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Abstract: Since the 1990’s Open Access has developed into an alternative model for 

scientific publication. Today an increasing political interest in promoting 
Open Access is commonly channeled through the implementation of 
policies by research funders. However, in the scientific community the 
uptake and acceptance of the model has been of notably different character. 

This Master’s thesis examines the understanding of and attitudes towards 
open access among eight senior Swedish researchers and how these have 
been affected by the implementation of the Swedish Research Council’s 
Open Access-policy as implemented in 2010. It further asks the question of 
how researchers’ publishing practices can be understood as shaped by and 
performed within actor-network configurations. The study is based on 
interviews with researchers from three academic disciplines. The empirical 
material has been analyzed through the perspective of actor-network theory.  

The study finds that the impact of the Swedish Research Council’s policy 
has been low. Yet, perceived as a floating object, the policy has forced the 
researchers to adhere to and position themselves in relation to the immanent 
powers of the policy and, thus, to Open Access both as movement and 
publishing model. The study also finds that both the traditional model for 
scientific publishing and the Open Access model can be understood as 
actor-networks, currently competing for the researchers’ loyalty and 
involvement in order to secure future dominance. The study concludes that 
in order to fully understand researchers’ practices and attitudes it is 
necessary to perceive these as shaped in and by extra-social contexts and 
forces. 
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1. Inledning 

 
Frågan om hur forskning ska tillgängliggöras har idag blivit ett hett ämne i och med att den 
ökande digitaliseringen har skapat nya möjligheter för spridningen av forskningsresultat i nya 
typer av kanaler. I kölvattnet av dessa möjligheter ser vi samtidigt idag en konflikt mellan 
traditionella publiceringsmodeller och nya initiativ pågå. Tillkomsten av dessa nya initiativ, 
av vilka open access kanske är det mest kända, löper parallellt med det ökande ifrågasättandet 
av de stora ekonomiska vinster som de stora kommersiella vetenskapliga förlagen idag gör på 
statligt finansierad forskning (se t.ex. Harvie, Lightfoot Lilley  & Weir 2013). Sedan mitten av 
1990-talet har prenumerationskostnaderna för vetenskapliga tidskrifter stigit med över 200 %, 
en ökningen sexfaldig inflationsökningen under samma period (Kumar 2009) och förlag gör i 
nuläget vinster på uppemot 40 % (Free for all: Open-Access scientific publishing is gaining 
ground 2013). De ökande prenumerationskostnaderna pressar lärosäten och bibliotek världen 
över allt mer. Open access som rörelse har, vidare, en ideologisk förankring i den historiskt 
starka idén att information ska vara fritt tillgänglig för alla. Tankemodellen har idag fått ökat 
fäste och spridning genom den snabba tekniska utvecklingen där nya tjänster för 
informationshantering och kommunikation har tillkommit i snabb takt sedan 1990-talet.  
 
År 2010 införde det svenska Vetenskapsrådet ett krav på att alla vetenskapligt granskade 
artiklar och konferensbidrag som producerats med finansiering från myndigheten ska 
publiceras med open access. Detta innebär att all forskning som stöds av Vetenskapsrådet ska 
göras fritt tillgänglig, antingen i digitala arkiv, som lärosätenas egna arkiv, eller i tidskrifter 
vilka enbart alternativt som kompletterande tjänst publicerar med open access. Sedan kravet 
infördes har Vetenskapsrådet delat ut totalt 11,7 miljarder kronor i bidrag till totalt 3 702 
grundforskningsprojekt, vilka alla berörs av kravet på att resultaten av forskningen 
offentliggörs med open access. I regeringens forskningspolitiska proposition för åren 2013-
2016 gavs Vetenskapsrådet den vidgade uppgiften att ”utveckla former och nationella 
riktlinjer för hur forskare kan få tillgång till forskningsresultat och forskningsdata, s.k. öppen 
tillgång” (Utbildningsdepartementet 2012, s. 151). Uppdraget att främja open access kan 
alltså förstås som ett utfall av ett starkt politiskt intresse av att verka för fri tillgång till 
forskningresultat och forskningsdata.  
 
