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1 INLEDNING 

I studien problematiseras kopplingen mellan hållbar utveckling och Open Access och i 
relation till biblioteksväsendet. Förändring från pappersbestånd till digitalisering kan 
medverka till ett hållbart samhälle ur sociala, ekonomiska och miljörelaterade perspektiv 
menar Chowdhury (2014). Fri tillgång till information och kunskap skulle vidare kunna bidra 
till social hållbarhet, reducerad kostnad av digital information skulle gynna ekonomisk 
hållbarhet. Genom att använda lämplig teknologisk utrustning kan miljömässig hållbarhet 
uppnås, detta skulle kunna bidra till att växthuseffekten i miljön minskar (ibid, s. 182).  

Brundtlandskommissionen definierar begreppet som en utveckling som tillgodoser dagens 
behov, utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 
(UNCED1s rapport Our common future1 (1987) i McKenzie, 2004). I Brundtlandsrapporten 
problematiseras frågor kring hållbarhet i världen.  Enligt Brundtlandsdefinitionen placeras 
människan och dess behov i centrum och miljön som ett redskap för att tillfredsställa 
människors behov (Olsson, 2005). Med en fungerande ekonomisk tillväxt kan hållbar 
utveckling främjas. Genom att bekämpa fattigdom skulle en social- och ekonomisk utveckling 
uppnås. Det vill säga att ett välbefinnande och stabil ekonomi kan uppfattas som mål för 
samhällets hållbarhet. För att uppnå social- ekonomisk- och miljörelaterad hållbarhet på ett 
globalt plan borde alla människor samarbeta kring en rättvis fördelning av naturens resurser 
(ibid).  

Den digitala utvecklingen inom informationsteknik har påverkat vetenskaplig kommunikation 
och bibliotekens roll kring informationstillgänglighet. Information- och kunskapsförmedling 
inom biblioteksverksamhet är alltmer beroende av digitaliseringsutvecklingen (Dalmalm, 
2009). Med den senaste teknologin kan forskningsresurser snabbt spridas via webben runt om 
i världen. Bibliotek som en demokratisk informations- och kunskapsförmedlare av bland 
annat vetenskaplig information har en central roll i samhällets informationsspridning (ibid.).  

Vi kan se hur bibliotekssamlingar förändras genom att nytt bestånd läggs till, gallras eller att 
vissa avtal med leverantören ändras eller avslutas. Digitaliserat material (e-böcker) kan 
tillhöra biblioteksbestånd eller vara subskriptioner. Bibliotek förvärvar oftast beståndsmaterial 
genom internationella kommersiella förlag, till exempel tryckt material genom Bokus och 
Adlibris, digitaliserat material som e-böcker genom Ebsco och databaser genom Springer. 
Kostnaderna inom vetenskaplig publicering stiger markant och tillgängligheten till 
forskningsresultat har påverkats negativt. Internationella förlag har anpassad sig till den 
globala ekonomiska marknaden och kommersialiserar tidskriftsprenumerationer som 
innehåller offentlig forskningsproduktion (Francke, 2013). Forskares vetenskapliga resurser 
kan ibland köpas av ett visst universitetsbibliotek. Universitetsbibliotek och forskare kan i det 
fallet tillhöra samma universitet. Alltså, först ger universitetet forskningsstöd till forskare, 
sedan betalar universitetsbiblioteket för samma forskning. Biblioteksverksamhet kan inte 
alltid erbjuda publicerat forskningsmaterial på grund av höga prenumerationsutgifter, detta 
sätt att kommersialisera forskning ifrågasätts alltmer (ibid.).    

Social hållbarhet hindras genom att fri tillgång till information och kunskap begränsas 
(Chowdhury, 2014). Hinder av forskningstillgänglighet inom publiceringsvärlden har lagt 
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grund för Open Access (öppen tillgång). Open Access initiativ har som ambition att genom 
internet sprida vetenskapligt material som ska vara fritt tillgängligt och kunna återanvändas 
(Suber, 2012). Vetenskapliga texter kan tillgängliggöras genom att forskare deponerar sina 
resultat (parallellpublicera) i öppna digitala arkiv (Francke, 2013).  Vetenskaplig information 
kan bli fritt tillgänglig och obehindrat flöda över landgränser (Eellend, 2017). Öppna digitala 
arkiv kan skapas vid olika lärosäten eller institutioner och förvaltas av exempelvis bibliotek 
(Francke, 2013).  

Helena Francke (2008) påpekar i sin avhandling att Open Access ingår i en komplex miljö 
Open access electronic journals are part of a complex environment and are 
involved in many different types of documentary practices (Francke 2008, 
s. 21). 

Vetenskaplig publicering är ett omfattande ämne. Ett flertal aktörer medverkar i 
publiceringsnätverket, på lokal, nationell och internationell nivå. Exempelvis kan 
universitetsbibliotek, arkivverksamhet, informationsteknik (IT eller tekniken som skapas 
inom datorteknik och telekommunikation) och internationella kommersiella förlag ingå i det 
vetenskapliga publiceringsnätverket (Holmgren, 2017; Francke, 2013). Forskare/författare är 
centrala aktörer i vetenskapliga publikationsprocesser. Forskare vänder sig oftast till 
kommersiella förlag för publicering av sitt forskningsresultat och förlorar då upphovsrätten 
(Klang, 2009). Upphovsrättsfrågorna kring digitaliserat material kan vara komplicerade och 
svårhanterliga (Francke, 2013, s. 59).  
 
Suber (2012) menar att forskningsproduktionen ska vara avgiftsfri och kunna återanvändas 
libre eller gratis. Författare skiljer på dessa två begrepp i relation till Open Access 
publicering. Gratis återanvändning innebär att enbart prisbarriärer tas bort och libre gäller fri 
tillgänglighet av forskning utan rättighetsbarriärer (ibid. s. 6). För att tillgängliggöra 
forskningsresurser för allmänheten köper bibliotek bland annat in vetenskapliga artiklar från 
kommersiella förlagsdatabaser. En forskare kan återge sin kunskapsverklighet, utan att 
nödvändigtvis vara insatt i andra forskares discipliner (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
Forskningsstöd ökar forskares möjlighet att publicera och genom så kallad citeringsanalys kan 
kunskap mätas och värderas.  

Biblioteket genomgår en förändringsprocess från pappersbestånd till digitalisering. 
Karolina Andersdotter (2017) menar att hållbar utveckling har flera faktorer som kan 
sammankopplas med bibliotekens digitala utveckling. I Kungliga bibliotekets nationella 
bibliotekstrategi Den femte statsmakten behandlas Förenta Nationers Agenda 2030 för hållbar 
utveckling globalt. Agenda 2030 innehåller 17 mål. Några av målen kan relateras till 
biblioteksverksamhet menar Andersdotter (2017). Till exempel ligger fokus i Mål 16 på 
främjande av ett demokratiskt samhälle med informationstillgång till allmänheten. Mål 4 
berör inkluderande och jämlik utbildning för alla, samt uppmuntrande av livslångt lärande.  
Mål 5 berör kvinnor och flickor som kan uppnå egenmakt genom att söka relevant 
information på biblioteket. Mål 10 handlar om minskad ojämlikhet inom- och mellan länder. 
Bibliotek kan spela en viktig roll kring minoriteters utsatthet, genom exempelvis kunskap om 
ursprungsfolk (samerna), hbtq-personer (homosexuell, bisexuell, transperson och queer) eller 
människor med olika funktions-variationer. Mål 13 till 15 inriktar sig mot att bekämpa 
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klimatförändringar och konsekvenser som dessa förändringar kan förorsaka, bibliotek kan 
bidra med informations- och kunskapstillgång (ibid.).  

Chowdhury (2014) anser att biblioteket skulle kunna göra en insats för ett miljöhållbart 
samhälle genom minskning av miljöpåverkan. Med internet som redskap men även med andra 
lämpliga verktyg som exempelvis hållbara energikällor skulle ekonomisk hållbarhet främjas.  
Vidare menar författare att digitalisering av information även kan få negativa konsekvenser, 
eftersom den pågående digitaliseringen kräver teknisk uppdatering med kontinuerliga 
utrustningsbyten. Det kan skada miljön om tekniskutrustning inte omhändertas (ibid.).  

Bibliotekens datautrustning byts ut vart tredje eller femte år. Svenska myndigheter och företag 
avvecklar datorer för 650 miljoner kronor per år. 

 2011 såldes 1,1 miljoner datorer till svenska företag och myndigheter 
 närmare 600 000 av dessa byts ut inom tre år. 
 300 000 av dem går till återvinning istället för återanvändning. 
 1,8 ton råvaror går åt i tillverkningen av en ny dator. 

Källa: el-kretsen, IDC, Inrego, UNEP.  

Frågan är hur kasserad datautrustning från Europa och USA behandlas. Enligt miljö-
organisationen Greenpeace pressmeddelande (2008) och Mattias Hagberg (2009) är Ghana 
och andra länder i Västafrika samt Kina länder där elektroniskt avfall placeras. 
Omhändertagande och hantering av elektroniskt avfall är en signifikant fråga ur 
miljösynpunkt.  

IT-sektorn (drift av serverhallar, nätverk, m.m.) står för ca en tiondel av jordens energi-
förbrukning, IT-utsläpp har samma koldioxidpåverkan som flygindustrins bränsleutsläpp. 
Facebooks servhall i Luleå motsvarar 17 hockeyarenor och hela företaget har samma 
energiförbrukning som Västerås kommun (Åhlström, 2019). Enligt SCB statistik är Västerås 
sett till folkmängd Sveriges sjätte största kommun.    

Vi lever i en globaliserad värld med stor informations- och kunskapsspridning. Vetenskaplig 
kommunikation är en komplex fråga och påverkar flera länder. Jag har valt att fördjupa mig i 
Open Access och fri tillgänglighet av vetenskaplig publicering, Open Access och hållbar 
utveckling i relation till biblioteken, samt forskares roll kring Open Access, specifik 
parallellpublicering, och hur forskningsresultat värderas.   

1.1 Problemformulering  

Chowdhury (2014) analyserar vetenskaplig kommunikation i relation till Open Access och 
hållbar utveckling på digitala bibliotek i sin text. Hur Open Access relateras till social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Öppna digitala arkiv och parallellpublicering 
presenteras oftast som ett lämpligt alternativ för tillgängliggörande av forskningsresultat. Att 
skapa och driva öppna digitala arkiv är kostsamt menar författare. Forskningsfinansiärers 
policy för tillgängliggörande av forskares produktion i några länder, till exempel i USA och 
Australien har 12 månaders gräns som krav. I visa länder kan tiden variera mellan 6 till 24 
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månader. Förutom perioden för kvalitetsgranskning kan utgifter- och tidsbarriärer leda till att 
forskningsmaterialets tillgänglighet fördröjs och det kan påverka tillgång till forskningen 
negativt och med detta effekter på social och ekonomisk hållbarhet menar Chowdhury (2014).   

Enligt Open Access förespråkare kan internet bli ett världsomfattande instrument för fri 
tillgänglighet, spridning och återanvändning av vetenskapligt material. Detta kunde i så fall 
bidra till hållbar utveckling globalt. Offentligt finansierad och publicerad forskning ska vara 
fritt tillgänglig för läsning i elektroniska tidskrifter eller i öppna arkiv runt om i världen. 
Öppna arkiv kan vara institutionella, till exempel BADA (Borås akademiska Digitala Arkiv) 
eller ämnesbaserade, DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Myndigheter som till exempel 
universitet, högskolor, Vetenskapsrådet och forskare ställer krav på öppen tillgång till 
forskningsresultat på nationell, europeisk och internationell nivå enligt Kungliga bibliotekets 
Open Access blogg. I vissa fall kan universitetsbibliotek bekosta författaravgift (APC) då kan 
forskares artiklar frigöras från förlagen och bli tillgängliga (Stockholms universitet).    

Forskningsprocesser och vetenskaplig publicering består av ett flertal aktörer och det kan vara 
svårt att förstå aktörers roll i publiceringssystemet (Holmgren, 2017).  Forskningsförvaltning 
kan variera beroende på länders policy. Det finns inte någon global plattform för publicering 
av forskningsresultat. Olika institutioner följer olika metoder för skapande och förvaltande av 
till exempel öppna digitala arkiv (Chowdhury, 2014). Francke (2013) lägger tyngdpunkten på 
vetenskaplig publicerings olika aspekter och bibliotekens arbete kring publiceringsfrågor på 
lokal, nationell eller internationell nivå (ibid., s. 41). Bibliotek skulle kunna förstärka Open 
Access roll och arbeta för ett långsiktigt bevarande av till exempel Open Access tidskrifter 
(Francke, 2008).  Holmgren (2017) menar att tillgång till vetenskapligt material är en 
demokratisk rättighet. Utifrån ett globalt perspektiv ska människor som är intresserade och 
kan ha användning av forskningsresultat ha tillgång till all forskning. Det finns dock ingen 
grundprincip för hur forskningspublikationer ska hanteras i olika länder (ibid.).  

En del forskningspublikationer kan få större uppmärksamhet än andra. Genom bedömning av 
forskning, så kallad citeringsanalys kan artikelsgenomslag mätas. Citeringen kan ses som en 
indikator för vetenskapligt omdöme och kan användas för beskrivning av vetenskaplig 
utveckling, mätning av vetenskapligt värde och som mått för exempelvis tilldelning av 
forskningsmedel (Nelhans, 2013, s. 60). Franke (2013) menar att citeringar mäts genom 
analys i databaser. Mätningen av hur många citeringar en artikel får genomförs i samma 
databas där den specifika artikeln finns tillgänglig (till exempel internationella databasen Web 
of Science). De flesta artiklar på internationella/kommersiella databaser presenteras på 
engelska och är till största delen från Europa och Nordamerika (Hasslöw, 2016). En 
betydande del av den globala forskningsproduktionen osynliggörs, menar Arenas & Santillán-
Rivero (2002).    

1.2 Syfte och frågeställningar 
Jag vill i studien problematisera kring Open Access globala initiativ om fri tillgänglighet och 
återanvändning av vetenskapligt material. Ambitionen är att skapa förståelse kring Open 
Access och hållbar utveckling inom biblioteksverksamheten, att förstå forskares roll inom 
vetenskaplig publicering samt hur värdering av forskningspublikationer går till. 
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Frågeställning   

- Hur kan biblioteksverksamhet jobba med Open Access och hållbar utveckling i 
relation till tillgänglighet av vetenskaplig information?  

- Hur ser forskares roll kring Open Access/parallellpublicering ut?     
- Hur värderas vetenskapliga resurser? Med vilka parameter? 

1.3 Avgränsningar    
Open Access och hållbar utveckling involverar aktörer från olika delar av världen. Därför 
utgår jag från ett globalt förhållningssätt i studien. Samtidigt kan det bli ett för omfattande 
projekt att ge svar på alla frågor kring Open Access och hållbara utveckling på grund av dess 
komplexitet. Jag begränsar mig till frågor som berör Open Access och hållbar utveckling 
inom biblioteksverksamhet. Genom den så kallade gröna vägen eller parallellpublicering kan 
man publicera Open Acces.  

Parallellpublicering lyfts fram tydligt i den deklaration som blev resultatet 
av ett möte i Berlin 2003: Berlin Declaration on Open Access to Knowledge 
in the Sciences and Humanities (Francke, 2013, s.24). 

