verksamheten. Biblioteket ansvarar bl.a. för att föra ut information om BADA, ge instruk-
tioner om hur man registrerar och ge information om Open Access. Biblioteket ansvarar också 
för hela den tekniska biten med systemet, utveckling och drift m.m. Vad gäller materialet som 
ska in i arkivet, så är varje institution ansvarig för att materialet läggs in. Biblioteket/projektet 
går ut med information och instruktioner hur de ska göra vid registrering/deponering men det 
är upp till varje institution att se till att det görs. Vid vissa institutioner har det tagits prefekt-
beslut att uppsatserna ska in i BADA, men på vissa institutioner finns inget officiellt beslut. 
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Det är inte heller alltid som det behövts ett större beslut, utan att det har varit självklart att 
man gått över till det här, menar informant A. Men ibland har det krävts ett prefektbeslut. När 
institutionerna sedan kommit igång med registreringen, så står biblioteket för supporten, t.ex. 
om de har frågor om systemet, och tekniskt underhåll. 
 
Styrgruppen för digital publicering arbetar med övergripande frågor och beslut rörande 
BADA, och är rådgivande till projektet i sin helhet. Enligt Informant B har styrgruppen tidi-
gare fokuserat mycket på praktiska frågor kring att få igång BADA, och i dagsläget diskuteras 
bl.a. hur man ska komma vidare och få hela projektet att gå in i en mer permanent fas. De 
arbetar t.ex. med attityd och kunskapsfrågor kring hur arkivet ska användas, och utnyttjas på 
bästa sätt. På senare tid har de bl.a. diskuterat arbetsflödena för BADA. Informant B gör här 
en jämförelse med arkivet vid Lunds universitet (där hon arbetat tidigare) där väldig tonvikt 
lagts vid att forskarna själva ska lägga in referenser, vid HB har ansvaret för registreringen 
istället lagts på forskningssekreterarna än så länge. Det är en fråga som diskuteras i styrgrup-
pen, hur detta kan göras på bästa och effektivaste sätt, menar Informant B. Vidare nämner 
Informant B att styrgruppen också jobbar med förståelsen av varför man ska ha ett sådant här 
”institutional repository”, där hon menar att det finns väldigt mycket missuppfattningar från 
forskarnas sida. Att de kan se det här som något ”nödvändigt ont”. Styrgruppen arbetar därför 
med att försöka få forskarna att förstå att de kan dra nytta av det här, att de kan generera pub-
likationslistor t.ex. och ”att man kan få maximal nytta av att bara göra jobbet en gång, och det 
är forskarna som har ansvaret för detta” enligt informant B. Det är möjligt att de kommer att 
styra om arbetsflödet lite, hur materialet läggs in i BADA. Det är en fråga som nu har varit 
uppe i styrgruppen, att stödja ett mer ”modernt sätt” att jobba med de här frågorna. Informant 
B menar att bibliotekariernas roll kan stärkas, genom det blir bibliotekarierna som tittar på 
materialet, innan det läggs ut i BADA. Enligt informant A är målsättningen att forskarna och 
studenterna själva ska kunna registrera/deponera sitt material från 2009. 
 
Styrgruppen har också diskuterat problemen med att vissa inte riktigt förstår att det som ligger 
i BADA sprids ut, genom OAIster och Google scholar t.ex. De får därför jobba rätt mycket 
med att försöka skapa förståelse för det här ut på skolan, att man inte behöver gå till HB:s 
webbplats för att hitta publikationerna, utan att de kan fångas på många andra sätt, och att 
högskolans forskning kan spridas på ett väldigt bra sätt genom att det ligger i arkivet, menar 
Informant B. 
 

7.4 Hur Open Access påverkar bibliotekets arbetsform och rutiner 
 
Open Access påverkar biblioteket på det sättet att det är de som har fått ansvaret att föra ut 
information om BADA och om Open Access, menar Informant A. Biblioteket (projektgrup-
pen) gör t.ex. analyser av det som ligger i BADA för att kunna ge återkoppling till institutio-
nerna, vilket de planerar att göra nu under våren 2008. De kommer då att gå ut till institutio-
nerna och visa på vad de har registrerat i BADA, och höra med dem hur de ser på det, om de 
är nöjda med mängden fulltexter etc. De kommer bl.a. göra några analyser av artiklar, och 
informera om vilka rättigheter som finns gällande parallellpublicering. Informant A menar att 
kunskapen om Open Access är rätt så låg inom forskarvärlden, det är inget som är unikt för 
Högskolan i Borås, utan det är ganska vanligt även på andra universitet och högskolor. Så det 
är ett arbete som de har framför sig vid biblioteket, att informera om Open Access och att 
driva frågan att det ska komma in mer fulltext i BADA, enligt Informant A. 
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7.5 Publiceringspolicy vid HB 
 
Högskolan i Borås har i december 2007 antagit en policy angående digital publicering efter 
ett förslag utarbetat av förre bibliotekschefen Jon Erik Nordstrand och styrgruppen för pro-
jektet BADA. Enligt denna policy menar man att HB är en högskola med en strävan att bli 
universitet, därför har de ett större behov av att synliggöra sin vetenskapliga produktion och 
det är angeläget att publicera alla avhandlingar, rapporter, uppsatser och artiklar i elektronisk 
form, och se till att de blir sökbara i de vanligaste sökmotorerna. Det enklaste sättet att göra 
detta är att publicera de vetenskapliga produktionerna i HB:s öppna digitala arkiv, BADA, 
dock under förutsättningen att upphovsmannen har följt regler gällande upphovsrätt och sek-
retess. 
 

Policy för publicering: 
 
1. Alla som är anställda vid HB förutsätts, när de publicerar vetenskapliga artiklar, 
ange Högskolan i Borås som hemmainstitution liksom att använda en xxxx@hb.se e-
postadress. 
 
2. Alla som är anställda vid HB rekommenderas att publicera sig i sådana tidskrifter 
som av Vetenskapsrådet räknas som internationellt erkända tidskrifter och i tidskrifter 
som stärker samarbetet mellan akademin och professionen. 
 
3. Alla som är anställda vid HB skall registrera sina publikationer i BADA. 
 
4. Alla som fått stöd av HB för avhandlingsarbete förutsätts publicera avhandlingen i 
en serie som tillhör Högskolan i Borås. Detta hindrar inte att avhandlingen också pub-
liceras i en serie som tillhör något annat lärosäte. Avhandlingen bör också publiceras i 
BADA. 
 
5. Vetenskapliga tidskrifter har oftast en policy som anger att manus till artiklar (ibland 
med vissa restriktioner) får publiceras i den egna högskolans digitala arkiv. Alla som 
är anställda vid HB rekommenderas att lämna manus till BADA i enlighet med tid-
skriftens regelverk och, om sådana regler saknas, begära att få publicera artikeln i 
BADA. 
 
6. Alla anställda uppmuntras att i enlighet med SUHF:s rekommendation publicera 
sina forskningsartiklar i fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter när en lämplig sådan 
existerar. 
 
7. Alla studentuppsatser bör publiceras i BADA. Från och med 2008 tar BLR inte 
längre emot några tyckta studentuppsatser. Undantag kommer att göras för vissa upp-
satser från Textilhögskolan där tygmaterial och annat material ingår. 

 
 
När vi frågade om de tror att det är viktigt med någon slags tvång att deponera material i ar-
kivet så svarade informant A att det är det inte. Informant A menar att det enda kravet för 
forskare är att deponera en referens. Informant A säger att biblioteket kommer att uppmuntra 
forskare att publicera sina artiklar både i de prestigefyllda tidskrifterna och fritt tillgängligt 
på nätet. Man vill också visa på fördelarna med ett öppet arkiv. Informant A menar att det 
finns en missuppfattning att parallellpubliceringen i ett öppet digitalt arkiv skulle vara kvali-
tetssänkande för artikeln, men det är det ju inte utan tvärtom, menar informant A. Biblioteket 
vill därför jobba med att visa på de faktiska fördelarna med att deponera i ett öppet digitalt 
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arkiv, som bl.a. att det kan höja artikelns citeringar. Ett annat hinder som finns i detta arbete 
kan också vara en embargotid, som vissa tidskrifter har, att de tillåter att man lägger en kopia 
i ett öppet arkiv efter sex månader eller ett år t.ex. 
 
Eftersom policyn antogs den 4 december 2007, så har det inte inneburit någon skillnad ännu, 
berättar informant A. Det kan ta tid innan policyn når enskilda forskare på alla institutioner. 
Enligt Informant A vill biblioteket verkligen föra ut policyn och påminner institutionerna att 
de utgår ifrån den när de ska registrera för 2008. Registreringen ska ske kontinuerligt under 
hela året och inte enbart i slutet av året. Annars kan det riskera en stor arbetsbelastning för 
alla som arbetar med BADA. 
 
När vi frågade om hur policyn kommer att påverka högskolans forskning i framtiden så menar 
informant B att om Högskolan i Borås, i anledning av den här policybesluten, kan få igång en 
bra diskussion då tror hon att policyn kan bli positivt för högskolans forskning i framtiden.  
Om biblioteket kan förvärva tillgång till forskning på ett billigare sätt eller helt gratis genom 
Open Access, så kan de investera i andra saker i biblioteket till stöd för forskningen. 
 

7.6 Publiceringspraxis 
 
Informant A berättar att publiceringspraxisen kan se olika ut för olika institutioner på HB. En 
del institutioner är mycket intresserade och ser digital publicering som en chans att syn-
liggöra sig och institutionernas forskningsresultat. Andra institutioner är mindre intresserade, 
de ser digital publicering som ett extra arbete som de måste lägga ytterligare tid och jobb på. 
Men nu har man antagit en policy på HB: ”Alla som är anställda vid HB skall registrera sina 
publikationer i BADA.” (Policy för publicering vid Högskolan i Borås, 2007). Informant A 
menar att då är det ingen diskussion om saken, oavsett om det är bara är en referens eller en 
fulltextpublikation, så ska alla publikationer som publiceras vid HB registreras i BADA. 
 
Informant A berättar vidare när det gäller digital publicering vid HB så vill HB att forskarna 
ska uppleva det som positivt att publicera i BADA. Därför arrangerar HB bl.a. forskardagen 
och bjuder in gästföreläsare för att undervisa om hur det digitala publiceringsarbetet går till. 
HB planerar även att anordna tillfällen för forskare att diskutera BADA, digital publicering 
och Open Access. I och med att HB är en högskola så saknas formella rättigheter att exami-
nera forskningsavhandlingar. Det är vanligt att forskare vid HB är knutna till andra lärosäten, 
bl.a. Chalmers, Göteborgs eller Linköpings Universitet. Exempelvis bedriver Bibliotekshög-
skolan sin verksamhet med Göteborgs Universitet och har därigenom forskarutbildning. Det 
förekommer att forskare på HB får undervisning och information om Open Access och digi-
tal publicering från båda lärosätena som de är anknutna till. 
 
Enligt informant B finns det mycket begreppsförvirring kring digital publicering och full-
textpublicering. Informant B menar att de kommer att ha diskussioner med prorektor på HB 
om hur de ska jobba med de frågorna. De kommer även att ha diskussioner med institutio-
nerna, både med enskilda forskare och forskargrupper. Enligt Informant B är forskarna gene-
rellt ”skeptiska och oklara över vad det betyder och liksom värjer sig lite mot det här med 
digital publicering”. Hon menar att vid HB liksom på många andra håll så beter sig forskarna 
på ett sätt när de själva söker information, och på ett annat när de själva ska publicera sig och 
lägga ut fulltexter. 
 