Inom den akademiska världen hanteras ofta frågor som rör open access av 
högskolebiblioteken och biblioteket tillhör de institutioner som var tidigast med att driva 
frågan om open access i den svenska kontexten (Francke 2013). Högskolebibliotek lägger 
idag allt mer tidsmässiga och ekonomiska resurser på att vägleda forskare mot open access. 
Internationell forskning visar dock att arbete på lärosätesnivå är behäftat med svårigheter, då 
forskarna visat sig mindre benägna att ta till sig de nya publiceringsmodellerna än vad deras 
uppdragsgivare och finansiärer tidigare trott (Creaser m.fl., 2010; Cullen & Chawner, 2011). 
Tidigare forskning indikerar att det finns stora skillnader i forskares acceptans och bruk av 
tjänster och kanaler som är relaterade till publicering med open access (Fry m.fl. 2009; 
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Harnad m.fl 2009) samt att skillnader i forskares förhållningssätt påverkas av ett brett spektra 
av faktorer (Kim 2001; Törmä & Vakkari 2004). Även i ett svenskt sammanhang kan man 
konstatera att open access inte har tagits emot på ett entydigt positivt sätt av forskarsamhället. 
Ett exempel på detta är den konflikt som blossade upp 2013 då Stockholms 
universitetsbibliotek mötte kritik från forskare när biblioteket tillgängliggjorde digitaliserade 
doktorsavhandlingar i lärosätets publiceringsdatabas (Delling 2013). 
 
Den forskning som tills idag har bedrivits kring svenska forskares förhållningssätt till open 
access fokuserar vanligen på en eller flera aktörer, som forskare, tidskrifter och lärosäten. 
Policygenererande aktörers, som Vetenskapsrådets, funktion för utvecklingen har däremot 
inte rönt någon direkt uppmärksamhet. Detta trots att det idag finns en uppfattning att just 
krav från forskningsfinansiärer som Vetenskapsrådet kommer att få en större betydelse för 
den eventuella utvecklingen mot open access i forskares publiceringsmönster, än till exempel 
lokala policyer som formulerats av lärosäten (Francke 2013; Spezi m.fl. 2013). I ett större 
sammanhang har kritik riktats mot att forskningen om forskares förhållningssätt och praktiker 
är alltför begränsad i sin ansats eftersom den allt för ofta antar allt för smala perspektiv (Talja 
m.fl. 2007, s. 1683). Det finns dock etablerade traditioner inom forskningsfält som Science 
and Technology Studies (STS) för att granska forskningspraktiker utifrån bredare ansatser, 
vilka är intressanta i detta sammanhang. Ett teoretiskt perspektiv som använts för sådana 
syften är aktör-nätverksteori (ANT). ANT utgår från en idé om att såväl den naturliga som 
sociala världen får sin form genom förekomsten av relationer och länkar mellan enheter och 
kroppar i en extramateriell nätverksbaserad verklighet (Latour 2005). Detta perspektiv 
möjliggör en förståelse av mänskligt handlande och tänkande som fenomen vilka formas av 
olika former av ”associations between human and non-human actants in day-to-day practices” 
(Thompson 2011, s. 253). Genom att möjliggöra granskningar av olika relationer som 
forskare kommer i kontakt med i sina yrkesmässiga livsvärldar, av vad de består, hur de knyts 
samman och hur de förhåller sig till varandra, kan ANT bidra till att öka förståelsen av såväl 
forskarnas förhållningssätt som deras praktiker.  