Budapest Open Access initiativ (2002), Bethesda uttalandet om Open Access publicering 
(2003) och Berlindeklarationen (2003) om fri tillgång till kunskap inom naturvetenskaper och 
humaniora, är tre av Open Access grundpelare. Jag valde att fokusera på Berlindeklarationen 
med anledning av att deklarationen har skrivits under och legitimerats av olika svenska 
myndigheter och institutioner.   

Undersökningsmaterialet består av Berlindeklarationen (2003), utvalda texter med inriktning 
på Open Access principer och hur dessa texter presenteras på Kungliga biblioteket, Göteborg- 
och Stockholms universitetsbiblioteks webbsida. Ambitionen med studien är att undersöka 
Open Access som ett eventuellt demokratiskt och hållbart verktyg för tillgängliggörande av 
forskningsproduktion globalt. Mitt fokus ligger på universitetbibliotek och jag använder 
begreppen bibliotek och universitetsbibliotek som ekvivalenter.  

Studiematerial jag använder kring hållbar utveckling och Open Access kommer från ett litet 
urval av texter. Övrig litteratur jag använder mig av refererar till Open Acces och hållbar 
utveckling i relation till bibliotek. Även studier som analyserar forskares roll kring Open 
Access och parallellpublicering. Samt litteratur kring forskningsfördelningsmodell och vilka 
grunder resursfördelningen baseras på. För litteratur urval se kapitel 4 Metod, Tidigare 
forskning.  Det finns forskningsmaterial i världen som jag inte har tillgång till på grund av att 
de inte finns i databaser. 
 
I denna studie kommer jag att använda mig av diskurs- och idéanalys för att undersöka hur 
texter produceras och vem som har skapat dem. En diskurs enligt Winther Jørgensen och 
Phillips (2000) är ”ett visst sätt att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt av världen” 
(ibid. s. 71).  
 
 

http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
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1.4 Relevans  
Studien kan användas av informationspraktiker inom universitet/högskolebibliotek som 
arbetar med frågor kring vetenskaplig publicering, Open Access och hållbar utveckling samt 
forskare som är intresserade av parallellpublicering. Studien riktas också till läsare som kan 
vara intresserade av bibliotekens demokratiska roll i samhället.   

1.5 Några centrala begrepp   

Jag har valt att förtydliga några specifika begrepp som förekommer i uppsatsen kring hållbar 
utveckling och publicering i den digitala miljön. Beckman (2005) menar att när en term 
definieras kan betydelse (innehållsföreställning) begränsas genom att termens innebörd eller 
så kallade begrepp fastställs. Begreppet i sig kan vara diffust, dock inte själva begreppets 
betydelse, utan det som begreppet refereras till menar Beckman (2005). Samma begrepp kan 
definieras olika beroende på vem som refererar till begreppet. Exempelvis kan demokrati, 
globalisering, jämställdhet eller teknologi vara obestämda begrepp eller idéer och kan därmed 
få olika innebörd (ibid.). Begrepp kan uppfattas annorlunda och ibland användas i olika 
syften.  

1.5.1 Vetenskaplig publicering  

Inom vetenskaplig kommunikation ska texter som analyseras och publiceras synliggöras för 
att vara åtkomliga för andra forskare och övriga samhället, till exempel näringslivet. Genom 
tillgängliggörande av forskningsmaterial kan forskningen ifrågasättas och expanderas. Ett 
viktigt uppdrag för lärosäten är spridning av forskningsresultat (Francke, 2013, s.22). 

1.5.2 Publiceringsprocess 

Olika moment och aktörer ingår i digital publicering av vetenskapliga artiklar. Publicerings-
processen kan börja med att forskare/författare som ska skriva en vetenskaplig artikel söker 
ekonomiskt stöd (statligt eller privat) för att forska i ett visst ämne. Efter att ha insamlat 
material för studie kan det resultera i en artikel som kvalitetsgranskas innan publicering. 
Artikeln kan publiceras i en vetenskaplig tidskrift (för spridning av ny kunskap), vanligtvis 
lämnar forskare/författare forskningsproduktionen till kommersiella förlag för publicering 
(Suber, 2012). Vetenskapliga tidskrifter kan finnas samlade i olika databaser (som oftast styrs 
av kommersiella förlag). Tidskrifter i databaser innehåller artiklar med aktuella forskningsrön 
för biblioteksanvändare/forskare. Vetenskapliga bibliotek köper in databaser med olika 
tidskrifter genom att teckna ett avtal med förlagen och betala för en viss prenumeration. 
Förlaget och biblioteket kan komma överens och avtala om en särskild databas (Klang, 2009; 
Levin, 2011).   

1.5.3 Hållbar utveckling 

Som nämnts i inledningen kan hållbar utveckling associeras med Brundtland kommissionens 
rekommendationer från 1987. Den pekar på en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan 
att riskera kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I Olssons (2005) 
text framgår att hållbar utveckling framställs allt mer som en global lösning på miljö 
problematiken och som kunde behandlas på lokal nivå. Det finns två perspektiv att se på 
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hållbar utveckling, antropocentrism som fokuserar på människans värde och behov satt i 
relation till naturen och ekocentrism som utgår från naturens värde (ibid.).  

1.5.4 Globalisering 

Enligt Nationalencyklopedins definition härstammar begreppet globalisering från globalt 
(som omfattar hela världen). Länder över hela jorden förbinds i beroendeförhållanden. Enligt 
Wikipedia handlar det om en global kontext, med influenser från hela världen. 
Teknikutveckling gör att information kan spridas över världen. Teknikensutveckling och 
virtuella kommunikationsmöjligheter mellan människor beskrivs i definitionen som positiv 
gränslöshet. Enligt Mohanti (2003) är globalisering en del av den globala kapitalismen och 
det innebär en slags kolonisering (utnyttjande) av människor i vissa delar av världen. 

1.5.5 Open Access  

Open Access är den engelska termen för öppen tillgång på svenska. Enligt Open Access 
initiativ ska publicerade forskningsresurser vara fritt tillgängliga för läsning och globalt 
spridning (Suber, 2012). Det finns två sätt att publicera Open Access: 1. gyllene vägen och 2. 
gröna vägen. 1. Gyllene vägen (Gold Open Access) syftar på att förlag kan acceptera att 
forskares artiklar tillgängliggörs för allmänheten mot en författaravgift, kallas för Article 
processing charges (APC). 2. Gröna vägen (Green Open Access) även kallad 
parallellpublicering avser deponering av forskningsproduktion i ett öppet arkiv, depositionen 
görs efter en viss tid efter publiceringen (Francke, 2013). I Berlindeklarationen (2003) 
förespråkas att resultaten av forskning som finansieras av staten bör vara tillgängliga, genom 
till exempel Open Access/ parallellpublicering (ibid.).  

1.5.5.1 Parallellpublicering 

Ett sätt att publicera Open Access är att parallellpublicera eller lagra kopior av kvalitets-
granskade publicerade artiklar i ett öppet digitalt arkiv även kallad Repositorie.  Det vill säga 
att en forskare/författare publicerar en artikel i en tidskrift och även en kopia som fritt 
tillgängliggörs i ett öppet arkiv. Parallellpublicering är en del av den vetenskapliga 
kommunikationen för spridning och återanvändning av forskningsmaterial (Francke, 2013). 
Det finns en tidsbarriär för parallellpublicering efter det att forskare har publicerat sitt 
forskningsresultat. Tiden kan variera mellan 6-24 månader, detta kallas för tidsembargo 
(Chowdhury, 2014). Forskningsmaterial kan sedan deponeras av forskare i olika digitala 
arkiv, till exempel ämnesbaserade (DiVA) eller institutionella (BADA).    

1.5.6 Impact Factor  

Impact Factor (IF) är ett mått som ISI (Institute for Scientific Information) har skapat för att 
mäta tidskrifters genomslag som ett medelvärde för artiklarnas citeringsgrad (Nelhans, 2013).  
Citeringar till kvalitetsgranskade artiklar kan bedömas efter Impact Factor. Indikatorer kan 
fastställa källan till antalet citeringar som en publikation erhållit, ju fler citeringar, desto större 
kan Impact Factors effekt bli (Kärki & Kortelainen, 1998).  Impact factor kan även relateras 
till frågeställningar om kognitiv auktoritet. Forskare kan på grund av sitt vetenskapliga arbete 
kallas för kognitiva auktoriteter, även källor (tidskrifter) kan uppfattas som en kognitiv 
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auktoritet. En källa som anses innehålla (hög) tillförlitlighet och (hög) expertis kan rankas 
som en trovärdig källa (Rieh, 2009, s. 1337). 

Studien består av 7 kapitel. I kapitel 1, Inledningen, introduceras vetenskaplig 
kommunikation i relation till Open Access och hållbar utveckling på bibliotek samt 
förtydligande av några specifika begrepp som förekommer i studien. I kapitel 2, Bakgrund, 
presenteras vetenskapliga publiceringsprocesser, forskningsproduktion och forskarsamhällets 
etiska normer. Kapitel 3 om Teoretiska utgångspunkter berör konstruktionistiska premisser 
i diskursanalys, idé och ideologi samt maktrelationer. I kapitel 4, Metod tas innehållsanalys, 
validitetsbedömning, reliabilitetsfråga och källkritisk metod upp. Samt tidigare forskning och 
litteratursökning. I kapitel 5 redovisas Resultat och Analys av Berlindeklarationen & 
lärosätets rekommendationer kring Open Access, hur Stockholms universitetsbibliotek, 
Göteborgs universitetsbibliotek och Kungliga biblioteket förhåller sig till och presenterar 
Open Access på sina webbsidor. I kapitel 6, Diskussion, resoneras kring undersökningen av 
studiematerial. Uppsatsen avslutas med kapitel 7, Sammanfattning av studien.     

2. BAKGRUND 
Här presenteras Open Access initiativs förutsättningar, förhållande till social- ekonomisk- och 
hållbar utveckling globalt och i relation till bibliotek. I Kungliga bibliotekets rapport om en 
nationell biblioteksstrategi kallad Den Femte Statsmakten (2017) tas bland annat hållbarhet, 
den digitala utvecklingen, svenska biblioteken och biblioteken på internationell nivå upp. 
Även Agenda 2030 för hållbar utveckling och genomförande av de globala målen presenteras 
i texten. Rapporten introducerades som en grundläggande del av det demokratiska arbetet 
inom biblioteken. Andra globala målsättningar som behandlades i Agenda 2030 berör 
biblioteksverksamheten. Då gränserna suddas ut alltmer finns det möjligheter i den aktuella 
globaliseringsprocessen att sammarbeta och dela med sig mellan länder (ibid.).    

Peter Suber (2012, 2007) presenterar idén kring internet som ett globalt och gratis verktyg för 
tillgängliggörande av vetenskapligt material som kan vidga distributionen och minska 
kostnaderna för allmänheten. Forskningen ska vara tillgänglig för läsning utan kostnader 
menar författare. Forskare arbetar oftast för att kunna förmedla sin forskningsproduktion till 
allmänheten (ibid.). Men det är vanligare att forskare lämnar bort sina texter till kommersiella 
förlag. Förlagen kan bearbeta texter, fastställa villkor för distribution av forskning, och kan 
begränsa dess tillgång och kontrollera användning av forskningsmaterial genom Digital 
Rights Management. Exempelvis kan förlaget förhindra mångfaldigande av kopior i 
undervisningssyfte anser Suber (2012).  

The deeper problem is that we donate time, labor, and public money to 
create new knowledge and then hand control over the results to businesses 
that believe, correctly or incorrectly, that their revenue and survival depend 
on limiting access to that knowledge (Suber, 2012, s. 36). 

Genom ett globalt nätverk kan kopior av vetenskapligt material distribueras till samtliga 
kontinenter utan kostnad enligt Suber (2012, s. 44). Vidare menar Suber (2012) och andra 
forskare att forskningsresultat inte ska behandlas som ett försäljningsobjekt, kunskap ska vara 
fritt. I ett demokratiskt samhälle kan fri tillgång till information och kunskap erbjudas genom 
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till exempel biblioteksverksamhet (ibid.). Det kunde gynna social- ekonomisk- och 
miljömässig hållbarhet Chowdhury (2014). Medborgare som bidrar till forskning genom 
skattemedel skulle kunna få tillgång till forskning utan extra kostnader. Internet ses som ett 
globalt verktyg för spridning av information (Suber, 2012).  
I nästa avsnitt mera om internets användning utifrån forskares perspektiv.  

2.1 Ett öppet vetenskapssystem 

Swan (2017) tar upp en del av forskares idéer om internet som ett instrument för att 
tillgängliggöra, sprida och återanvända forskning utan kostnad och att alla som vill/behöver 
kan ta del av den. Argumentering för fri tillgång till forskningsresultat kan även komma från 
till exempel bibliotek som på grund av publikationers snabba kostnadsökning måste (i många 
fall) avbryta abonnemang (ibid.). Detta har lett till "tidskriftskrisen", menar Swan (2017). Fri 
tillgång fokuserar även på forskare i så kallade utvecklingsländer och svårigheten att komma 
åt vetenskapliga tidskrifter (i vissa fall inte alls). Swan (2017) anser att akademin har börjat 
satsa på egna publiceringsförlag, men akademins förlagsmodell för tillgång till vetenskapliga 
resurser liknar till stor del vinstinriktade förlagsmodeller som baseras på kommersiella 
prenumerationer (ibid.).  

Helena Franckes (2013) rapport Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med 
publiceringsfrågor berör den fria tillgången till information och kunskap samt refererar till 
utvecklingens framtid och utmaningar inom universitets- & högskolebibliotek. Genom Open 
Access publicering ska forskningspublikationer tillgängliggöras och synliggöras och genom 
citeringar av publicerad forskning kan forskare och dess lärosäte synliggöras. Det vill säga att 
lärosätets forskning kan synliggöras. Men det finns vissa hinder kring Open Access 
publicering, menar Francke (2013). Förlag som oftast äger forskningsmaterial, anser att de 
skulle mista prenumeranter genom att tillåta författare att Open Access publicera (ibid.). 
Eellend (2017) beskriver i Den Femte Statsmakten (kap. 12) kostnader för vetenskapliga 
artiklar. Att ladda ner och läsa en artikel kan gå på hundratals kronor. En prenumeration kan 
kosta upp till tio tusentals kronor om året. Senaste året har lärosäten betalat 353 miljoner 
kronor till de internationella förlagen som äger prenumerationerna. Kostnader tas från 
biblioteksbudget menar Eellend (2017).  

Digitaliseringsutveckling ger möjligheter till informationsspridning och kunskapskompetens. 
Att tillgängliggöra information och kunskap via internet diskuterades vid ett möte i Berlin, 
oktober 2003. Det resulterade i den så kallade Berlindeklarationen. Deklarationen befäste 
spridning av vetenskap utifrån ett globaliseringsperspektiv.  

2.2 Berlindeklarationen 

Berlindeklarationen (2003) om fri tillgång till kunskap inom naturvetenskaper och humaniora 
återkopplas till Budapest Open Access initiativ (2002) och Bethesda uttalandet om Open 
Access publicering (2003). I dessa tre dokument (Berlin, Budapest och Bethesda) utarbetas 
idén kring Open Access som tillgänglighetens redskap inom den digitala miljön.  