I dagsläget (början av maj 2008) innehåller BADA 2322 poster varav 1507 är fulltext (65 %) 
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Samlingen forskningspublikationer innehåller 1066 poster varav 235 poster i fulltext (22 %) 
Det är fortfarande mest referenser till forskningspublikationer i BADA just nu och inte så 
mycket fulltexter. Alla studentuppsatser är dock i fulltext. Enligt informant A är det som står 
på deras hemsida att ”i BADA publiceras i första hand hela texter (fulltext)” mer en generell 
rekommendation. Informant A betonar att det är publiceringspolicyn som gäller och enligt 
den är det enda kravet att man registrerar referenser. När det gäller orsaker till varför forskare 
inte publicerat sig fulltext i BADA så är det oftast p.g.a. upphovsrättsliga skäl, d.v.s. att för-
laget äger forskarens artikel genom avtal, enligt informant A. Men biblioteket kommer att 
jobba med att försöka få in mer fulltext i BADA framöver. Enligt informant A använder de 
Sherpa Romeo och Journal Info för att kolla upp de tidskrifter forskare från HB publicerat 
sig i och kolla om tidskrifter tillåter parallellpublicering eller inte och i så fall i vilken form. 
Informant A menar att det är ett vanligt ”problem” bland de flesta universitet och högskolor 
att forskare inte alltid vet att de får parallellpublicera. Det är också vanligt att de inte känner 
till fördelar och möjligheter med det. 
 
Följande huvudindelningar finns för materialet i BADA. 
 

• Forskningspublikationer (t.ex. artiklar, avhandlingar, konferensbidrag, bokkapitel och 
rapporter m.m.) 

• Studentuppsatser & examensarbeten 
• Särskilda samlingar (här finns för närvarande Biblioteksminnen –intervjuer, ljudfiler) 
• Övrigt – används för test 
 

Indelningen av de publikationstyper som finns i BADA följer den nationella rekommenda-
tion som antagits av SUHF. 

 

7.7 Kvalitetssäkring 
 
Informant B menar att det inte är arkivet som står för kvalitetsgranskningen utan det har 
gjorts långt innan i processerna fram till publicering. Hon ser inga direkta problem med kva-
litetsvärderingen, eftersom hon anser de har en tillförlitlig process när det gäller kvalitetssäk-
ring. Enligt informant B så stoppar man det materialet som har dålig kvalitet innan det blir 
publicerat i det öppna arkivet. De lägger inte ut sådant material som inte är accepterat för 
publicering någonstans. Allt som läggs in i Bada är publicerat på annat håll, och kan vara 
granskat genom allt från "full" peer-review till bara utgivet i en institutionsrapport t.ex. Inget 
publiceras alltså enbart i BADA, ingen förstapublicering i BADA. Eftersom informant B 
arbetade på Lund Universitet innan hon kom hit till Borås, så jämförde hon Lund Universi-
tets arkiv med BADA. I Lund så lägger man även in manus i arkivet och sedan när artikeln 
blir publicerad någonstans så tas artikeln bort ifrån arkivet. Men i Borås så måste alla artiklar 
vara godkända för publicering innan de kan läggas ut i BADA. Informant B är tydlig och 
säker i sin ton när hon talar om kvalitetssäkringen av BADA. Hon menar att här i Borås har 
man en kvalitetskontroll eller en spärr för deponeringen så behöver man egentligen inte oroa 
sig för forskare lägger ut sådant som har låg kvalitet. Informant B framhåller också att större 
synlighet och mer kontrollmöjlighet kan öka kraven på kvalitet. När hela publikationsdataba-
sen blir mer synlig så drivs det ju fram högre kvalitet på den också. 
 
Informant A berättar att när referenserna läggs ut i BADA så kontrolleras exempelvis att alla 
fält är med, att alla fält innehåller rätt uppgifter och att publikationstypen stämmer. Informant 
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A framhäver kvalitetskontroll för data i arkivet som oerhört viktig och posterna som läggs ut 
ska alltid bli granskade. 
 

7.8 Tekniska aspekter 

7.8.1 Programvara och interoperabilitet 
 
Den tekniska plattformen för BADA är Dspace, som är ett Open source-system utvecklat vid 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) i samarbete med Hewlett-Packard. Genom att 
systemet är Open source (öppen källkod) kan lärosäten och andra organisationer använda 
plattformen utan någon licensavgift. I dagsläget finns det över 300 installationer av Dspace 
världen över, varav ca hälften i USA, och hälften i övriga världen. (Digital publicering vid 
Högskolan i Borås) 
 
Av Liljas utredning framgick det (som nämnts tidigare) att det fanns två alternativ då man 
skulle välja teknisk plattform för arkivet, DIVA och Dspace. Fördelen med Dspace var, enligt 
informant A, bl.a. att det är Open source och därmed gratis. När beslutet togs om Dspace så 
hade Dspace också stöd för andra filformat än bara text, vilket DIVA inte hade då (men skulle 
antagligen komma med nya versioner). Men eftersom det inte fanns än i DIVA och de verkli-
gen ville ha fler filtyper än bara text vid HB, eftersom de har Textilhögskolan som använder 
mycket bilder t.ex., så var det en fördel med Dspace, enligt Informant A. När det gäller even-
tuella nackdelar med Dspace så nämner informant A att det möjligtvis kan vara att de bara är 
fyra högskolor och universitet i Sverige som ingår i samarbetet, de flesta lärosäten i Sverige 
har DIVA, och då Dspace är ett internationellt system där 50 procent av användarna är USA, 
är det möjligt att systemet utvecklas åt något håll som inte är anpassat för våra förhållanden. 
Eftersom systemet är starkt i USA är det t.ex. möjligt att det utvecklas funktionaliteter i sy-
stemet som är anpassade efter amerikansk kultur och forskningskultur, och HB/användarna i 
Sverige vill ju gärna att systemet ska fungera för våra ändamål bäst, men det kan vara svårt att 
föra fram det som en liten skandinavisk användargrupp, menar informant A. Men framhåller 
att det är ren spekulation gällande ovannämnda nackdelar. 
 
Dspace är kompatibelt med OAI-PMH standarden och BADA exporterar data till nationella 
och internationella söktjänster som stöder OAI, t.ex. Google Scholar, OAIster och Scirus. 
 

7.8.2 Metadata, filformat och indexering 
 
Metadatan fylls i av forskningssekreteraren eller institutionssekreteraren som registrerar refe-
rensen. För beskrivningen/indelningen av informationen används Dublin Core. De har tre fält 
som är obligatoriska som måste anges för att komma vidare i registreringen, titel, författare 
och ämneskategori. Sedan finns det andra fält som måste anges beroende på vad det är för 
slags post. En referens till ett konferenspaper har ju inte samma uppsättning fält som en arti-
kel ur en vetenskaplig tidskrift exempelvis, menar informant A. 
 
Vad gäller filformat så nämner Informant A att de flesta filformat stöds, eller de vanligaste. 
När det gäller uppsatserna t.ex. så är en rekommendation att man ska använda PDF. Dspace 
stödjer Word också exempelvis, men det är inte så önskvärt att man lägger en wordfil i ett 
öppet arkiv, utan de vill helst ha PDF, enligt Informant A. 
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Dspace är gjort för fulltextindexering, så om det ligger en fulltext till posten så indexeras hela 
dokumentet. När det finns en fulltext med så kan man alltså söka på en mening ur fulltexten, 
och så ska det komma upp i BADA. Det blir inte riktigt lika viktigt med nyckelord och äm-
neskategorier då, som i ett system som inte har det, menar informant A. Dessa funktioner 
finns dock i BADA. 
 

7.8.3 Långtidsbevarande 
 
När det gäller långtidsbevarande av materialet i BADA så menar informant A att Dspace är ett 
system för långtidsbevaring, att det är uppbyggt för det. Varje post tilldelas ett handle id, en 
unik länk som är oberoende av vilken plattform eller server som systemet ligger på. Posterna i 
Dspace-basen får alltså ”eviga” webbadresser som inte är beroende av att dokumenten lagras 
på en viss server (Ansökan 2007). Till varje post finns en hänvisning ”Använd den här län-
ken, för att citera eller referera till detta dokument” och så anges handle id:t . Enligt informant 
A är fördelen med det här systemet med en unik länk, som finns i Dspace, att om högskolan 
skulle byta till något annat system eller byta domän så kan man importera alla posterna från 
Dspace in i ett nytt system, men de har fortfarande kvar sin unika länk. Informant A menar att 
de ser BADA/Dspace som ett sätt för långtidsbevaring, men att det inte är högskolans arkiv 
ändå. Utan det ”riktiga arkivet” finns uppe på den gemensamma förvaltningen, och högsko-
lans enda arkivmaterial är fortfarande papper. Informant A tror att det här med ”riktiga” digi-
tala arkiv är något som kommer, men det finns inget uppdrag för det än. 
 
Informant A tycker inte att det finns några direkta tekniska hinder för en vidareutveckling av 
arkivet. Det som krävs är främst kompetens och tid vid biblioteket. 
 

7.9 Samarbete och nationell samordning 
 
I dagsläget är de fyra högskolor och universitet i Sverige som använder samma system, Dspa-
ce. Förutom Högskolan i Borås är det Göteborgs universitet, Malmö högskola och högskolan i 
Halmstad som ingår i samarbetet. Lärarhögskolan i Stockholm startade också med Dspace för 
sitt öppna arkiv, men nu när de har gått ihop med Stockholms universitet, som har ett annat 
system DIVA, så kommer de att avveckla sin Dspace installation. Användargruppen träffas 
tre gånger om året i nationella användarmöten, enligt Informant A. 
 
När det gäller nationell samordning säger Informant A att de följer rekommendationer från 
SUHF. HB är medlemmar i SUHF som har undertecknat Berlindeklarationen. SUHF rekom-
menderar sina medlemmar att vidta följande åtgärder: att införa en policy, som starkt rekom-
menderar forskare att deponera en kopia av varje publicerad artikel i ett öppet digitalt arkiv, 
och uppmuntra forskare att publicera sina forskningsartiklar i fritt tillgängliga vetenskapliga 
tidskrifter. För att kunna göra det behöver högskolan ha ett öppet digitalt arkiv. Vid HB har 
man arbetat utifrån den här rekommendationen. Även när det gäller filformat och format på 
poster har de utgått ifrån SUHF:s rekommendationer, enligt informant A. 
 
Vad gäller påverkan från andra samordningsprojekt som t.ex. SVEP och OpenAccess.se så 
nämner Informant A att SVEP har utarbetat ämneskategorilistan som används i BADA, indel-
ningen på vetenskapsområde och underkategorier till dem, som man måste sätta på varje post 
när man registrerar forskningspublikationer. SVEP har utvecklat den på uppdrag av SUHF. 
Av styrgruppens mötesprotokoll från 080125 framgår det att HB/BADA har fått bidrag till att 
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göra en pilotstudie inom OpenAccess.se, med namnet ”Modell för att hantera komplexa ob-
jekt i öppna arkiv- med utgångspunkt i konst och design”. Projektet går ut på att med Textil-
högskolan som exempel utveckla modeller och metoder för att tillgängliggöra konstnärligt 
material med tillhörande forskningsdata digitalt i öppna arkiv. De har även kommit med i ett 
annat projekt (genom OpenAccess.se) där en person från BLR ska delta. Projektet heter ”OER 
i öppna digitala arkiv”och syftar till att kartlägga existerande digitala lärresurser vid de delta-
gande lärosätena samt användarnas behov och användning av digitala lärresurser. 
 