1.1 Problemformulering 
 

Vetenskapsrådets krav på tillgängliggörande med open access är ett historiskt beslut i svensk 
forskningspolitik. På pappret styr policyn kommunikationen inom det offentligfinansierade 
akademiska arbetet i en ny riktning utifrån ställningstagandet att ”alla ska ha tillgång till 
forskningsresultat som finansieras av allmänna medel” (Vetenskapsrådet 2014). Som politisk 
myndighet med uppdraget att främja forskning och som enskilt största forskningsfinansiär har 
Vetenskapsrådet potentiell makt att utöva stor inverkan på svensk forskning. Det är därför 
intressant att fråga sig om, och i så fall hur, myndighetens beslut om krav på publicering med 
open access från 2010 idag har haft någon påverkan på publiceringsmönster och 
förhållningssätt till open access inom det svenska forskarsamhället. Har mandatet skapat nya 
publiceringspraktiker eller genererat förändringar i attityden till open access som 
publiceringsstrategi bland forskarna?  
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Hur open access uppfattas och hanteras inom forskarsamhället präglas idag synbarligen av en 
viss ambiguitet. Detta gäller såväl internationellt som i ett svenskt sammanhang. Aktörer som 
på olika nivåer arbetar med att främja open access, till exempel finansiärer, bibliotek och 
lärosäten, behöver därför fördjupade insikter i vad som styr forskares publiceringspraktiker i 
allmänhet och specifikt deras förhållningssätt till open access som publiceringsmodell. Det 
blir därmed även relevant att ställa sig frågan på vilka sätt och inom vilka sammanhang som 
forskares förhållningssätt till open access uppstår och formas. Vilka typer av relationer och 
sammanslutningar influerar forskarna i deras publiceringspraktiker och hur kan denna 
påverkan förstås?  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
  

Denna magisteruppsats avser att utforska ett antal forskares publiceringpraktiker och 
förhållningssätt till open access efter implementeringen av Vetenskapsrådets open access-
policy 2010. De två överlappande intresseområdena kommer att utforskas genom följande 
frågeställningar: 
 
• Hur har Vetenskapsrådets open access-policy påverkat forskarnas publiceringpraktiker 

och förhållningssätt till open access? 
 

• Hur kan de nätverksrelationer vilka influerar forskarnas publiceringspraktiker och 
förhållningssätt till open access förstås utifrån ett aktör-nätverksteoretiskt perspektiv?  

 

De två frågeställningarna kommer att utforskas genom en kvalitativ studie där åtta seniora 
forskare, verksamma inom tre vetenskapliga discipliner, intervjuas. Samtliga deltagande 
forskare erhöll finansiering i Vetenskapsrådets utlysning år 2010. Analysen av de 
semistrukturerade intervjuerna kommer att genomföras utifrån ett aktör-nätverksteoretiskt 
perspektiv med hjälp av ett antal centrala begrepp hämtade från perspektivets begreppsliga 
verktygslåda. Studien syftar till att bidra till att stärka kunskapsbasen i relation till det arbete 
som bland annat svenska forskningsbibliotek och forskningsfinansiärer bedriver för att främja 
open access.  
 

1.3 Disposition 
 

Studien inleds med en översikt över forskning och annan litteratur som är av relevans i 
relation till dess intresseområde och undersökningsfokus (kap 2). Efter detta presenteras det 
teoretiska ramverket aktör-nätverksteori (kap 3). Vidare presenteras och diskuteras de 
metoder som använts i studien (kap 4). Efter dessa delar presenteras analysen av det empiriska 
materialet och resultaten av denna diskuteras i relation till den tidigare forskningen (kap 5). 
Slutligen följer ett avrundande diskussionskapitel där studiens resultat sammanfattas och 
diskuteras. Här ges även förslag på fortsatt forskning (kap 6).  
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2. Litteraturöversikt 
 
I detta kapitel presenteras forskning och litteratur som är av relevans utifrån studiens syfte: att 
utforska forskares publiceringpraktiker och förhållningssätt till open access i relation till 
implementeringen av Vetenskapsrådets open access-policy. Kapitlet har delats in i tre 
huvudavsnitt. Det första avsnittet behandlar perspektiv på den vetenskapliga 
kommunikationens och publiceringens former och värden. Det andra avsnittet lyfter vidare 
fram publiceringsmodellen open access utifrån dess ideal och rörelsens aktörer. Den sista 
delen av kapitlet behandlar slutligen vetenskaplig publicering som praktik och beskriver olika 
faktorer som påverkar och styr denna. Avsnittet tar även upp forskning som specifikt rör 
förhållningssätt till open access inom forskarsamhället. 
 