Berlindeklarationen är ett dokument på fyra sidor av vilka två sidor består av signerande 
deltagare (113 män och 18 kvinnor), deklarationen saknar sidnummer. I dokumentet 
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presenteras internet som ett digitalt verktyg som ska ge individer möjligheter att samla och att 
sprida mänsklig kunskap på global nivå. I enlighet med förklaringen från Budapest och 
Bethesda uttalandet har Berlindeklarationen utarbetats internet som ett instrument för 
främjande av en global vetenskaplig kunskapsbas, för mänsklig reflektion. I deklarationen 
utmanas forskare, forskningsinstitut, finansieringsorgan, bibliotek, arkiv och museer till 
forskningsutveckling genom internet. Internet beskrivs som det nya paradigmet för 
kunskapsspridning av vetenskaplig forskning, rådata, metadata, m.m. Enligt Open Access 
initiativ skulle Open Access även främja så kallade utvecklingsländer. Därmed skulle social 
hållbarhet kunna uppnås.  

I Berlindeklarationen rekommenderas forskare/författare avsäga sig sina ekonomiska 
rättigheter och publicera via Open Access (intellektuella rättigheter behålls av författare). 
Genom att författare lämnar ifrån sig sina ekonomiska rättigheter kan användare av Open 
Access forskning fritt kopiera, sprida och använda sig av dessa texter under förutsättning att 
det refereras till upphovsförfattaren. Det betyder att forskare ska lämna ifrån sig den 
ekonomiska upphovsrätten oavsett om de publicerar via Open Access eller genom 
kommersiella förlag. Skillnaden är att forskningsmaterial som publiceras Open Access inte 
längre kan kontrolleras av kommersiella förlag. Därmed kan författare och eventuella 
lärosäten genom Open Access publicering behålla rättigheter för distribuering och publicering 
av exempelvis vetenskapliga artiklar (Francke, 2013).  

I copyright systemet eller rätten att bestämma över tryckning och distribution erhålls den 
exklusiva rätten av upphovsmannen, det skapade materialet tillhör författaren (Klang, 2009). 
Den svenska upphovsrätten bygger på två grundläggande rättigheter, ekonomiska och ideella. 
Den ekonomiska rätten kan överlåtas åt till exempel ett bokförlag, den ideella behålls alltid av 
upphovsmannen (Olsson, 2015; Klang, 2009). Richard Stallman använde sig av begreppet 
copyleft (fri tillgänglighet) som en del av hans eget projekt, General Public License. Det syftar 
på att källkoden ska vara fri för användning, distribuering och förbättring av programmet. 
Stallman hade skapat en källkod till ett dataprogram och gav en kopia till företaget han 
arbetade för. Företaget förbättrade programmet. Med åberopande till upphovsrätten behöll 
företaget rätten till förbättringar och vägrade gemensamt utnyttjande till förändringar och/eller 
förbättringar (Klang, 2009).  

Vid publicering av vetenskapliga artiklar kan forskare/författare använda ett avtal så kallad 
Sparc Author Addendum (SAA). Genom att lägga SAA till förläggares avtal kan författare 
bevara en del rättigheter (reproducera, sprida och offentligt visa artikeln) och använda en 
bearbetad version av sin artikel för deponering i ett öppet arkiv.  Den deponerade versionen 
kan utan kostnad bli fritt tillgänglig och användas utan vinstdrivande syfte (Klang, 2009). 
Forskarorganisationer, akademiker och finansiärer till forskning samarbetar för främjande av 
Open Access publicering, ett exempel är programmet Open Access som bedrivs av Kungliga 
biblioteket och bland annat medverkar i OpenAIRE, som är ett europeiskt nätverk. Kungliga 
biblioteket medverkar med information och kunskap om Open Access till Europeiska 
Unionens forskningsprogram Horisont 2020.   
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2.3 Forskningstillväxt  

I och med internets utveckling kring 1990-talet skapades texter som kunde cirkulera fritt via 
elektroniska arkiv. Ett exempel på öppet arkiv lanserades av Paul Ginsparg, 1991, så kallat 
ArXiv.org och som fortfarande är aktivt med ca 900 000 texter främst inom fysik (Ängfors, 
2014). ArXiv.org skapades för spridning av resultat före publicering, kallad pre-prints (ibid.).  
I ArXiv.org tillgängliggjorde forskares tidskriftsartiklar som skickades in för kollegial-
granskning (Franck, 2013, s.23). Suber (2012) menar att förutom ArXiv fler fritt tillgängliga 
tidskrifter och arkiv skapades. 
Forskare strävar efter fri spridning och delning av deras forskningsresultat. Kunskaps-
produktion ska bidra till samhällsutveckling och ska finnas kvar för kommande generationer 
för granskning och upprepning av forskningsresultat (Bjereld et. al. 2009).   

Fri forskning är en av de få garanterna för tillgången till fri information och 
därmed en av det öppna samhällets hörnpelare (Bjereld et. al. 2009, s. 131).  

Forskare har en viktig roll inom vetenskaplig publicering och spridning av forskningsresultat. 
Forskares ställningstagande till Open Access och parallellpublicering beskrivs i nästa avsnitt.  

2.4 Forskares roll inom Open Access publicering 
Vetenskaplig publicering är en komplex fråga med flera inblandade aktörer. Forskare som 
centrala aktörer har kartlagts av Lind & Wiklund (2010), i studien Open Access publikationer 
och attityder i Norden. Studien fokusera på forskare och deras möjligheter att publicera sig 
Open Access och parallellpublicera sina forskningsresultat. Studien av Lind & Wiklund 
(2010) visar att chefredaktörer och utgivare av icke kommersiella tidskrifter har en positiv 
inställning till parallellpublicering, eftersom det enligt dem främjar forskningsutveckling. 
Författares undersökning indikerar att varken tidskriften eller forskare/författare använde sig 
av parallellpublicering (Lind & Wiklund, 2010).   

Andra författare som analyserar forskares förhållningssätt till Open Access i Europa är 
Creaser et. al. (2010). Studien pekar på att många forskare ställer sig positiva till 
parallellpublicering, även om de inte med säkerhet kan beskriva innebörden av Open Access. 
Forskares saknar kunskap kring copyright, förlagens policy, embargotider, m.m. de är osäkra 
på hur Open Access publicering fungerar och om andra forskares artiklar är kvalitets-
granskade eller inte, menar (Creaser et. al., 2010). Därför är de oftast ovilliga att Open Access 
publicera sina forskningsresultat (ibid.).  

Andra faktorer kan påverka forskningsverksamhet, ett exempel är så kallad Bibliometri eller 
analys av forskningstillväxt. Bibliometri i kombination med citeringsdatabaser erbjuder 
statistiska metoder och underlag för till exempel utvärdering av forskning (Franck, 2013, s. 
26). Bibliometri kan förknippas med citeringsanalyser. Det genomförs oftast på 
kvalitetsgranskade artiklar, publicerade i vetenskapliga tidskrifter och som finns i databaser, 
till exempel Thomson Reuters databas Web of Science (Francke, 2013). Nelhans (2013) anser 
att teknologisk utveckling gör det möjligt att ranka forskares publikationer och att 
vetenskaplig forskningskvalitet mer och mer bedöms på kvantitativa mått, till exempel på hur 
många referenser som gjorts till artikeln i vetenskaplig tidskrift. ”Genom referenser länkas 
texter till varandra, vilket gör att de får en relation på ett plan som är avskilt från textens 
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specifika innehåll” Nelhans (2013, s. 9). Citeringar uppstår i citeringsindexet när referenser 
förtecknas i databasen. Citeringsindexet ger möjlighet att utifrån en ursprunglig artikel 
identifiera vilka artiklar som använt artikeln framåt i tiden. Citeringar kan användas som 
underlag för resursfördelning (ibid., sida 14-15).     
 
En viktig del av vetenskaplig informationsöverföring är teknologisk utveckling som kan 
underlätta kommunikationsflöde och bidra till utökad spridning av forskning till allmänheten. 
I ett demokratiskt samhälle är även etiska normer, som tas upp i nästa avsnitt betydelsefulla 
inom digitaliserad kommunikation.  

2.5 Etiska normer  

Vetenskaplig kommunikation styrs inte enbart genom teknikutveckling, utan påverkas även av 
de normer och värderingar som vetenskapen vilar på, nämligen etiska normer för 
forskarsamhället. Mertons (1957) etiska normer från 1940, inom teoribildning och empirisk 
forskning, CUDOS regler Communism, Disinterestedness, Organized scepticism och 
Universalism nämns ofta i forskningsstudier. CUDOS regler blir på svenska: kommunism, 
oegennytta, organiserad skepticism och universalism (Dalmalm, 2009, s. 25) 

...Robert Mertons idag klassiska utgångspunkter för forskning ingår 
communism, att forskningsresultat är något som forskaren ska dela med sig 
av till andra forskare och till samhället (Francke, 2013, s. 23).  

Dalmalm (2009) beskriver universalism enligt Merton (1957, s 552ff), på följande sätt:  
universalism innebär att forskningen inte får utesluta någon och att en 
forskares resultat inte får förkastas eller accepteras på grund av dennes 
etnicitet, klass, religion eller andra personliga egenskaper (Dalmalm, 2009 s. 
11).   

Två andra etiska normer som beskriver den vetenskapliga verksamheten är Disinterestedness 
som menar att forskare ska främja skapande av vetenskaplig kunskap utan egna eller andras 
intressen eller drivande motiv. Samt scepticism som anser att forskare ska vara oberoende och 
självständig samt granska och revidera all slags kunskap (Nelhans, 2013).  

Hållbar spridning av forskning kan vara betydelsefull för nuvarande och kommande 
generationer forskare och samhället. Även återanvändning och bevarande av forskning är en 
viktig fråga (Holmgren, 2017; Francke, 2013). I den pågående teknologiska utvecklingen kan 
till exempel webbsidor som innehåller digitaliserat forskningsmaterial försvinna menar 
Andersdotter (2017) i Den femte statsmakten.  
 
I nästa kapitel och kapitel 4 behandlas diskursanalys som teoretiskt perspektiv och metod, 
som ibland kan vara förbundna med varandra och kan upplevas som en helhet. 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
Jag kommer att använda mig av diskurs- och idéanalys för att undersöka hur texter 
produceras. Tolkning av olika texter kan bidra till förståelse av en viss verklighet. Vem/vilka 
som organiserar verkligheten och på vilket sätt social verklighet reproduceras. Grundläggande 
för resonemangen kring diskursanalys är att se hur det som händer i samhället kan konstrueras 
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och tolkas på olika sätt. Genom diskursanalys kan olika berättelser av verkligheten studeras.  
Exempelvis hur medlemmar ur en viss miljö skapar och tolkar sin verklighet (Bryman, 2011). 
Ibland behandlas Agenda 2030 och de globala hållbara målen i biblioteksverksamhet med 
syfte att medverka till växthusgasers reduktion. Även hållbar utveckling kopplas till 
digitaliseringen och presenteras i olika sammanhang som nödvändiga verktyg för bibliotekens 
övergång från pappersbestånd till ett digitaliserat bibliotek.   

3.1 Poststrukturalistiskt perspektiv  

Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att vissa handlingar och diskurser legitimerar 
vissa handlingar i samhället, medan andra inte anses vara representativa eller tillhöra 
samhällets kulturella och historiska verklighet. Handlingar kan tolkas utifrån olika kontexter 
och kan förändras över tidsperioder (ibid.). Idéerna kan ge mer än enbart en bild av den 
sociala verkligheten. Inom idé- och ideologianalys utgår idéerna från sättet att uttrycka sig 
och utifrån det kan den sociala ordningen eller verkligheten organiseras (Bergström och 
Boréus, 2005). Förhållningssätt till Open access policy och hur Open Access presenteras kan 
variera. Ansvaret för Open Access publiceringen kan tillfalla olika aktörer. Mer om det när 
olika Open Access policy inom bibliotek presenteras.  

Laclau och Mouffess poststrukturalistiska teori tar upp diskursen som kan konstruera och kan 
omskapa den sociala världen i samspel med andra diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, s. 13). Den konstruktionistiska utgångspunkten i diskursanalys kan skapas genom skilda 
beskrivningar som avbildar ett kollektivs verklighet och som kan ändras kontinuerligt 
(Bryman, 2011). Beskrivningen av social konstruktionism utifrån Vivian Burr (2003) syftar 
på att människor ska vara kritiska i förhållande till förgivet tagen eller självklar kunskap. Den 
historiska och kulturella verkligheten vi antar, formas och bevaras av sociala processer och 
specifika kontexter (vilken plats, vilka omständigheter, m.m.). Utifrån sociala konstruktioner 
är vissa handlingar tillåtna medan andra inte accepteras (ibid.). Exempel i texten tar upp 
förlags kommersiella avtal kring finansierad forskning och hur förlag förstärker sin ställning 
inom vetenskapligt kommunikation.  

3.2 Maktanalys 

Diskursanalys är inte ett neutralt redskap, det kan vara en (in)riktad handling för att kunna 
skapa eller förmedla ett visst innehåll (Bryman, 2011). Kritisk diskursanalys kan synliggöra 
hur diskursiva praktiker skapar och reproducerar ojämlika maktrelationer, till exempel mellan 
kvinnor och män, mellan etniska grupper eller olika socioekonomiska grupper. Med kritisk 
diskursanalys avses strävan efter sociala förändringar kring till exempel kommunikations-
utveckling och skapande av mera jämlika (makt)förhållanden i samhället (Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000, s. 69). Kritisk diskursanalys liksom ideologikritik kan inkludera maktfrågor 
(Bergström och Boréus, 2005).  
Normer som ett kollektivt agerande kan vara mer inflytelserika och styrande än lag och 
ordning. Samhälles styrs av ojämlika maktrelationer på olika samhällsnivåer till exempel på 
institutioner eller arbetsplatser. Makt på individuell nivå kan utövas genom disciplinerings-
mekanismer av individer men också av grupper, genom kontroll, övervakning och 
normalisering. Maktutövning kan även upplevas som stimulerande och positivt (Olsson, 



14 
 

1999). Människor har möjlighet att till exempel använda sig av olika sociala förmåner men 
detta kan leda till en sorts kontroll på grund av makttekniker som kan vara (o)synliga 
(Foucault 1987, refererat i Olsson, 1999). Enligt Foucault är makt närvarande i alla sociala 
relationer (Bergström och Boréus, 2005). Forskningsfinansiärer, lärosäten, kommersiella 
förlag och biblioteken är aktörer som kan ställa krav på forskare/författare (mer om detta i 
diskussionsdelen). Även bibliotek kan ställa krav på forskare genom att forskare numera ska 
beställa litteratur. Den så kallad ämnesbibliotekarie som förvärvade litteratur utifrån olika 
kataloger har upphört på vissa bibliotek till exempel Stockholms universitetsbibliotek 
(Medieplan, 2017).  

3.3 Kunskapsutveckling  

Genom användning och vidareutveckling av tidigare forskning kan forskare samla in, granska 
och producera forskningsdata med ambitionen att skapa ny kunskap. Urvalet av tidigare 
forskning utgör en minimal del av forskningsproduktionen som finns i världen, största delen 
av forskningsresultaten finns inte tillgängliga (Swan, 2007). Ahmed (2017) tar upp och 
uttrycker tvivel om urvalet av analysredskap för en viss studie och hur texten läses på. Hon 
menar att teorin inom akademin värderas högt. Författare menar att teori skapas av 
citatkedjor, genom att referera till texter som anses vara teori. Oftast behandlas dock enbart en 
viss samling av text som kan utgöra exempel på teori, medan andra texter sållas bort (Ahmed, 
2017, s. 18).  
 