7.10 Prestationsmätning 
 
Informant B framhåller att BADA fungerar som ett underlag för årsredovisningen för reger-
ingen, att man kan plocka fram statistiken som sedan redovisas till staten.  Enligt Informant 
B är BADA det enda underlag HB har för att visa hur mycket de publicerar och att det i sin 
tur genererar forskningsmedel. Så antalet av publikationer som redovisas ifrån BADA är vik-
tigt för forskningsmedelstilldelning, poängterar informant B. Informant A menar också att 
det är viktigt att alla högskolans publikationer registreras BADA, det är viktigt att alla insti-
tutioner kan visa upp allt de har publicerat, eftersom BADA används för årsredovisningen. 
 
Informant A nämner i intervjun att alla lärosäten inte använder sina arkiv för årsredovisning-
en. T.ex. Göteborgs Universitet har två separata system, det ena systemet GUP används för 
att registrera referenser, och de har ett annat system systemet GUPEA används för att regi-
strera fulltexter. Informant A menar att BADA har en fördel av att det används som underlag 
för årsredovisningen och att allting ligger i ett och samma arkiv. 
 
I högskolans policydokument framgår att det är viktigt för HB:s ställning i vetenskapssam-
hället att antalet redovisade publikationer återger den verksamhet som beskrivs vid högsko-
lan. 
 
Enligt informant B kan det finnas det en ekonomisk vinst med arkivet om man använder det 
fullt ut och faktiskt lägger allting i BADA. När arkivet blir väldigt synligt så stimulerar det 
mer publicering i viktiga tidskrifter och viktiga sammanhang, och att det i sin tur skapar eko-
nomisk vinst, och på så sätt får man mer forskningsmedel. 
 

7.11 Synen på Open Access vid HB 
 
I policyn som antogs december förra året framgår att det är viktigt att forskningsresultat pub-
liceras på det sättet att de får stor spridning. Numera är det vanligt att forskningsfinansiärer 
begär en plan för hur resultaten skall publiceras. I Sverige har både SUHF och Vetenskapsrå-
det skrivit under Berlindeklarationen. För att förverkliga Berlindeklarationen rekommenderar 
SUHF sina medlemmar att bl.a. införa en policy som starkt rekommenderar att deras forskare 
deponerar en kopia av varje publicerad artikel i ett öppet digitalt arkiv. Högskolan i Borås 
anser att det är viktigt att ansluta sig till SUHF:s rekommendation. I policydokumentet fram-
går också att det är viktigt för HB:s ställning i vetenskapssamhället att antalet redovisade 
publikationer speglar den verksamhet som bedrivs vid högskolan. I HB:s policydokument 
kan man utläsa en stark strävan att göra HB:s forskningsresultat mer synligt. I policydoku-
mentet står det att en högskola som HB är beroende av att ha hög synlighet för sin vetenskap-
liga produktion. Det enklaste sättet att åstadkomma detta är att publicera de vetenskapliga 
arbetena i HB:s digitala arkiv, BADA. 
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Informant B:s intryck efter två månaders arbete här på HB är att kunskapsnivån om Open 
Access är relativt låg här. Hon menar att det finns Open Access-tankar i policybeslutet som 
togs i december 2007. Att tankar om spridning och tillgänglighet finns med i det här doku-
mentet, där även hela resonemanget kring det som driver Open Access-rörelsen beskrivs, 
förutom att kravet på registreringen i BADA, poängterar informant B. Och det här resone-
manget bäddar för Open Access-tankar och en diskussion om Open Access, menar Informant 
B. Det är viktigt att få frågorna genomlysta vid högskolan. Enligt informant B har Högskolan 
i Borås inte gjort något aktivt kring Open Access-frågan (här menar hon att HB inte direkt 
har ställt sig bakom Berlindeklarationen som vissa andra högskolor/universitet, men de har 
skrivit på Berlindeklarationen från SUHF). Informant B påpekar dock att det finns en ande-
mening om Open Access i policybeslutet, vilket hon uppfattar som positivt. 
 
Enligt informant B vill högskolan få en levande diskussion kring Open Access, och frågor 
som ”vad är fulltextpublicering” och ”vad är digital publicering”. Men där är de inte ännu. 
Informant B menar att det för nuläget finns mycket begreppsförvirring och missförstånd 
kring vad Open Access är för någonting här på högskolan ”man tror att då är det bara att man 
publicerar sina texter rakt ut, inte att man går genom den vanliga vägen med peer-review och 
så”. Det finns dock tillräckligt många personer här som förstår och har riktig kunskap om den 
här frågan för att kunna driva en levande diskussion om Open Access, och det ska man för-
söka göra i fortsättningen. Informant B tror inte att de här symbolhandlingarna utåt gör så 
stor skillnad, utan hon tror att det är viktigare att arbeta med Open Access-frågan internt, att 
arbeta med interna dokument och försöka skapa förståelse för frågan. 
 
Informant B upplever inte att det finns något motstånd eller några oeniga åsikter när det gäll-
er synen på Open Access utifrån bibliotekets sida och utifrån högskolans lednings sida: 

 
Ja i och med det här dokumentet så måste man säga att andemeningen genomsyrar. I 
och med att det här dokumentet är taget, där är det rätt tydligt att man är för en schyss-
tare hantering av tillgången till vetenskapliga publikationer, är lika med Open Access. 
 
…det finns ju inget motstånd och är inte så att vi är oense, jag upplever mig inte alls att 
jag är en ensam röst från biblioteket som kommer och pratar om Open Access, utan det 
är snarare så att jag ville föra den här diskussionen, vi har några nyckelpersoner till 
som vet vad det här handlar om, vi för en diskussion mellan oss, mycket handlar om 
hur gör vi för att få till stånd en bredare diskussion över hela högskolan med de här frå-
gorna? Så att det är inget konstigt, det är inget motstånd… 
 

Informant B menar att det är fortfarande främst handlar om okunskap (gällande Open Ac-
cess) ”just det här att man är fullt upptagen med sitt eget och att få ut sina grejer, och man 
tänker inte så mycket på vad det innebär och hur man eventuellt kunde göra det på ett annat 
sätt, eller mer tillgängligt eller så” 

 
Många personer på HB tycker emellertid att Open Access är en viktig fråga enligt informant 
B. De har redan börjat en diskussion med juristen här på högskolan om avtalet mellan forska-
re och förlag. Det handlar om forskarna ska vara uppmärksamma att de inte skriver bort sina 
rättigheter vid publicering. Enligt informant B finns ett s.k. modellavtal som visar hur ett 
avtal mellan forskare och förlag kan se ut. Forskare ska uppmärksamt titta på punkterna på 
avtalet så att man har ”ett motkontrakt” mot vad som står på det kontraktet. 
 

Det handlar om att medvetandegöra vid rätt tillfälle, för har man skrivit på de här kon-
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trakten där det säger att man inte får lov att parallellpublicera eller att man inte lägre 
har rättigheten till en digital kopia och så, då är det ju kört. 

 
Man kan säga att HB med hjälp av juristerna har redan formellt börjat titta på upphovsrätts-
frågan som är en viktig fråga i Open Access, enligt informant B. Enligt informant A har de 
inte stött på några juridiska problem hittills. Det är nästan så att alla går och väntar på att det 
första juridiska problemet ska dyka upp, t.ex. att en tidskrift ska påpeka att man inte får lägga 
ut en artikel i fulltext i ett öppet arkiv, men det har inte hänt ännu, menar Informant A. 

 
När det gäller Open Access betydelse för högskolans utbildning och forskning, menar infor-
mant B att mer tillgänglighet leder till mer kontakter inom olika forskningsområden, och mer 
kontakter leder i sin tur ofta till högre kvalitet och fler diskussioner och ”mer kritiska och 
utvecklande blickar på det man publicerar” och ”det är bra”. Informant B framhåller även att 
kvinnliga forskare har mycket att vinna på att publicera sig i Open Access, därför att de blir 
mer citerade och mer synliga. Det finns ju många kvinnliga forskare vid Högskolan i Borås 
så det kan finnas fördelar med Open Access för kvinnliga forskare här på högskolan, menar 
informant B. Informant B tror framför allt att all tillgänglighet och allt synliggörande är för-
bättrande och frambringar kontakter och utveckling för forskningen. 
 

7.12 Marknadsföring 
 
Enligt styrgruppens mötesprotokoll från 2007 har projektgrupp Digital Publicering deltagit 
på personalmöten på högskolans institutioner och informerat om BADA. Urban Andersson 
ifrån projektgrupp digital publicering rapporterade på möte den 9 februari 2007 att han har 
gjort hänvisningar till BADA för de gamla länkar som t.ex. ligger på studentuppsatser i Lib-
ris. 
 
Enligt informant A och styrgruppens mötesprotokoll ifrån den 25 januari 2008 har Bibliote-
ket gjort marknadsföring för BADA på konferensen ”mötesplats inför framtiden” den 10 ok-
tober och presenterat om BADA på bok- och biblioteksmässan den 27-28 september 2007. 
Biblioteket har även gjort en del marknadsföring för BADA på HB-dagen den 24 oktober 
2007, enligt mötesprotokoll från 21 september 2007. 
 
På styrgruppsmötet den 25 januari 2008  rapporteras att Sofia Arvidsson ifrån projektgrupp 
digital publicering har föreläst om BADA på Forskardagen 9 oktober 2007. 
 
Informant A berättar att biblioteket även har gjort en liten flyer om BADA och Open Access 
och satt upp affischer om BADA och ”synliggör din forskning” på institutionerna. De har 
även använt en pop-up funktion med reklam för BADA och skrivit om BADA i nyheter på 
HB:s webbplats. 
 

7.13 Framtidsplaner 
 
Enligt informant A planerar Högskolan i Borås i framtiden att få in mer fulltext i BADA och 
att få forskarna och studenterna att själva registrera sina publikationer. Under året 2008 vill 
HB utveckla en teknisk möjlighet för självregistrering, d.v.s. studenter och forskare ska kun-
na lägga ut sina uppsatser och artiklar direkt i BADA via högskolans nätverk. T.ex. ska en 
student kunna logga in och registrera sin godkända uppsats direkt i uppsatssamlingen i arki-
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vet varefter uppsatsen skickas till en granskare och sedan publiceras. I nuläget så skickar 
studenter sin färdiga uppsats i ett bifogat mejl till administratören och sedan är det administ-
ratörens uppgift att göra resten. Enligt informant A har biblioteket ett mål; året 2009 ska hela 
processen övergå till studenterna och forskarna själva. 
 
Både informant A och informant B upplever utvecklingen med BADA som positiv. Infor-
mant A menar att de upplever mycket positiva reaktioner när de går ut på institutionerna, att 
man ser det som att det underlättar många rutiner, och att all publicering hamnar på rätt ställe, 
och att det bevaras på ett ställe, det blir inga problem med länkar etc. Informant A nämner att 
det kan ta tid att nå ut med informationen, men att utvecklingen ändå gått väldigt snabbt, att 
de har fått in mycket material i BADA på kort tid sedan arkivet gick i full drift årsskiftet 
2007. Det har egentligen inte varit något problem att fylla arkivet. Biblioteket har skickat ut 
några påminnelser ibland. Det enda problemet är tidsbristen vilken upplevs på institutionerna. 
Men eftersom policybeslutet har tagits nu, så måste alla referenser registreras. Institutionerna 
har inget val, menar informant A. Informant B påpekar att om det skulle finnas några hinder 
eller barriärer för vidareutvecklingen av arkivet så är det i så fall utvecklingstakten av Dspa-
ce-systemet och tidsbrist 
 
Informant B menar att arbetsflödena för BADA är den centrala punkten som biblioteket 
kommer koncentrera sig på framöver. Enligt informant B så finns det vissa framställnings-
problem med arkivet och att man bl.a. kan tycka det är lite svårt att söka i det. Under den 
närmaste tiden kommer biblioteket att jobba mycket med utvecklingen av Dspace. Informant 
B menar att ju mer de använder systemet desto mer kan de se vad det finns för problem och 
vad som behövs utvecklas vidare. Om det nuvarande systemet inte kommer att fungera till-
fredställande tror informant B att de kan byta ut det systemet mot ett annat system om det 
behövs. Informant B framhäver även att man ska jobba mer med förståelsen av arkivet. 
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8. Analys och diskussion 
 
Vi kommer i detta avsnitt att analysera och diskutera resultatet av vår fallstudie utifrån tidiga-
re forskning och annan litteratur, samt teoretiska utgångspunkter. 
 