Även om jag presenterar teori och metod separat är diskursanalys en metod som också 
innehåller teoretiska premisser. Inom diskursanalys står teoretiskt perspektiv och metod nära 
varandra och kan i vissa fall flyta samman och upplevas som helhet (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000). I nästa kapitel presenteras metoden för studien. 

4. METOD 
I detta kapitel tar jag upp metodologin jag använder i undersökning, tidigare forskning och 
litteratursökning. Jag hämtar näring ur samhällsvetenskapliga metodböcker: Bergström & 
Boréus, 2005, Winther Jørgensen & Phillips (2000), samt Alvesson & Sköldberg (1994). Med 
utgångspunkt i innehållslig idéanalys kan jag undersöka Open Access tillgängliggörande av 
vetenskapliga publikationer, Open Access inom forskning- och biblioteksverksamhet och i 
relation till hållbar utveckling globalt.   

I Textens mening och makt av Bergström & Boréus (2005) diskuteras textanalytiska 
inriktningar som kan vara överlappande. Analystekniker som exempelvis innehållsanalys, 
argumentationsanalys och idé- och ideologianalys kan kombineras. Idé och ideologi kan 
ibland vara svåra att särskilja. Ideologi kan ha olika betydelser, idén kan ses som en 
idésammansättning, föreställningar om verkligheten som handlar om sociala företeelser och 
hur de värderas. Ideologier kan uppfattas som idésamlingar som berör samhället och 
politiken, som återskapar och upprätthåller makten, skapar legitimitet och bekräfta hierarkier 
(ibid.).   

Vi kan då förstå att diskursanalys kan relateras till makt, till olika typer av 
maktordningar, eftersom det språkliga mönstret just sätter gränser för vårt 
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sätt att tänka och handla (Thörn 1996 i Bergström & Boréus 2005, s. 
306)… En diskurs kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar 
vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att 
uttala sig med auktoritet. Diskurser har också ett dynamiskt inslag 
eftersom regelsystemen i dem förändras (Bergström & Boréus 2005, s. 
309). 

Genom språket kan vissa texter/fenomen analyseras. Diskursanalys studerar samhälls-
företeelser utifrån språket och verkligheten som återges genom språket.  
I nästa avsnitt tas validitet (gilltighet) och reliabilitet (pålitlighet) i forskningen upp. 

4.1 Forsknings giltighet 

Bergström & Boréus, 2005 tar upp vikten av gilltighet och pålitlighet. I validitetsbedömning 
är textanalysmetod och forskares sociala och historiska förförståelse faktorer som kan påverka 
forskningsresultat när det till exempel handlar om en maktfråga. Validitet ska mäta det 
relevanta i kontexten. Reliabilitetsfråga kan associeras med tolkning i textanalys, textläsning 
ska vara noggrann och stämma överens med studiesyftet, det vill säga vara mätbart på ett 
tillförlitligt sätt. Innebörden i en specifik text kan bli begriplig i relation till andra texter, de 
kan vara relaterade till varandra men kan även tolkas utifrån den specifika texten. När man 
använder sig av olika dokument är det viktigt att förhålla sig källkritiskt. Det betyder att man 
bör ställa sig frågor som vem som har skrivit texten, i vilket syfte och granska skrivet 
dokument (text, verk, etc.) för att se om första, andra eller tredje källan gäller (Bergström & 
Boréus, 2005). Genom källkritik kan information bedömas utifrån bland annat en primärkälla 
(en artikel), sekundärkälla (kan redovisa artikeln) eller tredjepartskälla (återge redovisning av 
artikeln). Inom den källkritiska metoden är kritisk granskning av alla källor viktig, även 
kredibilitet av primärkällor (artikel) bör undersökas menar Alexandersson (2012).   

I Diskursanalys som teori och metod av Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar författare 
att samhällets sociala verklighet kan uppfattas utifrån vissa handlingar och diskurser som kan 
anses stämma överens med verkligheten men inte nödvändigtvis behöver göra det. Att kunna 
se diskurser som tillfälliga samhällshandlingar, som kan vara möjliga men inte behöver vara 
det, kan vara svårt. Individens handlande kan ses som sporadiska, dessa kan reproduceras 
och/eller modifieras. Winther Jørgensen & Phillips (2000) skildrar mäniskors handlingar på 
följande sätt:  

Våra handlingar är kontingenta artikulationer, alltså tillfälliga fixeringar 
av betydelse i en i grunden obestämbar terräng varigenom de härskande 
diskurserna och därmed samhället reproduceras eller förändras. Att forma 
samhället på ett bestämt sätt och därvid utesluta alla andra möjliga sätt är 
det som Laclau & Mouffe uppfattar som politik (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s. 43). 
  

Inom diskursanalysen kan olika mönster för att förstå världen eller delar av världen 
analyseras. En viss verklighetstolkning kan uppfattas som verklig, medan andra verkligheter 
kan bedömas som orealistiska. Mer om verklighetsuppfattningskonstruktion i nästa avsnitt.   
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4.2 Social verklighetsuppfattning  

En social verklighet, till exempel samhällets organisering (utifrån politiska processer) kan 
återges på ett begränsat sätt, genom att skildra vissa aspekter medan andra osynliggörs 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Utifrån poststrukturalistiskt synsätt kan sociala 
konstruktioner, kategoriseringar och förståelse av social verklighet skapas genom individers 
samspel med utgångspunkt i historiska och kulturella uppfattningar. Genom diskurs kan en 
viss värld skapas och anses vara verklig för den individ eller grupp som beskriver egna 
händelser (ibid).  

Det svåra för en diskursanalytiker är ofta att distansera sig från den 
objektivitet man själv delar och se kontingensen… Foucaults projekt är 
till exempel ett försök att genom historiska analyser avslöja våra 
självklarheter (Foucault 1996, 1980a, 1987 i Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s 44).   

Forskares publicering baseras på att producera och återge verkligheten, de skildrar sin 
historiskt och socialt förankrade kunskapsverklighet för att framställa en ny verklighet. 
Forskare behöver inte alltid ha inblick i vad som publiceras utanför sin egen disciplin, ha 
inblick i andra forskares verklighet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

I Tolkning och reflektion av Alvesson & Sköldberg (1994) tar författare upp Foucaults 
maktanalyser, som syftar på att olika former av kunskap kan fungera disciplinerande. Genom 
kunskap kan det framkomma vad som är normalt och vad som inte är det och oftast kopplas 
`de normala´ till de som har makt. Uppfattning inom bland annat vetenskap om vad som är 
normalt och rimligt mot vad som är avvikande eller falskt, gör att individers görande eller icke 
görande regleras. Enligt Foucault är kunskap och vetande inte neutralt, såväl kunskaps-
utveckling och tillämpning av kunskap sammankopplas med maktutövning. Det gäller att 
kunna upptäcka mekanismer genom vilka makt- och kunskapsrelationer organiseras. Kunskap 
är betydelsefullt för maktutövandets egna intressen samtidigt som de som utövar makt också 
kan åstadkomma kunskap i enlighet med Foucaults resonemang (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Kunskap- eller regelverk som oftast behagar makthavaren. 

Enligt Foucaults analys förstärker kunskap och makt varandra. Det kan finnas ett visst tvivel 
kring Foucaults maktanalys, på grund av att den återges som fulländad och definitiv. 
Foucaults forskningsintresse begränsas till mikronivån och vissa perspektiv (t ex kön/genus 
eller etnicitet) kan bli osynliga. En annan aspekt i Foucaults tänkande är att nyskapad 
kunskap- och teknologi ständigt förknippas med makt och disciplinering (Alvesson & 
Sköldberg, 1994).   
 
I nästa avsnitt redogör jag för litteratur jag använder i studien. Den består av ett mindre urval 
texter, då en mängd litteratur är svåråtkomlig eller är icke tillgänglig på den globala 
marknaden.  

4.3 Tidigare forskning  
Det finns relativt mycket litteratur kring Open Access och en del studier om 
parallellpublicering och hållbar utveckling. Tidigare forskning jag använder i uppsatsen består 
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av rapporter, artiklar och elektroniska böcker (e-böcker). Bl.a. Open Access e-bok av Peter 
Suber (2012) även andra e-texter av Suber. E-rapport av Helena Francke (2013) Publicera! 
Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Masteruppsats om Open Access 
och parallellpublicering: Olof Ängfors (2014), Moa Hedebrand (2011) och Johanna Dalmalm 
(2009). Texter kring Open Access och hållbar utveckling som Gobinda Chowdhury (2014), 
Open Access policies and the sustainability of digital libraries of scholarly information. 
Karolina Andersdotter (2017), Det hållbara informationssamhället (Den femte statsmakten). 
Jag använder mig av Lind & Wiklund (2010) och Creaser et. al. (2010) studier om forskares 
roll kring Open Access och parallellpublicering. Texter av bland annat Francke (2013), 
Nelhans (2013) och Arenas, & Santillán-Rivero (2002) som tar upp forskningsresursers 
fördelning. Även annan litteratur användes i studien. I nästa avsnitt tar jag upp processen 
kring den litteratursökning jag har gjort.  

4.4 Litteratursökning   
Jag försöker finna eventuella samband mellan Open Access som ett instrument för hållbar 
utveckling och hur detta kan påverka forskningsverksamhet. Jag undersökte referenser i 
materialsamlingar (artiklar, rapporter och monografier) för att ta reda på vilka författare som 
oftast förekommer, t ex Francke (2013, 2008), Suber (2012, 2009, 2005), Swan (2007, 2006, 
2004). Genom att undersöka referenser till andra texter och hur ofta en viss författare 
förekommer i litteraturförteckningar utgick jag ifrån en slags manuell mätmetod, där jag 
noterade vilka författare som oftast nämns i textens referenslistor. Jag har även använt mig av 
egen informationssökning exempelvis Olsson (2005), Hållbar utvecklig underifrån.   
Referenser kan beskrivas som ett sätt att erkänna inflytelserik tidigare forskning och använda 
den för fortsatt forskning inom ett visst fält (Nelhans, 2013).   
 
I uppsatsen används kurslitteratur från Biblioteks- och informationsvetenskapens (B&I) 
delkurser (artiklar, rapporter och monografier). I B&I kurslitteraturs referenslistor fann jag 
författare och titlar som jag kunde undersöka vidare genom att söka i databaser, t ex BADA, 
Google Scholar och Web of Science. E-böcker sökte jag bl.a. via Libris. Jag fann information 
på webbplatser som Kungliga bibliotekets hemsida, OpenAccess.se och OASIS – A lot about 
Open Access. Därutöver har jag använt texter från bland annat BIS (Bibliotek i samhälle), 
Biblioteksbladet, Universitetsnytt och Universitetsläraren. Även texter kring Brundtlands-
rapporten och Agenda 2030. 

Texter kring Open Access policy för uppsatsens analys är hämtade från Kungliga biblioteket, 
Stockholms universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbiblioteks hemsida.1  Valet av 
dessa tre bibliotek gjorde jag på grund av att de är relevanta för en studie rörande Open 
Access. Jag valde texter som var kopplade till bibliotekens webbsidor och genom att i 
sökrutan skriva ”Open access” fick jag flera träffar. Jag utgick ifrån utvalda texten som 
presenteras på bibliotekens startsida. Det vill säga, jag surfade aldrig runt via länkar som finns 
på startsidan. Det som är intressant är att få förståelse kring hur Open Access presenteras, hur 
informationen kan uppfattas genom texten som finns på startsidan och vem informationen 
                                                           
1 Se BILAGA 2, 3, 4 för Kungliga biblioteket, Stockholms universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbiblioteks respektive 
Open Access webbsidor [2017-09-24]. 
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riktas till? Avgränsningen till startsidan är på grund av att tiden för denna studie är begränsad. 
Undersökningen av insamlat material presenteras i nästa kapitel. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

Följande texter granskas utifrån utvalt teoretiskt perspektiv.  
5.1 Berlindeklarationen (2003) om fri tillgång till kunskap inom naturvetenskaper och 
humaniora.  
5.2 Göteborgs och Stockholms respektive universitetsbiblioteks Open Access 
rekommendationer, samt Kungliga biblioteket, Open Access samordnare. 

5.1 Berlindeklaration och Open Access  
Berlindeklarationen om tillgängliggörande av forskning och kulturarv antogs på en konferens 
i Berlin (oktober 2003). Konferensen organiserades av Max Plancksällskapet, med deltagare 
från forskningsinstitutioner från Europa och USA samt forskningsfinansiärer för EU (Ängfors 
2014, s.12-13). I Berlindeklarationen presenteras internet som framtidens redskap för 
tillgängliggörande av forskning globalt, samt som ett verktyg som främjar ökad öppenhet av 
den vetenskapliga kommunikationen. Internets effektivitet för kunskapsinhämtning är ett 
viktigt argument i Berlindeklarationen för fri tillgång och spridning av kunskap på global 
nivå.  

Som jag nämner i kapitel 2 definieras Open Access på internationell nivå utifrån tre offentliga 
uttalanden: Budapest-Bethesda-Berlin deklarationer. Begreppet Open Access lanserades i 
Budapestdeklarationen (februari 2002). Budapest Open Access initiativ refererar till internets 
möjligheter för fri spridning av vetenskapliga resurser på global nivå, samt spridning av 
offentliga resurser utan kostnadsbarriärer. Bethesda uttalandet om Open Access publicering 
(juni 2003) tar upp skyldigheten att utöka spridning av information. Forskning som en allmän 
resurs ska främja fortsatt forskning. Berlindeklarationen (oktober 2003) berör utökad 
spridning av vetenskapliga artiklar inom akademin och övriga samhället (Ängfors, 2014).  

Enligt Open Access ska publicerade forskningsresurser tillgängliggöras för läsning och 
spridning inom akademin men även i det globala samhället via internet.  
Gratisprincipen av information utmärker Berlindeklarationen:”New possibilities of knowledge 
dissemination not only through the classical form but also and increasingly through the open 
access paradigm via the Internet have to be supported”. Några forskare är kritiska till Open 
Access strävan att sprida kunskap som även ska nå vissa exkluderade grupper i samhället eller 
andra länder. Open Access initiativ reproducerar bilden av underutvecklade länder (som 
behöver kunskap) mot utvecklade västvärlden (som producerar kunskap och delar med sig) 
menar Haider (2007, s. 450ff i Dalmalm 2009, s. 7). Dalmalm (2009) och Haider (2007) 
problematiserar kring föreställningen om ”vi” som är normen och ”dem” som avviker. Det 
vill säga det postkoloniala tänkandet kring västerländsk kunskapssyn som legitimerar 
relationer av dominans och intolerans å ena sidan och underordning och acceptans å andra 
sidan (från lokal till global nivå samt mellan olika människor eller grupper). Edward Said 
(2000) beskriver historiska relationer mellan väst och övriga världen som skildrar hur tidigare 
kolonialism övergått till nutida rasism, etnisk diskriminering och skillnader mellan 
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människor. Det är en diskurs som skapar olikheter mellan (socioekonomiska)grupper och 
upprätthåller makten i väst i förhållande till övriga världen. Det skapar legitimitet och 
bekräftar hierarkier (Bergström & Boréus, 2005). Enligt västerländsk syn anses icke-
västerländskt vara främmande, annorlunda och underlägsen (Said, 2000). I Foucaults 
maktanalys sammankopplas kunskap med maktutövning och idén om hur kunskap och makt 
förstärker varandra (Alvesson & Sköldberg, 1994). Så länge västvärlden besitter en hegemoni 
över kunskapsproduktionen i världen återskapas och upprätthålls ojämlika sagda 
maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

På vilket sätt dessa tre bibliotek förhåller sig till Berlindeklarationen, Open Access och 
vetenskaplig publicering på global nivå presenteras i nästa avsnitt.    
 