8.1 Projektets framkomst och utveckling 
 
Motiven för att etablera ett öppet digitalt arkiv BADA vid HB var liksom på de flesta andra 
ställen att man ville få en samlad ingång och arkivering av högskolans publicering, och att 
högskolans publikationer skulle bli mer tillgängliga och synliga genom att materialet till-
gängliggörs via olika söktjänster på Internet. Enligt informant A är målsättningen med 
BADA att synliggöra högskolans samlade publicering. En annan viktig funktion som BADA 
fyller är att det används som underlag för årsredovisningen av högskolans vetenskapliga pro-
duktion. Utvecklingen av BADA överensstämmer i stort sätt med de tidigare fallstudierna 
(Loughborough University, Lu: research bl.a.). Vid HB liksom i de tidigare fallstudierna in-
leddes projektet med en pilotstudie, och man tillsatte en styrgrupp samt andra referensgrup-
per som arbetar med frågor kring arkivet. Utvecklingen av BADA förefaller ha gått relativt 
snabbt, sedan projektet gick i full drift årsskiftet 2007 har de fått in mycket material på kort 
tid. I dagsläget (april/maj 2008) finns ca 2300 objekt i BADA. Att det gått så pass snabbt att 
fylla arkivet tror vi främst beror på att det har varit obligatoriskt att alla publikationer ska 
registreras i BADA fr.o.m. 2007. Detta krav finns angivet i högskolans publiceringspolicy 
som antogs 4 dec. 2007. Marknadsföringen av BADA, i form av informationsmöten på insti-
tutionerna och föreläsningar på olika evenemang, t.ex. Forskardagen, har säkert också bidra-
git till detta. I den tidigare forskningen och litteraturen kring öppna arkiv (Bevan 2007, Berg-
lund 2007, Walters 2007 m.fl.) framgår det att förespråkande och marknadsföring av det 
öppna arkivet är viktigt för få forskare att deponera sitt material i arkivet. Båda informanter-
na i vår undersökning framhåller också att man vill visa på fördelarna med ett öppet digitalt 
arkiv, och få forskarna att bli medvetna om dessa. 
 

8.2 Publiceringspraxis och publiceringspolicy 
 
En viktig fråga när det gäller öppna digitala arkiv är att få forskare att deponera sitt material i 
arkiven. Forskares inställning till att deponera artiklar i öppna arkiv skiljer sig mycket åt. 
Både vår undersökning och tidigare studier har visat att en del forskare är intresserade av att 
publicera sig medan andra däremot inte är det. De som är intresserade ser öppna arkiv som en 
chans att visa upp sig och att nå en större läskrets. De ointresserade forskarna har en rad an-
ledningar till varför de inte vill publicera sig i öppna arkiv. De kan tycka att det tar lång tid att 
göra det och att det är komplicerat att deponera i öppna arkiv. Det passar inte in i deras arbets-
flöde. Tidigare studier har dock visat att det egentligen inte tar så lång tid att deponera en arti-
kel i öppna digitala arkiv. Enligt Swan & Browns undersökning gällande forskares inställning 
till Open Access-publicering, tar det bara några minuter att deponera en artikel och de forska-
re som har självarkiverat upplever inte heller att det är särskilt svårt att göra det. 
 
En viktig anledning till varför forskare inte publicerar sig i öppna arkiv, enligt både tidigare 
studier och vår undersökning, är okunskap om digital publicering överhuvudtaget. Av de 
forskare som publicerar i öppna arkiv är de flesta trots allt självmotiverade, enligt Swan & 
Browns undersökning. Då kan man se att varför det är viktigt att forskare behöver ha mer 
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kunskap om hur och varför man publicerar sig i öppna arkiv. På så sätt kan de bli mer motive-
rade att deponera sitt material i öppna arkiv. Det kommer då att bli mer naturligt om forskare 
själva tar initiativ att publicera i ett öppet digitalt arkiv. Enligt informant B så finns det fortfa-
rande mycket missförstånd och omedvetenhet hos forskare vid HB när det gäller digital publi-
cering och Open Access. Informant B tycker att HB borde starta en diskussion kring det här. 
Enligt informant A vill biblioteket anordna mer utbildningstillfällen för forskare. Informant A 
menar att HB vill att forskare ska uppleva det positiva i att publicera sig i BADA. 
 
Tidigare studier visar att forskares ovilja och missuppfattning spelar en stor roll för att få ar-
kiven fyllda. I vår studie menar informant B att det finns mycket begreppsförvirring kring 
digital publicering och Open Access vid HB, och det är säkerligen en av anledningarna till 
varför forskare vid HB hittills inte publicerat så mycket fulltext i BADA. Informant B menar 
att forskare här på HB liksom på andra lärosäten är skeptiska och oklara över vad digital pub-
licering betyder. Generellt sett så värjer forskare sig lite mot digital publicering. De beter sig 
inte på samma sätt när de själva söker information och när de själva ska publicera sig och läg-
ga ut digitala fulltexter. Förmodligen finns det mycket osäkerhet och oro kring Open Access 
och digital publicering hos forskare. 
 
HB har än så länge inte fått in så mycket fulltext till forskningspublikationer i BADA. Stu-
dentuppsatser är dock allt i fulltext. För närvarande (början av maj 2008) är endast 22 % av 
forskningspublikationerna fulltextpublicerade. Enligt informant A är deras framtidsplaner att 
få in mer fulltext in i BADA och att få forskare och studenterna att registrera själva. Infor-
mant B hävdar att man bör jobba mer med förståelsen av arkivet. Okunskap är det största pro-
blemet vid implementeringen av högskolans öppna arkiv enligt henne. 
 
I Sales undersökningar framgår att något slags tvång är nödvändigt för att få forskare att pub-
licera sig i öppna arkiv. Informant A i vår undersökning menar emellertid att man inte kan 
kräva att forskare deponerar sina artiklar i det öppna digitala arkivet om deras tidskriftsförlag 
inte tillåter det. Enligt informant A vill inte HB att forskare bryter sina kontrakt med tid-
skriftsförlagen om förlaget inte tillåter forskaren att parallellpublicera. Informant A menar att 
det är viktigt för högskolans ställning och status att högskolans forskare publicerar sig i pre-
stigefyllda tidskrifter. 
 
I Sales studier menar man att det är viktigt att ha något slags tvång för att fylla upp öppna 
digitala arkiv eftersom tidigare undersökningar visat att en frivillig deponering inte har så stor 
effekt på deponeringstakten. Dessa studier har även visat att det inte går att fylla upp det öpp-
na arkivet med innehåll om man inte har en obligatorisk deponeringspolicy som kräver att 
forskare gör det. I Sales studier relaterar han den obligatoriska publiceringspolicyn direkt till 
innehållet i öppna arkiv. I vår undersökning på HB har informant A relaterat detta problem 
indirekt till högskolans ställning och inte bara till arkivets innehåll. Därför skiljer sig vårt re-
sultat mot vad som sägs i litteraturen när det gäller frågan om man bör ha ett slags tvång för 
fulltextpublicering. 
 
I vår studie med det enskilda fallet Högskolan i Borås kan vi se att situationen på HB är lite 
speciell. Eftersom HB strävar efter att bli ett professionsuniversitet i framtiden, så vill man 
naturligtvis inte, som informant A påpekar, förlora chansen att publicera sig i de prestigefyll-
da tidskrifterna, vilket kan höja högskolans status i vetenskapssamhället. I och med att HB än 
så länge endast är en högskola så önskar man en ökad utveckling inom forskning och utbild-
ning. HB kommer därför att uppmuntra forskare att publicera sina artiklar både i de prestige-
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fyllda tidskrifterna och i det öppna digitala arkivet. Vi anser att HB:s uppfattning är realistisk 
med tanke på att de vill bli ett professionsuniversitet i framtiden. 
 
I dag har de flesta lärosäten i Sverige antagit någon slags obligatorisk publiceringspolicy i 
syftet att få in mer material i öppna arkiv. Men formuleringarna av ett sådant beslut kan skilja 
sig åt vid olika lärosäten beroende på hur man tolkar upphovsrättslagen. På vissa lärosäten har 
man en obligatorisk registrering av all vetenskaplig publicering. På andra lärosäten har man 
även fattat beslut om obligatorisk fulltextpublicering (Sohlberg 2007). En tidigare studie av 
Holmqvist & Johansson (2005), som undersökte 38 universitet/högskolors elektroniska publi-
cering och utveckling av öppna digitala arkiv i Sverige, visade att det de flesta lärosäten sak-
nade en policy när det gäller publiceringsverksamheten. Holmqvist & Johansson (2005) me-
nar att anledningen till att de flesta lärosäten haft svårt att sätta upp en riktlinje för publice-
ringsverksamheten beror på att det saknas en nationell antagen strategi för högskolans elek-
troniska informationsförsörjning. Idag har dock de flesta lärosäten infört en publiceringspoli-
cy. Man kan se en oerhört snabb utveckling inom detta område. Vi tror SUHF:s rekommenda-
tionen som togs i juni 2005 för sina medlemmar har spelat en viktig roll i detta sammanhang. 
Vi ser denna rekommendation som en direkt orsak till varför de flesta universitet och högsko-
lor i Sverige idag har infört någon form av publiceringspolicy. 
 
HB har i sin policy för digital publicering beslutat om en obligatorisk registrering av allt som 
publicerats vid lärosätet. Det är dock hittills inget krav på obligatorisk fulltextpublicering. HB 
tolkar i policydokumentet med stöd av Högskolelagen paragraf 6 som anger att ”forskningsre-
sultat får fritt publiceras”. Detta innebär att den som forskat har en laglig rätt att välja hur och 
var man publicerar sina resultat. HB kan således inte besluta att forskare skall publicera do-
kument på ett visst sätt. Däremot kan HB ”uttala en stark rekommendation om hur publice-
ringen bör göras”, vilket HB har gjort i detta policydokument.  HB rekommenderar i publice-
ringspolicyn alla som är anställda vid HB att lämna in manus till BADA under förutsättning 
att tidskriftsförlagen tillåter. Forskarna rekommenderas därmed att begära att få denna rättig-
het från förlag om den saknas. HB har i publiceringspolicyn beslutat att forskare som fått stöd 
av HB för avhandlingsarbete bör publicera sådana avhandlingar i BADA. HB har även beslu-
tat att alla studentuppsatser ska publiceras i BADA. Högskolebiblioteket tar inte emot några 
tryckta studentuppsatser från och med 2008. 
 
Den vanligaste orsaken till varför forskare inte publicerar sig i fulltext är upphovsrättsliga 
skäl, enligt informant A. Men HB kommer att kolla upp tidskriftsförlagens publiceringspoli-
cys och se om forskare från HB tillåts att parallellpublicera samt i vilket form de får parallell-
publicera i öppna arkiv. Vi kan se från litteraturen att majoriteten av förlagen, ca 90 procent, 
tillåter någon form av parallellpublicering (Lundén 2008). Vi tror det är främst okunskap gäl-
lande rätten till parallellpublicering som gör att forskare inte har deponerat kopior av sina 
artiklar i BADA. Informant A har påpekat att det är ett vanligt problem bland de flesta univer-
sitet och högskolor, att forskare inte vet om de får parallellpublicera eller inte. Det är en sak 
som HB kommer att jobba med framöver, att hjälpa forskare att kolla upp förlagens publice-
ringspolicy och försöka att få in mer fulltext i BADA. Enligt informant B ska forskare vara 
uppmärksamma när de skriver avtal med tidskriftsförlag att de inte skriver bort alla rättighe-
ter, som t.ex. parallellpublicering. 
 
Hur fort HB kommer att få in mer fulltext är svårt att förespå i nuläget. En hel del arbete kring 
fulltextspublicering i BADA kommer att göras vid HB. Tidigare studier av den australiske 
professorn Arthur Sale har visat att det kan ta flera år för publiceringspolicyn att bli institutio-
naliserad och bli en av rutinerna. Men så snart publiceringspolicyn integreras i forskares pub-
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liceringsarbete, kommer publiceringen av vetenskapliga artiklar ske runt publiceringsskede. I 
litteraturen framgår det att de utländska universitet (t.ex. i Australien och i Storbritannien) 
som har antagit en sådan obligatorisk policy har fått väldigt stor effekt på deponeringstakten. 
Undersökningarna av Sale visar att en obligatorisk publiceringspolicy är den enda möjlighe-
ten att fylla upp ett öppet digitalt arkivs innehåll till hundra procent. Om man låter forskare 
publicera frivilligt kan man aldrig få in alla artiklar i arkivet. Deponeringstakten är inte heller 
lika snabb som när man har en obligatorisk publiceringspolicy. De flesta forskare är också 
villiga att följa ett krav för obligatorisk publicering, framgår det i Swan & Browns undersök-
ning. I och med att HB har antagit en publiceringspolicy kan man förvänta sig att HB ska 
kunna fylla upp sitt öppna arkiv och uppnå målsättningen ”att synliggöra högskolans samlade 
publicering”. Emellertid kommer det ta tid att få in all fulltext in i BADA. Det är som infor-
mant A säger att det kommer att dröja ett tag innan HB:s policybeslut når varje enskild fors-
kare så att varje forskare använder den här policyn när de publicerar. Biblioteket har dock för 
avsikt att under 2008 jobba med att verkligen föra ut policyn till institutioner och forskare och 
påminna dem att utgå ifrån policyn när de publicerar. Informant A tror att policyn kommer att 
följas i större utsträckning under 2008. 
 
Enligt Xia & Sun (2007) påverkas parallellpubliceringspraxisen av forskares attityder till och 
medvetenhet om de öppna digitala arkiven. I takt med att forskares medvetenhet om öppna 
arkiv ökar så kommer också antalet av vetenskapliga artiklar i arkiven att öka. Men att över-
tyga forskare att deponera alla sina artiklar i ett öppet digitalt arkiv är ingen lätt process menar 
Xia & Sun (s.16). Därför krävs även en hel del marknadsföring och information om öppna 
arkiv för att visa på fördelarna med öppna arkiv för forskare. I en fallstudie av Cranfield 
QUEprints menar Bevan (2007) att förespråkande och marknadsföring är nödvändigt för att 
försäkra sig om att forskare att förstår syftena och motiven bakom ett öppet arkiv. Detta över-
stämmer med vad vi kommer fram till i vårt undersökningsresultat: att man vill öka forskares 
kunskap om ett öppet arkiv på HB. Bevan (2007) menar att forskare måste vara intresserade 
och välmotiverade för att publicera sig i öppna arkiv. Om innehållet i ett öppet digitalt arkiv 
ökar, visar det inte bara att implementeringsprocessen av arkivet är lyckad. Det visar även att 
forskare har förstått vilka fördelar ett öppet digitalt arkiv har, och vilken förmåner forskare 
kan få utav det öppna digitala arkivet. 
 
Enligt vår undersökning har HB varit aktiva med att informera och marknadsföra BADA för 
forskare. I litteraturen framgår det att bibliotek som har ansvaret för öppna digitala arkiv bru-
kar ha kontakt med institutioner och forskare för att föra ut information om publiceringspraxi-
sen, och göra reklam för lärosätets öppna digitala arkiv, och dessutom övertyga forskare att 
publicera i det öppna arkivet. På HB har man gjort liknande marknadsföring och förespråkan-
de. Biblioteket har bl.a. gjort reklam för BADA genom en flyer, samt på högskolans webb-
platser och konferenser. Biblioteket anordnar även tillfällen för forskare att lära sig om 
BADA, digital publicering och Open Access. Alla institutioner informeras om och demonstre-
ras om BADA. De försöker att ha en närmare kontakt med forskare och uppmuntrar forskare 
att deponera sina artiklar i BADA och hjälper dem med upphovsrättsliga frågor. Målet är ock-
så att få in mer fulltext i BADA och göra publikationer från högskolan mer synliga. 
 
Enligt tidigare studier (Holmqvist & Johansson 2005, Berglund 2007 m.fl.) finns det även 
andra saker som påverkar publiceringspraxisen och innehållet i öppna arkiv. Ett bra administ-
rativt stöd och en bra kommunikation mellan högskolans ledning, bibliotek, forskare och 
andra aktörer som har med digital publicering att göra påverkar utvecklingen. Det framgår av 
vår undersökning att man har lyckats få ett bra stöd ifrån högskolans ledning för projektet, 
bl.a. är prorektor och rektor engagerade i frågan. Det är viktigt för att ett öppet digitalt arkiv 



 

52 

ska fungera bra och för utvecklingen av arkivet. Samarbete mellan olika lärosäten och stöd 
ifrån nationella samordningsprojekt så som SVEP-projekt och OpenAccess.se-programmet  är 
också viktigt för utvecklingen av öppna digitala arkiv och det praktiska arbetet med öppna 
arkiv. 
 

8.3 Bibliotekets roll 
 
Det framgår av den tidigare forskningen och litteraturen att de öppna digitala arkiven vid 
högskolor och universitet generellt sett brukar drivas av universitetets/högskolans bibliotek. 
Detta gäller även BADA som drivs av högskolans bibliotek, BLR. En rad andra aktörer inom 
högskolan är inblandade i arbetet kring BADA, exempelvis forskningssamordnaren, forsk-
ningssekreterare, rektor och prorektor, m.fl., men det är biblioteket som ansvarar för samord-
ningen BADA. Det framgår i vår studie att bibliotekarier vid högskolebiblioteket har varit 
ledande i arbetet med BADA, och de står för de flesta uppgifterna som rör driften av arkivet, 
att informera om BADA och Open Access, göra analyser av innehållet i BADA, granskning 
av poster, teknisk drift och support m.m. När det gäller Open Access påverkan på bibliote-
kets rutiner och arbetsform så menar informant A att det påverkar på det sättet att det är bib-
lioteket som har fått uppgiften att informera om Open Access och BADA, förutom att de står 
för driften av BADA. Cervone (2004) menar att driva utvecklingen av öppna digitala arkiv 
nu har blivit en ny prioritet för högskolebiblioteken. Walters (2007) och Cervone (2004) m.fl. 
framhåller att de öppna digitala arkiven hjälper biblioteken att förnya sig själva, och gå från 
att vara passiva förmedlare av information till att spela en aktiv roll i vetenskapliga sprid-
ningsprocessen. Genom att ansvara för det öppna digitala arkivet tror vi att biblioteket kan 
utöka och stärka sin roll, genom att de blir ett slags centrum för högskolans digitala publice-
ring. Informant B (nuvarande chefen för BLR) nämner också att de vill stärka bibliotekarier-
nas roll genom att det blir bibliotekarierna som granskar referenserna/materialet innan det 
läggs ut i BADA. Flera av författarna i den tidigare forskningen (Schmidt, Sennyey & Cars-
tens 2005, Eriksson & Kjellberg 2003 m.fl.) anser att det faller sig naturligt att biblioteken tar 
på sig ansvaret att driva öppna digitala arkiv, på grund av den kompetens som krävs för att 
strukturera och organisera informationen i och kring arkiven. Bibliotekarier, i egenskap av 
informationsspecialister, lämpar sig väl för detta arbete, bland annat p.g.a. deras kunskaper i 
metadataskapande och upphovsrättsfrågor. Vi tror liksom Holmqvist och Johansson (2005) 
att arbetet med det öppna arkivet och digital publicering också kan höja bibliotekarieyrkets 
status, i och med att bibliotekariernas traditionella ansvarsområde utökas. 
 

8.4 Tekniska aspekter 
 
I och med den snabba tekniska utvecklingen har det skapats en rad nya möjligheter att orga-
nisera vetenskaplig kommunikation. På kort tid har det framkommit enkla verktyg och en 
standardiserad struktur för forskare att själva kunna lägga ut och göra sina arbeten, fritt till-
gängliga och sökbara på nätet (Hagerlid 2002). I litteraturen framgår det att den starka fram-
växten av öppna digitala arkiv framför allt har sin grund i tekniska faktorer som utvecklingen 
av bredband, minskade kostnader för online lagring och framkomsten av metadatastandarder 
som beskriver innehållet i arkiven (Cervone 2004 m.fl.). Tillkomsten av Open Archives Initi-
ative och OAI-PMH standarden som möjliggör samsökning av de öppna arkiven, har spelat 
en avgörande roll för de öppna digitala arkivens utveckling. Framkomsten av samsöknings-
tjänster som samlar in data från de öppna arkiven, exempelvis OAIster, samt tillgång till fria 
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programvaror som t.ex. Eprints och Dspace, har också varit avgörande för de öppna arkivens 
framväxt. Utan OAI-PMH standarden som gör arkiven interoperabla samt framkomsten av 
söktjänster som ”skördar” innehållet i arkiven, skulle öppna digitala arkiv som återvinnings-
modell vara svår att rättfärdiga (Eriksson & Kjellberg 2003). Att man väljer en programvara 
som är kompatibel med OAI-PMH är därför av stor betydelse, och de flesta programvaror 
som utvecklats för de öppna digitala arkiven stödjer denna standard. Genom att de öppna 
arkiven stödjer OAI-PMH bildar de ett slags interoperabelt nätverk, och kan därmed sökas 
och bläddras i som om de vore ett enda stort arkiv. I och med detta synliggörs materialet i 
arkiven för hela världen, vilket är den omedelbara vitsen med ett öppet digitalt arkiv. 
 
Som teknisk plattform för BADA används den fria programvaran Dspace, som är kompatibel 
med OAI-PMH. Informanterna verkar i stort sett tycka att programvaran fungerar tillfredstäl-
lande. Informant B nämner att det kan finnas vissa framställningsproblem och eftersläpningar 
i utvecklingen, men hon tror inte att Dspace är sämre än något annat system. De största för-
delarna med Dspace är enligt informanterna och dokumenten kring BADA, att det är Open 
source och därmed gratis, och att det finns möjlighet att använda olika filformat, vilket är 
viktigt för HB bl.a. eftersom de har Textilhögskolan som har mycket bilder i sina examensar-
beten t.ex. 
 