5.2 Lärosätets bibliotekspolicy för Open Access.  
     Kungliga biblioteket, Stockholms- och Göteborgs universitetsbibliotek 

Bibliotekslagen (2013:801) berör all biblioteksverksamhet som finansieras med offentliga 
medel. I lagen understryks biblioteks relevans för samhällets demokratiska utveckling och 
biblioteks kunskapsförmedlingsroll. Biblioteksuppdrag omfattar verksamhet även på 
internationell nivå, till exempel i IFLA:s och Unesco:s biblioteksmanifest.  
De tre utvalda biblioteken, Kungliga biblioteket, Stockholms- och Göteborgs 
universitetsbibliotek, är offentligt finansierade och ingår i bibliotekskategorier som hanterar 
vetenskaplig kommunikation och fri spridning av forskning på globalt nivå. Dessa bibliotek 
verkar för att forskningsresultat fritt tillgängliggörs för allmänheten. 

I Göteborgs universitetsbibliotek presenteras Open Access (OA) som publiceringsmöjlighet 
utifrån två alternativ. Den första är parallellpublicering och det poängteras att embargotiden är 
sex månader efter det att originaltexten har publicerats. Det andra alternativet är publicering i 
en Open Access tidskrift, där finns inte några hinder för att tillgänggöra texten. Författares 
upphovsrätt (ekonomiska och ideella rättigheter) tas upp på startsidan. Det finns även sex 
länkar för vidare information om Open Access: Parallellpublicering, Publicering i en OA-
tidskrift, Publiceringsavgifter och rabatter. OA och böcker, OA och forskningsdata och OA-
krav från finansiärer. Kontaktinformation går igenom Team för Publicering och bibliometri. 

På Stockholms universitets webbplats riktas Open Access information till forskare. Där 
beskrivs att forskare har som uppdrag att tillgängliggöra sin forskningspublikation. På 
startsidan presenteras en artikelserie om Open Access och ett videoklipp om Open Access 
filosofi taget från Max Planck-sällskapets webbplats. Även riktlinjer från ”Rektorsbeslut från 
2007” om forskningsdeponering i universitetens digitala arkiv nämns, forskare ska lämna en 
kopia av publicerad artikel eller rekommenderas att publicera i en Open Access tidskrift, utan 
att det ställs som krav.  Det finns även en länk till Berlindeklarationen. Högst upp till väster 
finns fem länkar med rubriker och underrubriker: Avhandlingsstöd, Bibliometri och 
Digitalisering, Forskningsdata, Open Access och Registrera i DiVA. Underrubriken för Open 
Access är: Open Science föreläsningsserie och Referenshantering. Registrera i DiVA med 
underrubriken: Upphovsrätt. På samma sida finns det även en rubrik som heter Snabbval med 
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olika länkar: -Universitetets riktlinjer för open access, -Nationella riktlinjer, -Varianter av 
open access, -Finansiering av open access och -Författarens rättigheter. 

Kungliga biblioteket arbetar sedan 2006 med Open Access vetenskaplig publicering. 
Kungliga biblioteket har av regeringen 2017 fått i uppdrag att samordna öppen tillgång till 
vetenskaplig publicering nationellt. På sidan presenteras bibliotekets samordningsuppdrag, 
utredningar och policy kring Open Access, Berlindeklaration, en länk till en 
informationsfolder: Samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och 
kontaktinformation till Open Access samordnare och handläggare samt länkar till twitter, 
blogg och e-post för Open Access. Kungliga bibliotekets text fokusera på öppen tillgång av 
forskningsresultat och fri publicering enligt högskolelagen. Uppdraget KB fått av regeringen 
ska genomföras i samråd med Vetenskapsrådet. Representanter från forskningsfinansiärer, 
forskarsamhälle och lärosäten ska delta i en arbetsgrupp som ska utreda bland annat 
”meritering- och medelstilldelningssystemet kontra incitament för öppen tillgång och 
förändring i publicering för främjande av fritt publiceringssystem” enligt texten från 
webbsidan. 
 
5.3 Tillgänglighet av vetenskaplig information 

De tre utvalda biblioteken skildrar information om Open Access (OA) på olika sätt.  
Göteborgs universitetsbiblioteks hemsida fokuserar på Open Access utifrån två publicerings-
alternativ: publicering i en Open Access tidskrift (gyllene Open Access) där förlagen 
accepterat att forskares artiklar tillgängliggörs mot en författaravgift (APC). Det andra 
publiceringsmöjligheten är parallellpublicering (grön Open Access) ”Vid Götebors 
universitetet parallellpublicerar du i GUP” står det på startsidan. Information ges på ett relativ 
neutralt sätt, det specificeras inte vem informationen riktas till. Men det kan indikera att den 
syftat på forskare.  
 
Det finns möjlighet att länka sig vidare för övrig information om Open Access. Layouten på 
sidan är välordnad, enkel och det är lätt att förstå innebörden. Samtidigt kan det vara svårt att 
få en bild av Open Access utan att gå vidare i övriga länkar som finns på webbsidan.    
Förutom Open Access publicering tas upphovrättsrelevansen i den digitala miljön upp på 
startsidan.   
 
Enligt texten på hemsidan har Grön Open Access/parallellpublicering en tidsbarriär på 6 
månader, efter den tidsperioden kan publicerade forskningsresultat frigöras från förlagen. 
Chowdhury (2014) uttryckter att embargotiden i vissa länder kan variera mellan 6 till 24 
månader. Om man räknar embargotiden (6 månader) och perioden för kvalitetsgranskning 
(mellan 12- 24 månader), kan det innebära att forskningsmaterialet blir tillgängligt tidigast 18 
månader efter att forskningen är färdigställd och manuskriptet har inlämnats. Men det kan 
dröja längre (40 månader eller mer). Fördröjningstider kan ha inverkan på forskningstillgång. 
Det kan påverka social och ekonomisk hållbarhet negativt menar Chowdhury (2014).   
 
Information om Open Access på Göteborgs universitetsbiblioteks hemsida är kortfattad och 
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kan eventuellt rikta sig till forskare. Texten kan tolkas på följande sätt:  
- Via olika länkar på hemsidan finns ytterligare information om Open Access publicering vid 
behov 
- Förutom information på hemsidan kan det finnas personlig hjälp med att publicera Open 
Access (då behöver forskare inte använda sig av hemsidans information). 
- Det kan också betyda att ytterligare information om Open Access inte har hunnit läggas upp 
på hemsidan.   
- Eller att information om Open Access som finns på startsidan ses som tillräcklig. 

Forskare kan använda sig av Open Access som publiceringsmöjlighet. Men oftast väljer 
forskare att publicera på traditionellt sätt. Francke (2013) menar att svenska forskare visar 
mindre engagemang kring Open Access publicering (ibid. s. 30).  
 
Stockholms universitetsbibliotek har information riktad till forskare på startsidan.  
Forskare som central aktör inom vetenskaplig publicering presenteras i början av texten. 
Forskares uppdrag att dela med sig av forskningsresultat vilket kan ske genom Open Access 
tas även upp. Staten och universitet framträder som viktiga aktörer kring ämnet. Open Access 
som begrepp förklaras i texten ”… open access sprids fortare och citeras oftare”, det är 
möjligt att en förklaring behövs för förståelse av ”snabbare spridning” och ”vad som oftast 
citeras”.  I texten nämns Open Access möjligheter att skapa ”… en rättvisare fördelning av 
informationsresurser globalt” Det vill säga att dela med sig av forskningsresurser till övriga 
världen. Här reproduceras idén om vi som har kunskap och de som behöver den (Haider, 
2007, s. 450ff i Dalmalm 2009, s. 7). 
 
Rektorsbeslut (finns diarienummer till beslutet) ger forskare ansvar för Open Access 
publicering. Forskningsresultat ska deponeras och synliggöras. Berlindeklarationen som tas 
upp på startsidan syftar på utökad spridning av vetenskapliga artiklar inom akademin och 
övriga samhället. Forskare rekommenderas även att publicera i Open Access tidskrifter dock 
som valfri möjlighet. Denna publiceringsmodell kan kopplas ihop med gyllene vägen. Som 
avser att kommersiella förlag kan acceptera att forskares publicerade artiklar i förlagens 
tidskrifter kan tillgängliggöras mot en författaravgift.  Betalning som kommersiella förlag 
nyttjar accepteras och erbjuds som alternativ till forskningspublicering.  
 
Informationen på Stockholms universitetsbiblioteks webbsida är omfattande. Informationen 
som presenteras kan uppfylla rekommendationer från Open Access initiativ att använda 
internet som ett världsomfattande instrument för fri tillgänglighet, spridning och 
återanvändning av vetenskapligt material. Det kan dock bli svårt att se vad som är relevant 
information för Open Acces publicering. Lärosätet involverar och lämnar över ansvaret till 
forskare för Open Access publicering, även om olika studier pekar på forskares okunskap 
kring Open Access (se 2.4 Forskares roll inom Open Access publicering).   
 
Kungliga biblioteket (KB) arbetar sedan 2016 med att stödja öppen tillgång till 
forskningsresultat och med olika Open Access projekt. Regeringen gav KB uppdraget att 
samordna arbete för öppen tillgång till forskningsresurser nationellt. KB ska i sin tur 
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sammarbeta med Vetenskapsrådet. KB:s uppdragsbeskrivning kopplas samman med 
högskolelagen kapitel 1§ 6. Även andra institutioner ska involveras i projektet som stöd till 
KB. I uppdraget tas olika utredningar upp t ex forskningsanslag och meriteringssystem, 
ekonomisk och teknisk tidskriftsfinansiering och beståndsövergång från papper- till e-
tidskrifter. I fetstil finns en länk till information om KB:s arbete med Open Access. Det finns 
även en länk till en informationsfolder på startsidan. I foldern informeras om samordning 
kring Open Access. Det finns en beskrivning av Open Access policy som behandlar flera 
delar av KB:s verksamhet. Områden som bland annat tas upp är: skapa en bättre samordning, 
finansiering av forskning, främja infrastrukturen i kunskapssamhället, etc. KB ska verka för 
publicering i öppna arkiv och i Open Access vetenskapliga tidskrifter. Publikationer som KB 
ger ut ska helst tillgängliggöras utan fördröjning. Metadata ska vara tillgänglig för att 
användas och återanvändas utan några hinder. Genom koordinerat arbete kan en utvecklad 
Open Access policy skapa en gemensam inriktning och gynna alla inblandade. På KB:s 
startsida nämns Berlindeklaration explicit i första stycket. 

Berlindeklarationen undertecknades av bland annat Sveriges Universitets & Högskoleförbund, 
Vetenskapsrådet, Svensk Biblioteksförening, Kungliga biblioteket, Stockholms universitet, 
Svensk förening för informationsspecialister och Kungliga Vetenskapsakademien. Sveriges 
universitets- och högskoleförbund (SUHF) presenterade 2005 vissa rekommendationer med 
anledning av undertecknandet av Berlindeklarationen. I innehållet nämns att öppna digitala 
arkiv vid lärosätena skulle utvecklas. Forskare skulle uppmuntras att lämna en kopia av 
publicerad artikel i öppna arkiv eller att i första hand publicera i fritt tillgängliga 
vetenskapliga tidskrifter.   

Open Access presenteras oftast som lösning på tillgänglighet, gemenskap och egendomsfrihet 
och refererar till en världsomfattande lösning inom vetenskaplig publicering. Open Access 
förväntas åstadkomma en förändring av den ansträngda ekonomiska situation som 
biblioteksverksamheten har hamnat i. Institutionen som har ställt sig bakom deklarationen 
arbetar för en Open Access anpassning utifrån deklarationens målsättning. Intentionen är att 
vetenskapliga publikationer ska vara fritt tillgängliga för användare även om fri tillgång till 
forsknings fortfarande är svårt att uppnå.  Kungliga biblioteket meddelar i en kommuniké från 
2018 att Svenska forskningsbibliotek skulle säga upp avtalet med förlaget Elsevier på grund 
av att förlaget inte tillgodoser bibliotekens och lärosätens förhandlingsorganisation 
(BIBSAM):s krav på öppen tillgång.  I frågan om Sverige ska betala för vetenskaplig 
publicering svarade Lisa Olsson från Kungliga biblioteket ”Ja, diskussionen med Elsevier har 
återupptagits… Jag hoppas att Bibsam-konsortiet får till ett avtal med Elsevier till ett rimligt 
pris …” (Biblioteksbladet, 03/2019, s. 5). 

Stockholms universitet har skrivit nya avtal med fyra internationella Open Access förlag. 
Även nationella överenskommelser med andra förlag på artikelnivå har arrangerats,  
”Ytterligare nationella avtal förhandlas med Elsevier och Wiley” (Stockholms universitet, 
2018, Universitetsnytt nr 2, s. 6).  Kommersialisering av forskning har ökat i akademin.  
Stockholms universitetsbibliotek och Kungliga biblioteket tar upp meriteringssystem och 
citeringar, även kallad Journal Impact Factor (JIF). JIF är ett mått som kan användas för 
tilldelning av forskningsmedel, dock är det ett mått som kan vara vilseledande.  Francke 
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(2013) menar att Impact Factor används för att mäta citeringar som vissa publikationer erhållit 
under en viss tidsperiod. Många citeringar ger indikationer på att en viss artikel kan vara 
värdefull och andvändbar. Det kan även innebära att forskares produktion och hens lärosäte 
synliggörs (Francke, 2013). Nelhans (2013) anser att teknologisk utveckling gör det möjligt 
att ranka forskares publikationer och att vetenskaplig forskningskvalitet mer och mer bedöms 
på kvantitativa mått, till exempel på hur många referenser som gjorts till artikeln i 
vetenskaplig tidskrift. Arenas, & Santillán-Rivero (2002) menar att konstruktionen av ett 
särskilt program som kan mäta utvalda parameter behöver nödvändigtvis inte vara trovärdig. 
Indikatorer som mäter Impact Factor kan kvantifiera publikationer som tillhör ett visst land, 
institution, forskargrupp eller författare, samt citeringar som dessa publikationer erhållit under 
en viss tidsperiod. Att mäta Impact Factor genom att kvantifiera publikationer kan vara 
missvisande anser författare (ibid.). Citeringsanalys används inom biblioteket, det vill säga att 
artiklar som har flest citeringar kan presenteras som exempel på relevant forskning, även om 
antalet erhållna citeringar en artikel får är resultatet av kvantitativa analyser. 

Det finns alternativa sätt att mäta Impact Factor. Till exempel genom att räkna nedladdningar 
som ett visst forskningsmaterial har fått inom sociala medier (Twitter, Facebook, etc.). Det är 
svårt att tyda om det alternativa måttet är tillförlitligt, men sociala medier är en 
kommunikationskanal som fler och fler människor i världen har (fri)tillgång till.  