En annan teknisk aspekt som diskuteras i samband med öppna digitala arkiv är frågan om 
långtidsbevarande. Eftersom det digitala materialet har en mycket lägre en beständighet än 
papper som är det traditionella arkivmaterialet, verkar det finnas en del osäkerhet kring beva-
ringen av digitalt material i ett längre tidsperspektiv. Enligt Cervone (2004) m.fl. ska tekni-
ken i de öppna digitala arkiven dock kunna underlätta detta förfarande. Enligt Informant A 
används Dspace även för långtidsbevarande av materialet i arkivet. Hon påpekar dock att 
även om man ser Dspace som ett sätt för långtidsbevaring så är det inte högskolans ”riktiga 
arkiv” ändå, utan det finns uppe på den gemensamma förvaltningen, och högskolans enda 
arkivmaterial är papper. Som vi uppfattar det så ser man inte långtidsbevaringen av innehållet 
i BADA som något problem. Men eftersom öppna digitala arkiv fortfarande är en relativt ny 
företeelse och det här med ”riktiga digitala arkiv” är något som troligtvis kommer först läng-
re fram, så menar informant A att man fokuserar mest på tillgång till materialet än så länge. 
Även om systemet är uppbyggt för långtidsbevarande. 
 
Enligt informanterna finns det inga tydliga tekniska hinder för BADA s vidare utveckling. 
Mycket verkar hänga på utvecklingstakten av Dspace och att det finns tillräckligt med tid och 
kompetens vid biblioteket. 
 

8.5 Kvalitetssäkring 
 
I litteraturen kring och öppna digitala arkiv framstår kvalitetsvärderingen av materialet i ar-
kiven som en kärnfråga. Forskarnas motstånd till digital publicering och öppna arkiv förefal-
ler till stor del handla om osäkerhet kring kvalitetsgranskningen av det elektroniskt publice-
rade materialet. I det traditionella vetenskapliga publiceringssystemet har de lärda sällskapen 
och tidskriftsförlagen garanterat kvalitet genom sakkunnighetsgranskning, s.k. peer-review. 
Detta system är fortfarande rådande även om det på senare tid har framkommit en rad andra 
former av granskningssystem för att värdera vetenskapliga dokument, exempelvis s.k. open 
peer-review. Rabow (2000) menar att eftersom peer-review är oberoende av medium så kan 
man inte utesluta att kvalitetsfiltrering kan göras bättre med andra system. På senare tid har 
man också börjat använda andra mer objektivt mätbara kvalitetskriterier s.k. bibliometriska 
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metoder, impact factors och citeringsanalys (Informationskompetens 2008). Det står klart att 
någon form av tillförlitligt kvalitetsfilter är nödvändig i ett välfungerande vetenskapligt pub-
liceringssystem. Det framgår både av den tidigare forskningen och av våra intervjuer att det 
finns mycket missuppfattningar gällande kvalitetsgranskningen i samband med öppna arkiv 
och det digitala materialets tillförlitlighet och status. En vanlig missuppfattning hos forskare 
är att parallellpublicering i ett öppet arkiv skulle vara kvalitetssänkande för artikeln. Tidigare 
studier har dock visat att en artikels citeringar kan öka betydligt genom att artikeln finns fritt 
tillgänglig på nätet i ett öppet arkiv exempelvis. Numera tillåter de flesta tidskriftsförlagen 
någon form av parallellpublicering i öppna arkiv, men det finns vissa oklarheter kring vilken 
version som får användas. Det kan finnas vissa restriktioner t.ex. emargotider, och att förla-
gens PDF inte får användas. Enligt Barwick (2007) har detta lett till frågor och diskussioner 
om kvalitetssäkringen av materialet i öppna digitala arkiv. 
 
Vid HB ser man inte kvalitetssäkringen av materialet i BADA som något problem, eftersom 
allt som publiceras i BADA ska vara accepterat för publicering på annat håll och därmed har 
genomgått granskning där. Enligt Informant B kan det dock handla om allt ifrån granskat 
genom ”full” peer-review till bara publicerat i t.ex. en institutionsrapport. På andra ställen 
(exempelvis vid Lunds universitet) kan även opublicerade manus deponeras i det öppna arki-
vet, men vid HB deponeras inga pre-prints i BADA än så länge. Vi kan till viss del förstå den 
osäkerhet som finns kring kvalitetsvärderingen av innehållet i öppna arkiv, eftersom arkiven i 
allmänhet kan innehålla båda granskat och ickegranskat material. Men så länge det framgår 
vad som är granskat och vilken typ av granskning som materialet har genomgått så borde det 
inte ses som något större problem. Eftersom öppna digitala arkiv är en relativt ny företeelse 
så verkar det främst handla om okunskap från forskarnas håll. Det framgår både av litteratu-
ren och av vår undersökning att bibliotekarierna spelar en nyckelroll när gäller att informera 
om rättigheterna till parallellpublicering och att reda ut de missuppfattningar som forskare 
kan ha gällande Open Access publicering och arkivering. 
 

8.6 Open Access vid HB 
 
Open Access innebär fri tillgänglighet till forskningsresultat på Internet. Läsaren kan kost-
nadsfritt läsa, citera, ladda ner och skriva ut vetenskapliga artiklar i enlighet med Berlindekla-
rationen som också anger att Open Access ska stå för en permanent tillgång till det vetenskap-
liga materialet på Internet. Berlindeklarations tillkomst har väckt ett stort intresse för att till-
gängliggöra vetenskaplig information vid universiteten och högskolorna i Sverige. SUHF och 
Vetenskapsrådet, KB och flera andra lärosäten har undertecknat Berlindeklarationen. SUHF 
har även skrivit rekommendationer till sina medlemmar i syftet att förverkliga Berlindeklara-
tionen: att införa en policy som starkt rekommenderar forskare att deponera en kopia av varje 
publicerad artikel i ett öppet digitalt arkiv samt att uppmuntra och stödja forskare att publicera 
sig i Open Accesstidskrifter om en sådan lämplig finns. 
 
I och med Högskolan i Borås policybeslut gällande digital publicering som antogs i december 
2007, deklarerar HB att från och med 2008 har de formellt anslutit sig till SUHF:s rekom-
mendation. Man talar också om att HB ska följa den rekommendationen som SUHF har skri-
vit. Det framgår i publiceringspolicyn att HB vill synliggöra sina forskningsresultat genom 
BADA. Eftersom HB har en strävan att bli universitet är det viktigt att högskolans publikatio-
ner synliggörs och uppnår en hög status i den akademiska världen. Informant B har påpekat 
att det finns en andemening om Open Access i det här policybeslutet, och i och med att tanken 
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om Open Access finns med, bäddar det för diskussioner kring frågan. Informant B upplever 
detta som positivt och hon menar att det är viktigt att få frågorna genomlysta vid högskolan. 
 
Vi tror att om man kan få igång en levande diskussion kring Open Access vid HB, så kan det 
betyda mycket för utvecklingen av BADA. Om forskare börjar diskutera Open Access frågan 
kan de få ökad förståelse för vad Open Access och digital publicering handlar om, och reda ut 
eventuella missuppfattningar kring parallellpublicering t.ex. Detta i sin tur kan leda till att 
forskarna blir mer intresserade att delta i implementeringsprocessen av det öppna arkivet. Vi 
anser att ju mer kunskap forskare har om Open Access och digital publicering, desto större 
chans för att få forskare att publicera mer fulltext i BADA. Och till följd av detta skapas mer 
tillgänglighet och synlighet för högskolans publikationer. 
 
Vårt undersökningsresultat visar att båda våra informanter önskar att HB:s forskare ska skaffa 
sig mer kunskap och förståelse om Open Access. Informant B anser att det är viktigast jobba 
med interna dokument och att skapa förståelse för frågan. Hon påpekar även att man bör arbe-
ta med upphovsrättsfrågan som är också en viktig fråga i Open Access. 
 
När det gäller Open Access betydelse för Högskolan i Borås, tror vi att Open Access kan be-
tyda mycket för HB:s utbildning och forskning i stort. Vi tror liksom informant B, att mer 
tillgänglighet och synlighet kan frambringa mer kontakter och utveckling för forskningen. 
Med Open Access kan Högskolan i Borås få större synlighet och tillgänglighet för sina forsk-
ningsresultat och marknadsföra lärosätets utbildningar och profil. På så sätt får Högskolan i 
Borås mer kontakter med övriga världen och det är oerhört viktigt för högskolans framtid, 
både för utbildningen och för forskningen. 
 

8.7 Vidareutveckling och eventuella barriärer 
 
Enligt både informant A och informant B kommer HB i fortsättningen jobba med att öka kun-
skapen om BADA, Open Access och digital publicering. Deras mål är att få in mer fulltext i 
BADA framöver samt att utveckla en teknisk möjlighet att få forskare och studenter själva att 
registrera publikationer och att lägga ut fulltext i BADA. Enligt informant B ska de koncent-
rera sig på arbetsflödena för BADA. Eftersom det för nuvarande finns en del framställnings-
problem med BADA kommer biblioteket under den närmaste tiden jobba mycket med utveck-
lingen av Dspace. I fallstudien av Cranfield QUEprints har Bevan (2007) påpekat att det är 
viktigare att prioritera utvecklande av systemet än att utveckla strukturerade policys i början 
av det öppna digitala arkivets utvecklingsstadium. Det är viktigt att bygga upp ett välfunge-
rande system och göra det tillgängligt från början och att arkivet fylls upp snabbt så att forska-
re kan märka en ökning på användandet av deras eget arbete gentemot prenumerationsbasera-
de tidskrifter. Om dessa förmåner är tydliga kommer forskare att ta initiativ till att engagera 
sig i att fylla på mer material i det öppna digitala arkivet. Policys kan däremot utvecklas mer i 
ett senare utvecklingsstadium menar Bevan. Vi kan se att HB har tillämpat en liknande strate-
gi. Vi tror att för att implementeringen av ett öppet digitalt arkiv ska bli lyckad, måste man 
först se till att systemet fungerar tillfredställande så att forskare och studenter kan få en bra 
start för användningen av det öppna arkivet. Samtidigt bör man också jobba med förståelsen 
av öppna arkiv och öka kunskapen om Open Access och digital publicering i stort, för att 
uppmuntra forskare att deponera mer fulltext i det öppna arkivet. 
 
Båda våra informanter upplever utvecklingen av BADA som positiv. Det finns inte några di-
rekta praktiska problem med att föra in materialet i BADA. Det kan dock ta lite tid att nå ut 
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med informationen till institutionerna. Informanterna tycker inte att det finns några direkta 
barriärer för BADA:s vidareutveckling. Informant B menar att det i så fall kan vara utveck-
lingstakten av Dspace-systemet och tidsbrist. Enligt vad vi har kunnat utläsa av vår undersök-
ning så finns det främst tre hinder för att man ska kunna nå målet Open Access: okunskap, 
upphovsrättsfrågor och tidsbrist. 
 