Det är Kungliga biblioteket (KB) som har fått regeringens förtroende för utveckling av öppen 
tillgång till vetenskaplig publicering. KB anser att deras arbete är att främja 
samhällsutvecklingen genom att använda Open Access som ett demokratiskt verktyg. I Open 
Access policy poängteras att svensk forskning finansieras av offentliga medel. Därmed ska 
forskningsresultat tillgängliggöras helst i sin helhet och utan fördröjning. KB menar att 
personalens vetenskapliga publikationer ska vara fritt tillgängliga på internet senast inom 6 
månader. Embargotiden kan variera mellan 6 och 24 månader och det bestäms av 
kommersiella förlag och inte av biblioteket. I policy framkommer det att det är författare som 
ska kräva fri tillgång till sina publicerade texter. Som det visar sig i studien saknar flertalet 
författare/forskare kunskap om Open Access publicering (copyright, förlagens policy, 
embargotider, m.m.).  

Kungliga biblioteket arbetar utifrån en nationell policy. Det kan vara problematiskt för KB att 
hantera Open Access utifrån ett icke-internationellt perspektiv. Jag menar att det är nationella 
och internationella organisationer/institutioner som är involverade i Open Access. I september 
2018 har till exempel Formas (svenskt statligt forskningsråd) ställt sig bakom Plan S, som 
ingår i en internationell organisation av forskningsfinansiärer (cOAlition S). Formas vill 
arbeta för en öppen vetenskap och en modernare affärsmodell för publicering av 
forskningsresultat. Plan S initiativ är att driva fram övergången mot (omedelbar) öppen 
publicering av offentligt finansierade forskningsresultat i vetenskapliga publikationer. Under 
ett öppet seminarium om Plan S uttryckte en del forskare tveksamhet kring initiativet och 
hade visa invändningar om hur Plan S kan gynna tillgång till fri forskning.   
I Universitetsläraren uttrycker Helena Francke (2019) att Plan S och dess betydelse för 
forskare inom forskarvärlden ifrågasätts. Ha tillgång till forskningsdata betyder nödvändigtvis 
inte att få tillgång till fri användning/återanvändning av vetenskapligt arbete (ibid.).      
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Publicering Stockholmsuniversitet 
På Stockholms universitetsbibliotek webbplats står det bland annat: ”Tills vidare är alla 
publiceringar i rena open access-tidskrifter kostnadsfria för forskare vid Stockholms 
universitet och finansieras centralt av biblioteket. Detta som ett led i att stödja övergången till 
100 procent öppen tillgång”. 

FÖRLAG    BETALAR 
ACS   ACS Omega: Biblioteket  
BioMed Central   Biblioteket 
BMJ OA-tidskrifter: Biblioteket  
Cambridge University Press  Biblioteket 
Cogitatio    Biblioteket 
Copernicus    Biblioteket 
De Gruyter    Biblioteket 
Frontiers    Biblioteket 
IOP    Biblioteket 
IOS Press    Författaren/institutionen 
Karger    OA-tidskrifter: Biblioteket 
MDPI    Biblioteket 
Nucleic Acids Research (OA-tidskrift) Biblioteket  
Open Library of Humanities   Bidrag från bibliotek och forskningsfinansiärer 
PLOS    Biblioteket 
PNAS    Författaren/institutionen 
Royal Society OA-tidskrifter: Biblioteket.  
RSC Biblioteket 
SciPost Bidrag från bibliotek och forskningsfinansiärer 
SCOAP3  Finansieras av ett internationellt konsortium 
Springer Biblioteket 
SpringerOpen  Biblioteket 
Taylor & Francis Biblioteket 
 
Publicering Göteborgsuniversitet  
Universitetsbibliotek har tecknat avtal med flera förlag. Författare kan kostnadsfritt publicera 
eller få rabatterad publiceringsavgift. Några exempel: 
Cambridge University Press 
Alla författare vid Göteborgs universitet kan utan kostnad publicera med Open Access i tidskrifter från 
Cambridge University Press (CUP). Avtalet är ett så kallat ”Read & Publish”-avtal. Det inkluderar 
både läsrättigheter till förlagets tidskrifter och obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i 
både hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter. Biblioteket har redan betalat publiceringsavgifterna. 
De Gruyter 
Författaren ska inte själv betala någon publiceringsavgift utan hänvisa till GU:s avtal med 
förlaget. Den rabatterade publiceringsavgiften faktureras universitetsbiblioteket i efterskott.  
Frontiers 
När du skickar in din artikel, välj "University of Gothenburg" som betalningsalternativ. 
Kontaktpersoner på Göteborgs universitetsbibliotek verifierar sedan att det stämmer. Frontiers 
fakturerar då biblioteket som därefter internfakturerar dig för APC-kostnaden med 10% rabatt 
avdragen. 
Karger  
Det är författaren, eller institutionen, som själv måste begära att rabatten dras av från priset (50 % 
rabatt på publiceringsavgiften). 

https://www.su.se/biblioteket/om-oss/press-och-kommunikation/2.41948/publicera-dig-kostnadsfritt-i-ren-open-access-s%C3%A5-g%C3%B6r-du-1.398312
https://www.su.se/biblioteket/om-oss/press-och-kommunikation/2.41948/publicera-dig-kostnadsfritt-i-ren-open-access-s%C3%A5-g%C3%B6r-du-1.398312
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/american-chemical-society-acs-1.397173
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/biomed-central-springeropen-1.397174
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/bmj-1.397175
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/cambridge-university-press-1.419385
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/cogitatio-1.397176
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/copernicus-publications-1.397236
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/de-gruyter-1.397246
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/frontiers-1.397310
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/iop-institute-of-physics-1.397322
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/ios-press-1.397894
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/karger-1.397897
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/mdpi-1.397333
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/nucleic-acids-research-nar-1.398119
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/open-library-of-humanitites-1.270394
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/plos-public-library-of-science-1.397367
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/pnas-1.397844
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/royal-society-1.397376
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/royal-society-of-chemistry-rsc-1.396354
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/scipost-1.397842
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/scoap3-1.397472
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/springer-1.397474
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/biomed-central-springeropen-1.397174
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/taylor-francis-1.397475
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Oxford University Press 
Publiceringsavgiften förskottsbetalas av Göteborgs universitetsbibliotek. Författaren inte behöver 
betala någon publiceringsavgift vid publicering med öppen tillgång i hybridtidskrifter från Oxford 
University Press. Avtalet är av typen "först till kvarn" … 
 
Syftet med Plan S är att offentligt finansierade vetenskapliga publikationer ska göras 
tillgängliga direkt efter att de publicerats. Forskares möjligheter att kostnadsfritt publicera i 
Open Access tidskrifter och omedelbart tillgängliggöra forskningsresultat bekostas av 
biblioteket. I Universitetsläraren 2019 tas kostnaden som lärosätena betalar för vetenskaplig 
publiceringen årligen upp. Under 2017 låg prenumerationskostnader på runt en halv miljard 
kronor enligt Camilla Hertil Lindelöw vid Kungliga biblioteket (Eliasson, 2019). Kungliga 
bibliotekets strävan efter att fritt tillgängliggöra offentligt finansierad vetenskaplig kunskap är 
fortfarande en olöst fråga.  
 
På KB:s hemsida finns uppgifter till Open Access samordnare (telefon, e-postadress). På detta 
sätt erbjuds möjligheter att kontakta KB, ställa frågor, ge kommentarer eller ta del av 
arbetsgången kring Open Access. Allmänhetens delaktighet skulle kunna bidra till KB:s 
transparens och demokratiska arbete kring (inter)nationella riktlinjer för Open Access.  
 
Open Access initiativ utgår ifrån fri tillgänglighet och spridning av vetenskap på global nivå. 
Möjligheter för forskare att deponera forskningsresultat i öppna digitala arkiv tas upp på de 
undersökta bibliotekens webbplatser. I Europa finns 54 öppna digitala arkiv, i Sydamerika 
finns 6 (OpenDOAR, 2014). Information på webbplatser kan snabbt bli obsoleta eller 
försvinna från nätet på grund av den snabba digitala utvecklingen menar Andersdotter (2017). 
Att tillgängliggöra forskningsproduktion på webben genom till exempel parallellpublicering 
och öppna digitala arkiv kunde underlätta tillgänglighet och bevara forskningsresurser 
(Chowdhury 2014). Öppna digitala arkiv beskrivs ofta som möjlighet för att kunna sprida 
forskningsresurser globalt. För bibliotek och forskare har det dock varit svårt att påverka fritt 
tillgängliggörande av forskning och därmed kunna bidra till en jämlikare värld och hållbar 
utveckling globalt.  Förlagens monopolisering av forskning försvårar bibliotekens 
demokratiska uppdrag. Enligt lagen ska biblioteket verka för samhällets demokratiska 
utveckling och kunskapsförmedling på nationell och internationell nivå (Bibliotekslagen, 
2013:801). 
En del bibliotek tillgängliggör forskningsproduktion genom att bekosta förlagens 
kommersialisering av forskning. Stockholms universitets erbjuder forskare möjligheter att 
Open Access publicera i förlagstidskrifter utan att betala författaravgift. Författaravgiften 
finansieras av biblioteket (Stockholms universitet, Universitetsnytt, 2018, nr 2, s. 6).  
Biblioteket betalar till kommersiella förlag, samtidigt legitimeras Open Access som ett globalt 
initiativ för demokrati och fri tillgänglighet. 

Open Access och hållbar utveckling kan relateras till varandra i ett gemenskam syfte. Open 
Access ambition är att ta bort ekonomiska hinder och frigöra kunskap i världen (Suber, 2012). 
Agenda 2013 för hållbar utveckling mål 16 avser att åstadkomma ett ” demokratiska 
samhällen med allmän tillgång till information” (Andersdotter, 2017). Biblioteket som verkar 
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för ett demokratiskt samhälle och kunskapsförmedling har svårt att uppnå överenskommelser 
med internationella kommersiella förlag. Problemet kan bottna i flera olika frågor, till 
exempel: a) förlagens övertag i ekonomiska avtal. Detta leder till höga kostnader för 
biblioteken som därför har svårt att komma åt databaser som innehåller forskningsresultat b) 
fördröjning av forskningsresultat har en negativ påverkan c) forskares publiceringsavgift 
(APC) som inte alla forskare har möjlighet att betala d) när författare/forskare mister 
upphovsrätt försvårar det forsknings tillgänglighet.  

Forskare/författare kan hamna i beroendeställning på grund av att hen lämnar ifrån sig den 
ekonomiska upphovsrätten till förlagen och kan förlora äganderätten även om förlagen 
generellt inte ger ersättning till forskare (Klang, 2009). Forskare är beroende av ekonomiskt 
stöd för att sprida kunskap i den digitala miljön. För att höja sin kompetens, synliggöra både 
sitt och lärosätenas arbete och för meritering i den akademiska karriären behöver forskare 
publicera. Vid ansökning om forskningsstöd måste forskare ta hänsyn till författaravgift 
(APC). Stockholms universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek kan bistå 
forskare med författaravgift för publicering i Open Access förlagstidskrifter.  

På bibliotekens webbplatser sökte jag begreppet hållbar utveckling, det gav följande resultat: 
på Stockholms universitetsbibliotek kommer olika kurser upp bland annat Hållbar utveckling 
och miljöpolitik. I Göteborgs universitetsbibliotek följande kurser: God hälsa och 
välbefinnande – lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling. På startsidan kan 
det även läsas om Brundtlandsdefinitionens hållbara utveckling. I Kungliga biblioteket kom 
detta upp: samverkan och utveckling. Sökningen gjorde jag under hösten 2018. 
I utvalda biblioteken kan det vara svårt att finna en koppling mellan Open Access och hållbar 
utveckling sett till biblioteksverksamheten.  

I nästa kapitel jämförs biblioteken med utgångspunkt i Open Access och hållbar utveckling 
samt tillgängliggörande av information globalt.  

6. DISKUSSION 

Ur ett demokratiskt perspektiv framstår det som självklart att offentligt finansierat 
vetenskapligt arbete ska vara öppet för samhället som bidrar till forskning genom arbete och 
betalda skatt. Resultatet i studien visar att det hos studerade bibliotek saknas kunskap om 
hållbar utveckling i relation till Open Access. Biblioteket skulle på ett hållbart sätt kunna 
tillgängliggöra kunskap globalt. Att arbeta för jämställda villkor skulle kunna garantera fri 
tillgång till information och kunskap åt alla (Chowdhury 2014). Med resurssnåla lösningar för 
digitalisering och spridning av forskningsresurser skulle man kunna skapa ekonomisk- social 
och miljöhållbarhet globalt (ibid.). Dagens teknik underlättar sökning och hämtning av 
vetenskaplig information, vilket skulle kunna gynna nationella öppna arkiv för att täcka 
globala tjänster. Publicering med Open Access (öppen tillgång) skulle kunna stärka 
biblioteken som en demokratisk institution. Dock har vissa lärosäten flyttat över 
forskningskostnader till biblioteket på bekostnad av biblioteks litteraturinköp (Eellend, 2017). 

Länder som befinner sig utanför västvärlden kan drabbas hårdare. Forskare i så kallade 
utvecklingsländer har svårigheter att komma åt vetenskapliga tidskrifter (i vissa fall går det 
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inte alls). Det kan skapa en orättvis omfördelning och o-jämställda förhållanden menar Swan 
(2017).  Bibliotek i fattiga länder saknar de ekonomiska förutsättningar som västvärlden har. 
Det är svårt att betala för databaser som kommersialiserats av internationella förlag eller 
bekosta forskares författaravgift, därmed osynliggörs forskningsproduktion i dessa länder 
(ibid.). Jag har i min yrkesroll märkt att vissa gästforskare som har besökt institutioner vid 
Stockholms universitets har frågat om de kan behålla tillgång till databaser när de åker 
tillbaka till sina hemländer. Eftersom det inte är möjligt skapas ojämlika förutsättningar 
mellan exempelvis forskare från Nordeuropa och forskare från Sydamerika.   

I Berlindeklarationen presenteras Open Access initiativ som ett nytt paradigm kring fri 
tillgång och spridning av kunskapsresurser via internet. Forskare som från början besitter 
forskningsresultat är intresserade av att sprida sitt arbete. Vissa forskare vill till exempel 
publicera en artikel i en viss tidskrift, oberoende av om publikationer blir fritt tillgängliga 
eller publiceras genom internationella förlag med vinstintressen.  
På grund av kunskapsbrist om Open Access kan forskare ibland ha ett visst motstånd att 
publicera Open Access (se 2.4 Forskares roll inom Open Access publicering). På bland annat 
Stockholms universitetsbiblioteks hemsida uppmuntras forskare att publicera enligt Open 
Access, trots att forskare ofta inte känner till innehållet i Berlindeklarationen. Vanligtvis 
saknar forskare kunskap om Open Access och parallellpublicering (Creaser et. al., 2010). 
Forskare verkar hålla sig fast vid gamla publiceringsvanor istället för att publicera Open 
Access.  
 
I Sverige har forskare visat mindre engagemang att aktivt driva på Open Access (Francke, 
2013). Bibliotek har en viktig roll som förmedlare av forskningsresultat och numera 
finansieras forskares författaravgift (APC) av biblioteket. Forskare kan publicera i Open 
Access tidskrifter utan att själva bekosta APC. Sveriges universitets- och högskoleförbund 
(SUHF) rekommendationer med anledning av undertecknandet av Berlindeklarationen 
uppmuntrar forskare att lämna en kopia av publicerad artikel i till exempel lärosätes öppna 
arkiv. Frågan är om SUHF rekommendationer fortfarande håller? Eller ska bibliotek stödja 
kommersiella förlags nya affärsmodeller för att kunna erbjuda öppen tillgång av vetenskapligt 
resultat finansierat med offentliga medel?  

Genom digitalisering av information skulle biblioteket kunna bli en bidragande faktor till 
positiv globalisering av kunskap och bidra till social- ekonomisk- och miljömässig hållbarhet. 
Frågan är om biblioteken har möjligheten att utmana vinstinriktade internationella förlag som 
alltmer bestämmer över spridning av forskningsresurser.  
I nästa avsnitt diskuteras digitaliserings förutsättningar av biblotekens bestånd. 
   
6.1 Hållbarhet kring digitalisering 
Stockholms universitetsbibliotek och andra svenska bibliotek inriktar sig på digitalisering av 
beståndet. Ett grönt (digitalt) informationssystem kan bidra till att minska utsläpp av 
växthusgas, genom att se över tillgång, användning och gallring av bestånd (Chowdhury, 
2012 i Fourie, 2012, s 4). Författare menar att det kan bli en utmaning för bibliotek att övergå 
från ett ”pappersberoende samhälle” till ett miljövänligt och hållbart grönt bibliotek med 
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digitala informationsresurser, som e-böcker, e-tidskrifter, etc. (Fourie, 2012). Eller att skaffa 
kompetens för arkivering av digitaliserade forskningsresurser. 

Förändring inom biblioteksverksamhet sker snabbt. Jag har noterat att inköp av tryckt material 
har sjunkit de senaste åren. Traditionella förvärv av böcker eller tidskrifter ersätts av senaste 
teknologin och digital information som kräver abonnemang. ”Vi ska prioritera digitalt 
förvärv, så har vi jobbat väldigt länge särskild när det gäller tidskrifter och sådan men det är 
lite nytt för monografier” säger Carin Byström (2017) från Uppsala universitetsbibliotek. En 
Open Access världsbild kring fri tillgång till forskning har svårt att implementeras inom all 
biblioteksverksamheten. Att kunna erbjuda digitala resurser för biblioteksanvändare har 
orsakat ekonomiska bekymmer för biblioteken (Eellend, 2017). 

Utvalda bibliotek för studien verkar för fri tillgänglighet till forskning samt rättvis tillgång till 
jämlik information (mål 10 i Agenda 2030).  Om biblioteken kan uppnå nämnda 
målsättningar skulle det bidra till ekonomisk- social- och miljömässig hållbarhet. 
Internationella kommersiella förlag sätter dock hinder för fri publicering och det påverkar 
tillgången till information (Suber, 2012). Gästforskare exempelvis från länder utanför 
västvärlden och som tillfälligt befinner sig på ett svenskt universitet har fri tillgång till alla 
kommersiella databaser som finns på universitetsbibliotek de befinner sig i, men dessa 
databaser saknas i hemländernas universitet. Open Access initiativ strävar efter fri tillgång till 
forskning på global nivå, dock har inte alla länder i världen tillgång till forskningsresultat.    

Riktlinjer för Open Access kan variera beroende på bibliotek. Kungliga biblioteket fick 
uppdrag av regeringen för planering kring Open Access riktlinjer nationellt. Att skapa en 
nationell policy för Open Access skulle eventuellt gå ifrån den globala intentionen som Open 
Access initiativ har. I studerad bibliotekspolicy om Open Access saknas koppling mellan 
Open Access/parallellpublicering och hållbar utveckling.  Frågan är om Open Access och 
parallellpublicering kan främja fri tillgång till information och kunskap och gynna samhället?  

6.2 Global rättvissa  

Berlindeklarationen formuleras av representanter från Europa och USA. I texten framkommer 
att Internet framställs som ett instrument för en global vetenskaplig kunskapsbas och att den 
samlade kunskapen ska tillgängliggöras genom Internet. Implicit antas det i deklarationen att 
alla länder har tillgång till internet. Delar av världen saknar möjligheter till information via 
internet, även för att frigöra publicerade artiklar från förlagens kommersiella databaser eller 
ekonomiska resurser för att forskare ska kunna publicera sig. Obalans i kommunikations-
utveckling mellan den rika (normerande diskurs) och den fattiga världen (mottagande) 
reproducerar ojämlika maktrelationer. Normer som ett kollektivt agerande kan vara mer 
dominerande än lagar och förordningar och enligt Foucault är makten en central form av 
maktutövning i samhället (Olsson, 1999). Att erhålla ekonomiska resurser ger makt och 
inflytande över forskningsrelevans och tillgänglighet, fördelning av kunskap flödar från väst 
till andra länder, det motverkar jämlikhet.  

Universitet som bekostar forskares Open Access publicering upprätthåller och legitimerar 
förlagens ekonomiska makt genom att forskningens kommersialisering fortgår. Det betyder att 
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en del forskares vetenskapliga material prioriteras, blir publicerat och accepteras som 
självklar kunskap (Burr, 2003). Det skapar ojämlika maktrelationer, forskare utan ekonomiska 
möjligheter till publiceringen saknar närvaro i forskningskontexter. Att legitimera vissa 
kunskaper men inte andra pekar ut (explicit eller implicit) vilka som har rätt att uttala sig med 
auktoritet (Bergström & Boréus 2005). Det påverkar social- och ekonomisk hållbarhet 
negativt på globalt nivå.  

Aparico et. al. (2016) menar att lärosäten i vissa delar av världen kan betala tre gånger för 
samma produkt för att kunna tillgängliggöra materialet till forskare och studenter. Lärosäten 
betalar ut lön till sina forskaranställda som skriver en artikel, sedan betalar lärosäten för 
publicering av artikel som forskare producerar och slutligen avgiften för inköp av 
tidskriften/databasen där artikeln publicerats (Aparico et. al., 2016).  I svenska bibliotek är 
trippel forskningsavgift vanligt.   

Forskningsresurser produceras oftast med offentliga medel. Undantagsvis är forskning fritt 
tillgänglig för allmänheten. Forskningsresurser har blivit kommersiella produkter. Även om 
kritik mot förlagsvinster förekommer alltmer på till exempel universitetsbibliotek har detta 
kommersiella tillvägagångssätt normaliserats (Aparico et. al., 2016). Biblioteken i många 
länder, till exempel utanför Europa, saknar eller har begränsad ekonomi och kan ha svårt att 
dra nytta av internet och Open Access resurser. Detta kan i sin tur påverka den sociala- 
ekonomiska- och miljömässiga hållbarheten negativt. IFLA:s globala och demokratiska vision 
om fri och jämlik tillgång till information och kunskap kan bli ett avlägset projekt. I dagens 
digitaliserade värld kan det ta decennier att frigöra vetenskapliga resurser helt om det alls går 
att genomföra. I nästa avsnitt tas upp hur fördelning av forskningsmedel kan påverkas av till 
exempel kvantitativa faktorer. 

6.3 Andra faktorer som kan påverka forskningsverksamhet  

Stockholms universitetsbibliotek skriver på sin webbsida att Open Access publikationer som 
citeras oftast (får flest citeringar) får snabbare spridning. Möjligen ger det utdelning när 
forskningsmedel ska tilldelas. Forskare och lärosäten kan premieras.  

Nelhans (2013) menar att citeringen är registreringen som görs när en vetenskaplig artikel ger 
en referens till en tidigare vetenskaplig artikel. Citeringsindexet ger möjlighet att utifrån en 
ursprunglig artikel identifiera vilka artiklar som använt artikeln framåt i tiden (ibid, sida 14-
15). Francke (2013) menar att forskningen kan mätas med utgångspunkt i kvantitativ 
indikator. Journal Impact Factor (JIF) är ett mått på antalet citeringar som tidskriften erhållit 
från artiklar i tidskrifter som indexerats i indexet i förhållande till antalet publicerade artiklar i 
samma tidskrift under en viss tidsperiod. JIF grundas i citeringsdata som redan finns i indexet, 
det innebär att de tidskrifter som publicerar artiklar och som används av andra tidskrifter som 
redan finns med i indexet har möjlighet att synliggöras (Nelhans, 2013, s. 11).   

Arenas, & Santillán-Rivero (2002) menar att problemet med denna mätmetod är att 
citeringsmåttet inte nödvändigtvis refererar till dokumentets kvalitet. Antal erhållna citeringar 
kan variera beroende på disciplin. Institute for Scientific Information (ISI- citeringsdatabaser) 
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representerar en mindre del av den globala forskningsproduktionen som samtidigt prioriterar 
engelska språket (ibid.).  
Det kan även bli problematiskt kring Open Access tidskrifters synliggörande menar Francke  

The most influential impact factors are evaluated by the Institute for 
Scientific Information (Thomson ISI) based on the idea that good high-
quality research is cited more often than other research. So far, open 
access journals do not seem to be very well represented in the ISI Citation 
databases, which selects journals based on high citation frequency 
(Francke, 2008, s. 69-70). 

Tilltron till citeringsmått kan ifrågasättas. Det kan påverka värdering av forskningstillväxt och 
förtroende till forskningsproduktion (Nelhans, 2013). Relationen mellan citeringar och 
kvalitet behöver inte alltid vara relaterade till textens kvalitet. Olika skäl kan finnas kring att 
ett arbete erhåller citeringar (Vetenskapsrådet, 2009, s. 5). Att tolka faktamängd kan vara 
vilseledande, däremot om man kan värdera textensinnehåll kan det ge information om textens 
tillförlitlighet  

…el factor de impacto no puede reemplazar la evaluación de calidad de la 
producción científica … critican al factor de impacto como parámetro 
principal para evaluar las publicaciones científicas debido a que la 
distribución de las citas es sesgada (Aparicio et. al. 2016, s. 43). 

Aparicio et. al. (2016) menar att Impact Factor inte kan ersätta kvalitativ granskning. 
Effektfaktorn som huvudparameter för utvärdering av vetenskapliga publikationer ifrågasätts. 
Forskare menar att fördelningen av citeringar kan vara partiska. Att mäta Impact Factor 
genom kvantifiering av vissa artiklar, forskare, lärosäte eller länder kan vara avvikande. Att 
mäta en text kan ge ett visst resultat, genom att analysera textens innehåll kan resultatet bli ett 
annat (Arenas, & Santillán-Rivero, 2002). 
 
Att ha kunskap om hur citeringsanalyser genomförs kan vara ett andvändbart verktyg inom 
biblioteksverksamheten. På bibliotek kan Impact Factor användas för att mäta tidskrifters 
kvalitet. Genom Impact Factor marknadsför förlagen tidskrifter och forskare väljer att 
publicera i tidskrifter som har hög Impact Factor (Reitz 2007 i Dalmalm 2009, s. 36). Artiklar 
som finns i databasen och som kan erhålla citeringar är nästan huvudsakligen engelskspråkiga 
och framför allt från Europa och USA (Hasslöw, 2016). Privilegier som västvärlden erhåller, 
avspeglas i forskningsverksamheten. Länder utanför västvärlden förväntas anamma kunskap 
utifrån en västerländsk syn på vetenskap. Den globala sociala hållbarheten kan begränsas och 
bli ofullständig/enkelspårig. Bergström & Boréus (2005) menar att föreställningar om 
verkligheten kan beskrivas som legitima i vissa diskurser, där vissa kunskaper erkännas men 
inte andra. Konstruerade verkligheter kan återskapas, upprätthålla makten och bekräfta 
hierarkier (ibid.). Mer om hur maktens kan vidmakthålls i nästa avsnitt.  

6.4 Kommersiella förlagsinflytande 

Bland konferensdeltagare i Berlin kan nämnas Elsevier bokförlag som publicerar vetenskaplig 
litteratur, med ca 2000 vetenskapliga tidskrifter. I Berlindeklarationens sista stycke 
framkommer någon löst formulerad kompromiss för att underlätta fortsatt ekonomiskt stöd för 
publiceringskostnader:     

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bokf%C3%B6rlag
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We realize that the process of moving to open access changes the 
dissemination of knowledge with respect to legal and financial aspects. Our 
organizations aim to find solutions that support further development of the 
existing legal and financial frameworks in order to facilitate optimal use and 
access. 

Maktrelationer kan skapas i alla sociala sammanhang. Institutioner med ekonomiska 
möjligheter att frigöra forskningsresultat Open Access kan bli synliga och ledande inom ett 
visst forskningsområde. Därmed har institutioner också makt att avgöra vad som är aktuell 
och relevant forskning. Samhällets kontrolleras och styrs av ojämlika maktrelationer, enligt 
Foucault är makt närvarande i alla sociala relationer (Bergström och Boréus, 2005). Flera 
länder saknar ekonomisk makt för att sprida sin forskningsproduktion, forskning som kan vara 
relevant går förlorad. Vetenskapliga studier kring hur forskning kan tillgängliggöras och 
uppnå en global spridning pågår, men det saknas fortfarande lösningar som kan främja 
forskare, både som forskningsproducent och forskningskonsument (Holmgren, 2017). 

Stockholms universitetbiblioteks webbsida kan ge en bild av den omfattande mängd aktörer 
som medverkar kring Open Access och olika område som ingår i Open Access vetenskaplig 
publicering. Min granskning av utvalda bibliotek pekar på att en koppling mellan Open 
Access och hållbar utveckling i biblioteksverksamheten på global nivå saknas. Mer om det i 
nästa avsnitt. 

6.5 Spänning kring Open Access och hållbar utveckling 

Open Access och hållbar utveckling konstrueras och utvecklas utifrån traditionella 
västerländska parametrar som inte alltid behöver överensstämma med övriga världen. 
Berlindeklarationen utgår från ett västerländskt tänkande för att fastställa villkor för en global 
kontext. Berlindeklarationen och Open Access som diskurs har legitimerats och nått upp till 
kognitiv auktoritet inom olika institutioner, bland annat lärosäten och forskningsfinansiering. 
Som jag beskriver i studien förmedlas Open Access som ett instrument för fri tillgång till 
vetenskaplig produktion och spridning inom akademin och övriga samhället. I inledning och 
bakgrund tar jag upp förlagens äganderätt av omfattande vetenskaplig information som 
privatiseras och kommersialiseras. Det blir en komplex uppgift för Open Access förespråkare 
att frigöra vetenskapligt material globalt.  Därmed kan intentionen i Brundtlandsrapport och 
Agenda 2030 vara svår att åstadkomma. 

Digitaliseringsutveckling i strävan att uppnå ekonomisk, social och miljöhållbarhet globalt 
kan bli en utmaning för bibliotek. Det kan även bli en ekonomisk belastning anser Veale 
(2003, citerat i Hedbrant, 2011) som menar att internet kan vara en marknad för kommersiella 
intressen. Internationella kommersiella förlag har övertagit- och har makt över forsknings-
produktionens diffusion. Vissa tidskrifter kan erbjuda forskare/författare ett Open access 
alternativ så kallat OnlineOpen. Forskare/författare betalar publikationsavgift per artikel 
(APC), för att den ska bli tillgänglig för läsning. APC kostnader kan hittas på Wileys 
OnlineOpen prissättningssida där 1380 tidskrifter finns. Artikelns avgift kan ligga på mellan 
2000-4000 svenska kronor. För att forskningsresultat ska bli tillgängliga för läsning betalar 
universitetsbibliotek forskare publikationsavgift per artikel (APC) förnärvarande.   
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Privatägda förlag kräver ersättning och oftast kommersialiserar med offentligt finansierade 
forskningsresultat som bekostas med skattemedel (Holmgren, 2017; Francke, 2013). Forskare 
som överlåter ekonomisk upphovsrätt av sin vetenskapliga forskning kan förlora äganderätten 
och inte längre bestämma över forskningsresultaten (Klang, 2009). Kommersiella förlaget har 
infört författaravgift, då forskare kan publicera sina texter i en Open Access vetenskaplig 
tidskrift.  Vid sökning av forskningsfinansiering måste forskare även ta hänsyn till 
författaravgift (Francke, 2013). I nästa avsnitt diskuteras hur ekonomiska intressen kan 
begränsa forskningstillgång.  