8.9 Analys utifrån teorier om vetenskaplig kommunikation 
 
Vetenskaplig kommunikation kan ses som en iterativ process där vetenskap kommuniceras, 
används och utvecklas inom forskarvärlden (Halliday 2001). Både Christine L. Borgman och 
Jack Meadows betonar att kommunikation är viktigt för forskningen. Vetenskaplig kommu-
nikation brukar indelas i informell och formell kommunikation. Den informella kommunika-
tionen sker genom verbala kommunikationskanaler och numera också e-post, elektroniska 
konferenser och olika diskussionsforum på Internet. Den formella kommunikationen presen-
teras bl.a. i form av tryckta tidskrifter och monografier. Fördelar med den informella kom-
munikationen är att det är ett snabbt och effektivt sätt att förmedla information samt att den 
är lätt och trevlig att använda. Fördelen med den formella kommunikationen är att informa-
tionen sprids till en bred och utspridd läsekrets. Formell kommunikation i form av publicera-
de dokument är ett sätt att etablera prioritet och bidrar därmed till att etablera författarens 
akademiska status. Idag i den elektroniska eran har det skapats nya möjligheter för att kom-
municera vetenskap. Öppna digitala arkiv utgör en väsentlig del i omvälvningen av det tradi-
tionella vetenskapliga publiceringssystemet. Öppna digitala arkiv kan innehålla en mängd 
olika typer av publikationer, allt ifrån vetenskapliga artiklar till konferenspapers och under-
visningsmaterial. Detta innebär att även material som produceras genom informella kanaler 
nu kan synliggöras genom de öppna arkiven. Numera kan vetenskaplig information spridas 
på ett snabbt och enkelt sätt till hela världen bara man har tillgång till Internet. På så sätt kan 
vetenskaplig information som produceras både inom formella och informella kanaler få en 
bredare spridning och nå en större läsekrets än tidigare. Genom Internet kan forskare få mer 
kontakter med andra forskare över hela världen kan därmed få mer feedback på sina forsk-
ningsresultat. Forskningen förs framåt genom att resultaten delas och utvärderas av kollegor 
och studenter. 
 
Informationsvetarna Kling och McKim ser vetenskaplig kommunikation som en kommunika-
tiv akt, som forskarna först och främst deltar i för att deras resultat ska läsas och erkännas av 
den tilltänkta målgruppen. De ser vetenskaplig publicering som en social process snarare än 
en produktionsprocess. Enligt Kling & McKim ska effektiv vetenskaplig publicering uppfylla 
tre kriterier: publicitet, tillförlitlighet och tillgänglighet. Vi kommer här att diskutera huruvi-
da öppna digitala arkiv och BADA uppfyller dessa tre kriterier. 
 
Publicitet: 
Med publicitet menar Kling och McKim att publikationen ska synliggöras så att läsarna blir 
medvetna om att den finns. Publicitet representerar en rad aktiviteter bland annat prenumera-
tioner, abstractsdatabaser, citering och annonsering (Kling & McKim 1999 s.897). Det ger 
t.ex. bättre publicitet att publicera sig i en prestigefylld tidskrift än i en tidskrift eller annan 
form som har lägre status i den vetenskapliga världen, eftersom det ger författaren mer upp-
märksamhet. Genom att en artikel publiceras i ett öppet digitalt arkiv synliggörs artikeln för 
en betydligt större publik än om den enbart publiceras i en tryckt vetenskaplig tidskrift ex-
empelvis. Tidigare studier har visat att artiklar som finns fritt tillgängliga, Open Access cite-
ras oftare än de som inte är det (Collins 2005 m.fl.). HB:s publikationer blir mer synliga och 
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tillgängliga i och med de finns i högskolans öppna arkiv BADA, och har därmed större chans 
att bli uppmärksammade både inom forskarvärlden och av den breda allmänheten. Även om 
allt material inte är i fulltext än så länge, så finns i vart fall alla referenser registrerade i 
BADA. På så sätt kan man säga att BADA uppfyller kriteriet publicitet. Det framgår både av 
tidigare studier och av vår undersökning att det finns en del missuppfattningar och osäkerhet 
kring kvalitetsvärderingen av materialet i öppna arkiv. Publicering i öppna arkiv ger mer 
publicitet i och med att materialet blir mer synligt, men p.g.a. de fördomar som ännu finns 
kring publicering i öppna arkiv, Open Access och digital publicering i allmänhet, så är frågan 
om denna publicitet ses som positiv eller negativ i dagsläget. 
 
Tillförlitlighet: 
Med tillförlitlighet menar Kling & McKim att läsaren ska kunna lita på publikationens inne-
håll. Faktorer som talar för tillförlitlighet är bl.a. granskning genom peer-review och tidskrif-
ten eller förlagets rykte. Som nämnts tidigare finns det en del missuppfattningar och osäker-
het när det gäller det elektroniskt publicerade materialets tillförlitlighet och status. De öppna 
digitala arkiven utför inte peer-review, utan generellt sett så handlar det huvudsakligen om 
parallellpublicering av artiklar som redan publicerats på annat håll. De öppna arkiven kan 
dock även innehålla opublicerat material som inte har genomgått kvalitetsgranskning, exem-
pelvis material som producerats inom lärosätet, manus, rapporter och undervisningsmaterial. 
Detta har lett till diskussioner om kvalitetsvärderingen av materialet i arkiven. Informant B 
menar att mer tillgänglighet och synlighet genom publicering i öppna arkiv, snarare driver 
fram högre kvalitet, t.ex. när det gäller studentuppsatser, eftersom man tvekar att lägga ut 
sådant som har dålig kvalitet i arkiven. Materialet i BADA är alltid kvalitetsgranskat, HB 
lägger inte ut sådant material som inte är accepterat för publicering någonstans. Alla artiklar 
måste vara godkända för publicering innan de kan läggas ut i BADA. I och med detta anser 
vi att BADA uppfyller kriteriet tillförlitlighet. För vidare diskussion om kvalitetssäkringen 
gällande BADA se avsnittet om kvalitetssäkring ovan. 
 
Tillgänglighet: 
Halliday (2001) menar att forskning inom alla områden skulle vara ofullständig om den inte 
bekräftas genom en granskningsprocess och delas med andra. För att forskarna ska kunna 
bygga vidare på tidigare forskning och kunskap inom deras område behöver de naturligtvis få 
tillgång till dessa resultat. Med tillgänglighet menar Kling & McKim att läsarna ska kunna 
lokalisera och få tillgång till publikationen på stabilt och beständigt sätt, oberoende av dess 
författare. Tillgänglighet är också ett nyckelord inom Open Access-rörelsen, som förespråkar 
fri tillgång till vetenskaplig information på Internet. Universitetens och högskolornas främsta 
motiv för att etablera öppna digitala arkiv är att man vill öka tillgängligheten och därmed 
också användandet deras forskningsmaterial, samtidigt som man får en samlad ingång och 
arkivering av lärosätets forskning (Sohlberg 2007). Vid HB framhåller man ökad tillgänglig-
het till högskolans publikationer som en av fördelarna med BADA. Till kriteriet tillgänglig-
het räknar Kling & McKim även bevarande i ett längre tidsperspektiv. HB ser BADA/Dspace 
som ett sätt för långtidsbevaring även om det är inte högskolans ”riktiga arkiv” (eftersom HB 
har ett annat ”riktigt” arkiv där har man arkiverar högskolans material i papper). Genom att 
varje post i BADA har en unik länk (en ”evig” webbadress), ska materialet kunna återfinnas 
även om man byter ut den tekniska plattformen för BADA. På så sätt kan man säga att 
BADA uppfyller kriteriet tillgänglighet. Men man kan inte i nuläget påstå att HB:s öppna 
digitala arkiv ger en maximal tillgång till högskolans forskningspublikationer, då endast ca 
20 % av forskningspublikationerna i BADA är finns tillgängliga i fulltext i (början av maj 
2008). I det avseendet uppfyller HB:s öppna arkiv inte kriteriet tillgänglighet. Alla högsko-
lans forskningspublikationer bevaras dock i sin helhet i högskolans riktiga pappersarkiv, även 
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om de inte finns tillgängliga i fulltext i BADA. 
 
Enligt Ingegerd Rabow (2000) finns det fem grundkrav som ska ställas på ett välfungerande 
vetenskapligt kommunikationssystem: kvalitetskontroll, bestämning av prioritet, erkännande, 
optimal spridning, och allmänt tillgänglig permanent arkivering av publicerade resultat. Ra-
bow menar att övergången till elektronisk publicering varken får eller behöver riskera dessa 
grundkrav, utan att det snarare kan finnas goda möjligheter till bättre kravuppfyllande (2000). 
Även Kling & McKims analysmodell pekar på att de sociala processerna som utvecklats för 
tryckta publikationer fortsätter att gälla även i den elektroniska miljön. 
 
Som vi ser det finns det inga tydliga hinder för att öppna digitala arkiv ska kunna uppfylla 
dessa grundkrav. De första två kriterierna står inte de öppna arkiven för, generellt sett, i och 
med att de öppna arkiven inte själva utför peer-review och då det främst handlar om paral-
lellpublicering av artiklar som redan publicerats i tidskrifter. Inget publiceras t.ex. endast i 
BADA, utan alla artiklar i BADA ska vara accepterade för publicering någon annanstans. På 
andra ställen kan det dock förekomma förstapublicering i det öppna arkivet. När det gäller 
det tredje grundkravet erkännande kan man konstatera att Högskolan i Borås har ett starkt 
behov för att fylla upp det kriteriet. Det framgår både av vår undersökning och av högskolans 
publiceringspolicy, att HB som en högskola är beroende av att uppnå hög synlighet för sin 
vetenskapliga produktion och det är viktigt att högskolans publikationer får erkännande i 
vetenskapssamhället. I högskolans publiceringspolicy uttalar HB att de vill att högskolans 
forskare ska publicera sitt vetenskapliga arbete i elektronisk form i BADA, och på så sätt 
menar HB att de kan uppnå hög synlighet för sin vetenskapliga produktion. För närvarande 
kan man inte säga att HB:s öppna arkiv uppfyller de sista två grundkraven optimal spridning 
och allmänt tillgänglig och permanent arkivering fullt ut, eftersom endast ca en femtedel av 
HB:s forskningspublikationer är publicerade i fulltext i dagsläget (början av maj 2008). Ef-
tersom objekten i BADA får eviga webbadresser som ska vara oberoende av byte av server 
och plattform, så finns det förutsättningar för att uppfylla aspekten permanent arkivering, 
även om BADA än så länge inte är högskolans ”riktiga” arkiv. Även om BADA inte kan 
sägas uppfylla alla Rabows grundkrav i dagsläget, ser vi inga tydliga hinder för att BADA 
ska kunna uppfylla dessa kriterier i framtiden. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att om kriterierna för en effektiv vetenskaplig publicering 
och grundkraven för ett välfungerande vetenskapligt kommunikationssystem ska kunna upp-
fyllas fullt ut, måste man jobba med att få in mer fulltextpublikationer i de öppna arkiven, 
samt att öka förståelsen av öppna arkiv. 
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9. Sammanfattning 
 
Dramatiska prishöjningar på vetenskapliga tidskrifter, ökad kommersialisering av utgivningen 
av forskningsresultat samt några vetenskapliga tidskriftsförlags monopolisering har medfört 
en kris inom den vetenskapliga kommunikationen, vilket i sin tur har hindrat vetenskaplig 
information att spridas fritt inom den vetenskapliga världen. Detta har påverkat biblioteks-
verksamheten negativt världen över. De senaste decenniernas snabba utveckling inom infor-
mations- och kommunikationstekniken har samtidigt frambringat nya möjligheter för forskar-
samhället. I och med Internet och den elektroniska publiceringen kan vetenskaplig informa-
tion spridas betydligt snabbare, enklare och billigare än tidigare. Det traditionella vetenskap-
liga publiceringssystemet har nu börjat omvärderas och håller på att anpassa sig för den nya 
teknikens utveckling. Sedan slutet av 1990-talet har en rad olika initiativ startats för att försö-
ka förändra situationen på den vetenskapliga publiceringsmarknaden. Open Access, fritt till-
gängliggörande av vetenskaplig information på Internet, ses av många som det mest intressan-
ta initiativet. 
 