6.6 Hållbar forskningsutveckling globalt 

Suber (2012) menar att forskningsproduktionen borde samordnas på global nivå och på det 
sättet kan forskningsresurser spridas i världen. Swan (2007) menar att tillgången till 
forskningsresultat begränsas och det är bara en liten del av världens forskningsbibliotek som 
har tillgång till några tidskrifter.  Enligt författare rör sig debatten kring tillgång till 
vetenskapligt publicerat material och "vem betalar och hur mycket?". Tvisten om de olika 
affärsmodellerna och argument om allmänhetens tillgång till resultat som finansieras med 
offentliga medel, döljer kanske en större och viktigare fråga anser hon. Vidare resonerar 
författare om fri tillgång till forskning kunde skapa förändring i tillgänglighetssystemet, utan 
kommersiella hinder för egen eller andras forskningsproduktion. Att ha fri tillgång till 
forskningsresultat skulle främja vetenskapsutveckling menar Swan (2007). Frågan är om 
vetenskap kan tillgängliggöras, delas och återanvändas i den konkurrerande miljö som präglar 
akademin. Enligt Francke (2013) är forskning och utbildning två områden inom högre 
utbildning som lärosäten kan konkurrera om.   

Olika kommersiella förlag har normaliserat sin marknad kring forskares produktion som 
bekostas med bland annat offentliga medel. Inom biblioteksverksamhet ökar ständigt 
kostnader för prenumerationer av vetenskapliga tidskrifter. Konsekvenserna av höga 
kostnader kan drabba bland andra forskare och studenter. Klang (2009) kallar detta fenomen 
för serials crisis (ibid., s. 39). Det vetenskapliga meriteringssystemet så kallad bibliometri och 
som mäter Impact Factor, anses vara grunden till ekonomiska krisen (ibid.). 

I citeringsdatabaser som mäter Impact Factor prioriteras tidskrifter bland andra vetenskapliga 
publikationer, vissa tidskrifter kan exkluderas på grund av att de bedöms ligga under 
kvalitetskravet. Hasslöw (2016) anser att självciteringar eller negativa citeringar kan vara 
svåra att upptäcka och engelska språket framträder starkast bland publikationer. I 
citeringsdatabasen Web of Science, har 87 % av tidskrifter sitt ursprung i Nordamerika och 
Europa (Hasslöw, 2016). Citeringsanalys kan användas för att utvärdera forskning menar 
Francke (2013, s. 26). Forskares val av publicering kan bero på tidskriftens Impact Factor 
oavsett om tidskriften är Open Access eller inte. Impact Factor som meriteringssystem mäter 
hur många citeringar en viss artikel har fått, inte själva innehållet i artikeln (Aparicio et. al. 
2016).  

Impact Factor används oftast som grund när ekonomiska anslag skall delas ut och som 
forskare är beroende av för fortsatt forskning. Forskare producerar kunskap och återger 
verkligheten utifrån sin historiska och sociala kunskapsverklighet och utifrån sin egen 
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disciplin (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det kan vara förgivet tagen kunskap menar 
(Burr, 2003), kunskap som anses normal och som legitimeras (Bergström & Boréus, 2005). 
Kunskap kan sammankopplas med maktutövning (Alvesson & Sköldberg, 1994). De forskare 
som får flest citeringar kan uppfattas som kognitiv auktoritet och som en trovärdig källa 
(Rieh, 2009).   

Andra digitala medier kan användas för spridning av forskning. Altmetrics är en mät modell 
som presenteras i nästa avsnitt.   

6.7 Altmetrics och sociala medier 

Det tar ofta lång tid för forskare att bli publicerade och få citeringar i någon tidskrift som 
indexeras i kommersiella citeringsdatabaser. Däremot kan forskningsartiklar publiceras och 
snabbt kommenteras inom alternativa medier såsom Altmetric eller alternative metrics som 
baseras på sociala medier och representerar ett alternativt sätt att mäta impact, till exempel 
antalet nerladdningar och citeringar kan mätas. Genom altmetric samlas data in från sociala 
medier till exempel Twitter, Facebook och bloggar. Närvaro och diskussionsdeltagande är en 
viktig del i Altmetrics kommunikation. Alonso Arévalo, J. et. al. (2016) uttrycker fördelar 
med altmetric, till exempel att det går att se uppmärksamheten som en viss text får i realtid. 
Altmetric baseras på flera källor och är lätt att använda och förstå. Med altmetrics kan data 
från akademiska sociala nätverk som: ResearchGate.net, Academia.edu, GetCited.org samlas 
in. Eller datainsamling via plattformar: Altmetric.com, Plum Analytics e ImpactStory.org. 
Den snabba utvecklingen av vetenskaplig kommunikation, gör altmetrics till ett brett 
alternativ. Det går att utveckla metoder och skapa mätvärden för användning och 
återanvändning av data. Med altmetrics kan nya möjligheter och utmaningar uppstå (ibid). 

Altmetric är mätningsmetoder som kan användas i kritiska analysprocesser av vetenskaplig 
produktion. Behovet av att skapa nya standarder för att mäta forskningsinflytande som kan 
användas för till exempel utvärderingen av forskning är en aktuell fråga. Det vill säga att 
utforma nya mätmetoder som kan få betydelse för forskare och forskningsverksamhet och 
som kan lyfta fram forskares behov, menar Hedbrant (2011, s. 53). Ökad forskningsaktivitet i 
sociala medier kan öka spridning av forskningsresultat. Utvecklingen i forsknings-
kommunikation kan skapa förutsättningar för att bemöta hållbarhets- och demokratiska frågor 
i en globaliseringskontext.  

I nästa kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar kring Open Access, hållbar utveckling och 
biblioteksverksamhet inom globalt nätverk, forskarens roll i vetenskaplig publicering samt hur 
vetenskaplig produktion värderas.   

7. SLUTSATSER  
Mitt syfte med studien har varit att problematisera kring Open Access globala vision om fri 
tillgänglighet och återanvändning av vetenskapligt material. Ambitionen har varit att skapa 
förståelse kring Open Access och hållbar utveckling inom biblioteksverksamheten, hur 
värdering av forskning konstrueras samt försöka att förstå forskares roll inom vetenskaplig 
publicering. 
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Frågeställning   

- Hur kan biblioteksverksamhet arbeta med Open Access och hållbar utveckling i 
relation till tillgänglighet av vetenskaplig information?    

- Hur ser forskares roll kring Open Access/parallellpublicering ut?  

- Hur värderas vetenskaplig produktion? Med vilka parameter? 

Jag har kommit fram till att det i biblioteksverksamhet saknas övergripande arbete där Open 
Access och hållbar utveckling i relation till tillgänglighet till vetenskaplig publicering 
inkorporeras. Det finns ett flertal aktörer involverade i vetenskaplig publicering och Open 
Access på nationell och internationell nivå (Francke 2008). Forskare har en viktig roll i 
kunskapsspridning och tillgängliggörande av vetenskaplig information. Även bibliotek som 
förmedlare- och tillgängliggörare av forskningsresultat är beroende av digitaliserings-
utvecklingen (Dalmalm, 2009). Kunskapsöverföring och fri tillgänglighet till forskning med 
internet som verktyg introducerades med Open Access initiativ (Suber, 2012). Dock har 
kommersiella förlag stor del av ensamrätten över forskningstillgång i form av vetenskapliga 
tidskrifter. Det saknas även ett världsomfattande teknologiskt alternativ som kan täcka 
kommunikationen globalt (Holmgren, 2017). Vetenskapliga resultat värderas utifrån 
kvantitativa parametrar som inte nödvändigtvis refererar till forskningskvalitet (Arenas, & 
Santillán-Rivero, 2002). Relevansen för vetenskaplig forsknings validitet kan således bli 
drabbad.     

På bibliotekens webbplats, som jag har undersökt, medverkar olika aktörer inom vetenskaplig 
kommunikationen explicit eller implicit: lokala (bibliotek), nationella (forskningsfinansiärer) 
och internationella (kommersiella förlag). Flertal kommersiella förlag äger databaser med 
forskningsresultat. Bibliotek kan avtala med dessa kommersiella förlag om att få tillgång till 
exempelvis vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar kan mätas kvantitativt genom så 
kallad citeringsanalys, desto flera erhållna citeringar en artikel får desto mer effekt/relevans 
(Kärki & Kortelainen, 1998). Vetenskapliga artiklar som finns i kommersiella databaser är 
huvudsakligen engelspråkiga från Europa och USA (Hasslöw, 2016). Kommersialisering av 
forskning motverkar biblioteksuppdrag som kunskapsförmedlare och främjande till samhällets 
demokratiska utveckling (Bibliotekslagen 2013:801). Att hindra kunskapsförmedling 
försvårar social hållbarhet (Chowdhury, 2014).  

Som alternativ till kommersiella förlag presenteras institutionella eller ämnesbaserade öppna 
digitala arkiv där forskare kan ladda ner sin forskning för fri tillgänglighet globalt. 
Chowdhury (2014) menar att det saknas adekvat teknologi till öppna arkiv och att skapa och 
förvalta öppna arkiv kan bli kostsamt. I undersökta bibliotek riktas information om Open 
Access och deponering av forskningsresultat i öppna arkiv till forskare, trots att forskares 
medverkan i Open Access publiceringsprocess oftast saknas (Lind & Wiklund, 2010).  
Från början äger forskare forskningsresultat och skulle därmed kunna påverka dess 
tillgänglighet. Oftast förlorar dock forskare upphovsrätten till kommersiella förlag vid 
publicering (Klang, 2009). Forskare saknar motivering för vidare arbete med 
forskningstillgänglighet via exempelvis parallellpublicering och öppna arkiv (Francke, 2013). 
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Samtidigt som digitalisering inom biblioteksverksamhet får allt större betydelse ökar 
kostnaderna för databaserad vetenskaplig information och teknologisk utrustning. 
Konsumtion är ett ständigt miljöhot då det teknologiska avfallet är svårhanterligt. Elektroniskt 
skrot från Europa skadar människor och miljö i andra världsdelar (Asien, Afrika) och länder 
som Ghana tar emot mängder av avfall (Hagberg, 2009; Greenpeace, 2008). Myndigheter och 
företag avvecklar datorer för hundratals miljoner kronor per år, menar Jonas Karlsson (2018). 
Ökade utgifter som inköp av databaser och byte av datautrustning, påverkar social- 
ekonomisk- och miljöhållbarhet negativt (Chowdhury, 2014).  

Ekonomiska och sociala klyftor mellan olika länder kan vara ett hinder kring tillgänglighet av 
information och kunskap. Teknologisk utveckling och virtuella kommunikationsmöjligheter 
mellan människor är svårt att uppnå då det i den globaliserade världen vi lever i finns ett 
eurocentriskt perspektiv menar Tornberg (2008). Globaliseringen beskrivs ofta som något 
som utgår från västvärlden och sprider sig till resten av världen (ibid. s. 5).  
Jordens resurser är ojämlikt fördelade och klyftan mellan rika och fattiga ökar. Fördelnings-
politik inriktar sig på tillväxt i stället för medborgares rättigheter och fundamentala behov 
som vatten, mat, etc. (von Hall, 2017). Den ökande konsumtionen försvagar planetens 
resurser som inte är oändliga. Många länder förbrukar mer resurser än vad jorden klarar av att 
ge. Till exempel är Sveriges resursförbrukning så hög att det skulle behövas fyra planeter för 
att uppfylla behovet, enligt Global footprint networks uppskattning (Svenberg, 2018).   

Hållbar utveckling framförs allt mer som en global lösning på miljön (Olssons, 2005). Frågan 
är hur miljöproblematik i förhållande till klimatförändringar, tillväxt och ekonomisk 
ojämlikhet kan hanteras? På Kungliga biblioteket, Stockholms universitetsbibliotek och 
Göteborgs universitetsbibliotek saknas kopplingen mellan hållbar utveckling och Open 
Access i relation till biblioteksverksamhet. 

Open Access har inte blivit redskap för fritt tillgängliggörande av forskningsproduktion 
globalt. Forskningsresultat är oftast avgiftsbelagda av kommersiella förlag. Kungliga 
biblioteket är starkt kritiskt kring finansiering av vetenskapliga artiklar. Frågan är när/om 
forskningsavgifter fastställda av kommersiella förlag kan tas bort? Idén om öppenhet, fri 
tillgång och spridning av forskning till hela världen är svår att genomföra.  Lärosäten eller 
bibliotek med ekonomisk möjlighet bekostar forskares författaravgift som krävs för 
publicering i Open Access förlagstidskrifter (Stockholms- och Göteborgs universitet). 
Forskare som får författaravgift betald av bibliotek eller annan aktör till exempel 
forskningsfinansiär behöver inte involvera sig i Open Access eller aktivt medverka i 
parallellpublicering.    

Att forskningsresurser finns på internet betyder inte per automatik att den är tillgänglig för 
alla. Open Access som alternativ (gyllene eller gröna vägen) uppfyller inte alltid kravet kring 
fri tillgänglighet på global nivå. Open Access kan bidra till ojämlikheten i världen. 
Forskningsresultat kan ha en trippel kostnad (Aparico et. al., 2016), kommersiella 
transaktioner påverkar den hållbara utvecklingen. För att åstadkomma ett hållbart samhälle ur 
sociala, ekonomiska och miljörelaterade perspektiv krävs engagemang från flera aktörer, till 
exempel biblioteket menar Chowdhury (2014). Tillgängliggörande av forskningsproduktion i 

https://www.svd.se/av/gunilla-von-hall
https://www.dn.se/skribent/josef-svenberg/
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världen är fortfarande en aktuell och obesvarad fråga. Att finna olika strategier kring hållbar 
utveckling, Open Access, vetenskaplig kommunikation och e- datahantering kan bli en 
utmaning för biblioteken och inom biblioteks- och informationsvetenskap.  

Individers samverkan är en central fråga för hållbarhet (Agenda 2030). En dialog på 
likvärdiga villkor skulle underlätta kommunikationen mellan väst och övriga länder.  
Fattiga länder saknar teknologisk utrustning, det försvårar fri tillgång till forskningsresurser 
och ändrade livsvillkor (mål 7). Behovet att driva på förändringar kring förhållningssätt av 
stereotypa könsroller som oftast lägger hinder för kvinnor att konkurrera i akademin utifrån 
jämställda arbetsvillkor är fortfarande aktuell (mål 5 och 8). Ojämställdhet i samhället kan 
riskera den sociala hållbarheten (mål 5). Människors samverkan men även strukturella 
förändringar är nödvändiga för att uppnå Agenda 2030 målsättningar.  

Bibliotek som förmedlare av forskningsresurser kan bidra till social- ekonomisk och 
miljöhållbarhet. Även forskare kan medverka till hållbar utveckling genom att 
parallellpublicera, deponera sina verk i öppna arkiv. SUHF rekommendation att satsa på 
öppna arkiv för bevarande av vetenskapligt arbete, kan säkerställa framtida kunskapsbanker. 
Det kan även skapas förutsättningar för tillgängliggörande av forskningsresurser globalt 
utifrån en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet (Chowdhury, 2014). 
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