Berlindeklarationens tillkomst med innebörden att kunskap ska vara globalt fritt tillgänglig 
för alla, har varit av stor betydelse och är en grundsten i Open Access-rörelsen och omvälv-
ningen av det vetenskapliga publiceringssystemet. Sveriges universitets- och högskoleförbund 
(SUHF), Vetenskapsrådet, Kungliga Biblioteket och flera svenska lärosäten har undertecknat 
Berlindeklarationen. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har även skrivit re-
kommendationer till sina medlemmar i syftet att förverkliga Berlindeklarationen. Till följd av 
de nya tekniska förutsättningarna samt ökade krav på Open Access har universitet, högskolor 
och forskningsinstitutioner i Sverige och världen över på senare år upprättat öppna digitala 
arkiv för att samla och arkivera forskning och annat vetenskapligt material från det egna lä-
rosätet/institutionen. På så sätt kan universitet, högskolor och forskningsinstitutioner över hela 
världen få en ökad tillgänglighet, synlighet och användning för sina forskningspublikationer. 
Utvecklingen har gått oerhört snabbt, sedan bara ett fåtal år tillbaka har de flesta universitet 
och högskolor i Sverige etablerat digitala arkiv av det här slaget. 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur ett öppet digitalt arkiv BADA har im-
plementerats vid Högskolan i Borås, samt vilka praktiska konsekvenser Open Access-
rörelsen och införandet av det öppna digitala arkivet har fått för högskolan och dess biblio-
teksverksamhet. Uppsatsens fokus ligger på vilka faktorer som påverkar utvecklingen av det 
öppna digitala arkivet och hur Högskolan i Borås ser på Open Access-frågan. Huvudfråge-
ställningen för vår studie är: Hur arbetar Högskolan i Borås med implementeringen av det 
öppna digitala arkivet, BADA, samt tillgängliggörandet av högskolans publikationer? 

 
Underfrågeställningar som vi har arbetat med är: 

 
• Hur har utvecklingen av BADA sett ut? 

 
• Vilken policy/målbeskrivning har Högskolan i Borås gällande elektronisk publicering 

och Open Access? 
 

• Hur påverkar Open Access bibliotekets rutiner och arbetsform? 
 

• Hur förhåller sig Högskolan i Borås till nationell samordning i arbetet med BADA och 
Open Access? 
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• Hur sker kvalitetssäkringen av materialet i BADA? 

 
• Vilka förhållningssätt till Open Access finns hos centrala aktörer vid Högskolan i 

Borås? Vad betyder Open Access för Högskolan i Borås? 
 

• Vilka eventuella barriärer finns för en vidareutveckling av högskolans öppna digitala 
arkiv, och för att nå målet Open Access? 

 
 

Innan redovisningen av vår empiriska undersökning beskriver vi den vetenskapliga publice-
ringens kontext, i form av en historisk översikt över vetenskaplig publicering samt beskriv-
ning av initiativ till förändring. I litteraturgenomgången belyser vi olika aspekter rörande 
öppna digitala arkiv uppdelat efter följande teman: öppna digitala arkiv, programvara och 
interoperabilitet, långtidsbevarande, bibliotekets roll, kvalitetsgranskning, policy och forska-
res inställning till Open Access och öppna digitala arkiv. 
 
Metoden som vi använt av oss av är fallstudie. För att besvara våra frågeställningar har vi 
gjort kvalitativa intervjuer med två personer som arbetar aktivt med högskolans öppna arkiv 
BADA, samt gjort en dokumentstudie av dokument rörande BADA och digital publicering 
vid HB. 
 
Av resultatet av studien framgår det att det öppna digitala arkivet vid HB etablerades för att få 
ökad synlighet och bättre tillgänglighet för högskolans publikationer, dels i ett nationellt sam-
anhang, dels i ett internationellt samanhang. Projektet inleddes under 2006 och ska pågå 
t.o.m. 2008, därefter kommer det att övergå till ordinarie verksamhet. BADA exporterar data 
till både nationella och internationella vetenskapliga söktjänster. BADA stödjer också ett 
långtidsbevarande perspektiv för materialet i arkivet. I december 2007 antog högskolan en 
publiceringspolicy, i vilken högskolan kräver att alla som är anställda vid HB ska registrera 
sina publikationer i BADA. I och med HB:s policybeslut deklarerar HB att de från och med 
2008 formellt har anslutit sig till SUHF:s rekommendation. I policyn kan man utläsa en stark 
önskan att synliggöra högskolans vetenskapliga produktion. Högskolans bibliotek BLR ansva-
rar för samordningen av BADA. Biblioteket står för driften av BADA samt att föra ut infor-
mation om Open Access och digital publicering. Utvecklingen av BADA har gått relativt 
snabbt. Sedan arkivet gick i full drift årsskiftet 2007 har de fått in mycket material i BADA på 
relativt kort tid. I dagsläget (början av maj 2008) Innhåller BADA ca 2300 poster, varav 65 % 
i fulltext. När det gäller forskningspublikationer så är dock endast 22 % publicerat i fulltext i 
dagsläget. Enligt våra informanter är upphovsrättsliga skäl den vanligaste orsaken till detta. 
Av vår undersökning framgår det att kunskapsnivån om Open Access och digital publicering 
är relativt låg vid HB. Vi ser detta som en starkt bidragande orsak till att en så pass liten del 
av forskningspublikationerna är publicerade i fulltext. 
 
Vi har analyserat vårt resultat utifrån tidigare forskning gällande öppna arkiv samt teorier 
kring vetenskaplig kommunikation, bl.a. Kling & McKims kommunikationsteoretiska ana-
lysmodell. Tidigare studier har visat att en obligatorisk deponeringspolicy är en förutsättning 
för att det öppna arkivet ska fyllas med innehåll. Även marknadsföring och förespråkande är 
viktigt för att få forskare att deponera sitt material i de öppna arkiven. Det framgår i vår studie 
att frågan om en policy för publicering vid högskolan i Borås har varit en viktig faktor i ut-
vecklingen av BADA. Eftersom policyn antogs först i december 2007 så kommer det dock 
dröja sig ett tag innan HB: s policybeslut når varje enskild forskare så att varje forskare utgår 
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ifrån policyn när de publicerar. Biblioteket har emellertid för avsikt att under 2008 verkligen 
jobba med att föra ut policyn och påminna institutionerna och forskare att de utgår ifrån poli-
cyn när de publicerar. Informanterna tror att policyn kommer att följas i större utsträckning 
under 2008. Vår studie visar att biblioteket har varit aktiva med att marknadsföra BADA, och 
man har lyckats få ett bra stöd ifrån högskolans ledning för projektet. 
 
Enligt informationsvetarna Kling & McKim ska effektiv vetenskaplig publicering uppfylla tre 
kriterier: publicitet, tillförlitlighet och tillgänglighet. Vi ser inga tydliga hinder för att öppna 
digitala arkiv ska kunna uppfylla dessa kriterier. Men för att kriterierna ska uppfyllas fullt 
måste de öppna arkiven innehålla mer fulltextpublikationer. Det framgår både av den tidigare 
forskningen och av vår studie att det även finns en osäkerhet kring kvalitetsvärderingen av 
materialet i öppna arkiv samt bevarandet av det digitala materialet i ett längre tidsperspektiv. 
Vi tror att det är viktigt att man arbetar med att öka förståelsen av öppna digitala arkiv och 
Open Access publicering i allmänhet, för att minska missuppfattningarna kring öppna arkiv 
och digital publicering, och därmed få forskarna att deponera mer fulltext i arkiven. När det 
gäller BADA ser vi främst tre barriärer för att nå målet Open Access: okunskap, upphovsrätts-
frågor och tidsbrist. 
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Bilaga 1 
 
Intervjumanual (Informant A) 
 
Arkivets framkomst och utveckling 
 
Vilka var anledningarna till att ni skapade arkivet? Vem drev frågan? 
Hur har utvecklingen sett ut?  
Vilken målsättning har ni med HB:s öppna digitala arkiv? 
Har ni påverkats av nationell samordning? Samarbetar ni med andra högskolor? 
Vilka aktörer inom högskolan är inblandade i implementeringen av arkivet? Vilka är 
ansvariga för arkivet och hur ser rollfördelningen ut? 
Vilka uppgifter med implementeringen sköts av biblioteket, vilka av andra? 
Hur påverkar Open Access bibliotekets arbetsform och rutiner?  
Hur finansieras arkivet? Har det uppkommit några problem (juridiska/ekonomiska)?  
(Hur har ni i så fall löst dem?) 
 
Publiceringspraxis 
 
Hur får ni forskarna att publicera sig?  
Skiljer sig de olika ämnesområdena åt, vad gäller forskares inställning till arkivet och 
hur mycket de publicerar sig?  
Hur sker rapporteringen från institutionerna till arkivet? Hur förs materialet in i arkivet?   
Hur ser ni på policy, tror att det är viktigt med någon slags tvång att deponera material i 
arkivet? 
Har det blivit någon skillnad sedan policyn publicerades (gällande deponering)?  
Vilken roll spelar HB:s öppna digitala arkiv för högskolans prestationsmät-
ning/forskningsdata, vilka uppgifter finns med i prestationsmätningen? 
Publicerar forskarna material direkt i arkivet, el. endast parallellpublicering? Kvalitets-
kontroll i så fall? 
 
Tekniska aspekter 
 
Varför valdes Dspace som programvara? Vilka är för och nackdelarna med programva-
ran? 
Hur indexeras materialet?  
Metadata, vem hanterar? Används Dublin Core? 
Vilka filformat används/accepteras? 
Har ni några planer för långtidsbevarande, vilka metoder/system används? 
Finns det några tekniska hinder? 
 
Marknadsföring och kvalitetssäkring 
 
Marknadsför ni arkivet, på vilket sätt i så fall? 
Vilka riktar sig arkivet till? 
Hur ser ni på kvalitetsvärderingen, utför ni någon kvalitetskontroll av materialet? 
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Framtidsplaner 
 
Vad har ni för framtidsplaner när det gäller publiceringsverksamheten och arkivet?  
Upplever ni att det finns några hinder/barriärer för en vidareutveckling av arkivet och 
att nå ert mål?  
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Bilaga 2 
 
Intervjumanual (Informant B)  
 
Hur ser du på utvecklingen gällande digital publicering på Högskolan i Borås? Vilka för- och 
nackdelar finns med digital publicering? 
 
Vad arbetar ni med i styrgruppen för digital publicering? Vilka uppgifter har ni? 
 
Hur ser ni på Open Access vid Högskolan i Borås? Är det en viktig fråga? Vad har det för 
betydelse för högskolans utbildning och forskning? 
 
Nu har det införts en policy för publicering vid högskolan i Borås. Tror du att det kommer att 
påverka högskolans forskning i framtiden, på vilket sätt i så fall?  
 
Vilka har arbetat med/tagit fram policyn? 
 
Känner du till arkivets bakgrund? Vem/vilka drev frågan? 
 
Vilka för- och nackdelar finns det högskolans öppna digitala arkiv (BADA)? 
 
Vilken roll spelar HB:s öppna digitala arkiv för högskolans prestationsmät-
ning/forskningsdata, vilka uppgifter finns med i prestationsmätningen? 
 
Finns det någon ekonomisk vinst med arkivet?  
 
Upplever ni några problem i implementeringen av högskolans öppna digitala arkiv? Hur ser 
arkivets vidareutveckling ut? Vad har ni för framtidsplaner utifrån högskolans sida när det 
gäller högskolans publicering?  
 
Upplever ni att det finns några hinder/barriärer för en vidareutveckling av arkivet? 
 
Tror du att utvecklingen av öppna arkiv kommer påverka behovet av tidskriftsprenumeratio-
ner på högskolebibliotek? Kommer det att påverka prisutvecklingen av prenumerationerna?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