2.1 Vetenskaplig kommunikation och publicering 
 
Vid 1700-talets slut konstaterade Immanuel Kant i sin essä Svar på frågan: Vad är  
upplysning? att det är genom den vetenskapliga publikationen som forskaren kan ta steget ur 
det privata förnuftet, in i offentligheten (1989, s. 27 ff.). Samhällsutveckling vilar enligt Kant 
på ett öppet offentligt flöde av mänskliga tankar och idéer. Upplysningsfilosofen ger därmed 
uttryck för den idag vitt spridda och djupt etablerade idén om att ”free flow of scholarly 
communication benefits both scholars and the society at large” (Borgman 2007, s. 65). 

2.1.1 Det traditionella systemet för vetenskaplig publicering  
Det globala forskarsamhället har haft en månghundraårig tradition av att utbyta tankar och 
erfarenheter och systemet för den vetenskapliga kommunikationen har under historiens gång 
präglats av en påtagligt hög grad av kontinuitet (Borgman 2007). Under 1400-talet gav 
boktryckarkonsten upphov till en förlagsbransch och spridningen av publikationer tog med 
massproduktionen en ökad fart jämfört med tidigare. Under 1600-talet etablerades det första 
vetenskapliga sällskapet i Italien och 1665 grundade the Royal Society i London den första 
vetenskapliga tidskriften Philosophical Transactions. Under 1600- och 1700-talen kom 
formen för den vetenskapliga kommunikationen att skifta, från att i huvudsak ha ägt rum i 
informella och mer småskaliga sammanhang, genom samtal och brev, till att bli allt mer 
formaliserad och strukturerad. Ett ökat behov av spridning av tillförlitligt material gav 
sällskapens tidskrifter en stark position på marknaden, en ställning som de behållit fram tills 
idag. Dock har en förändring skett vad gäller ägande och drift av av tidskrifterna. Medan de 
vetenskapliga sällskapen dominerade som förläggare ända fram till 1950-talet har ägandet och 
kontrollen av branschen under de senaste 60 åren istället kommit att koncentreras hos tre stora 
kommersiella förlag: Reed Elsevier, Taylor & Frances och Springer. I kölvattnet av 
ägarkoncentrationen har dramatiska prishöjningar och nya affärsmodeller följt. Under de 
senaste åren har dessa mötts av ökade negativa reaktioner från framför allt lärosäten och 
vetenskapliga bibliotek världen över. (Linde 2007) 
 
När behovet av kontrollerbarhet av och tillit till den forskning som sprids ökade under 1600-
talet etablerade de vetenskapliga sällskapen det kollegiala granskningsförfarande som idag 
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benämns som peer-review. Modellen förser förlagen med en kostnadseffektiv lösning som 
samtidigt generar intresse för produkten (Shapin 1994). Systemet ger författare en möjlighet 
till granskning och läsare en möjlighet att känna tillit till det som publiceras. Frågan om 
tillitens funktion i vetenskaplig kommunikation lyfts även av Rob Kling och Geoffrey McKim 
(2000) men då i relation till kommunikation i digital form. Kling & McKim visar att hur 
förekomsten eller frånvaron av just tillit utgör ett centralt element när forskare väljer eller 
väljer bort digitala redskap som kommunikationskanaler. Deras resultat kan realteras till Ola 
Pilerots studie av forskares interdisciplinära informationsdelning (2013). Pilerot noterar att 
tillit, både i realtion till personer och system, är av nödvändighet för att informationsdelning 
ska kunna ske på ett meningsfullt sätt. Pilerot lyfter, intressant nog i relation till denna uppsats 
fokus, särskilt fram att frågor som rör tillit i den akademiska världen “emerge in relation to 
the shared information, the people involved, the tools used for sharing and the place where 
sharing occurs” (ibid, ingen sida). 

 
Idag är tidskriftsartikeln dominerande som verktyg för vetenskaplig kommunikation i stort 
(Fry m.fl. 2009, s. 71). Samtidigt visar forskningen på påtagliga disciplinära skillnader för i 
vilka kanaler och på vilka sätt som den vetenskapliga kommunikationen bedrivs. Tony Becher 
och Paul R. Trowler konstaterar att vetenskaplig kommunikation utgör en länk mellan 
epistemologi och sociologiska aspekter inom en disciplin, då den för samman formerna för 
kunskapstillblivandet inom ett visst fält med den forskargemenskap vilken ägnar sig åt att 
utveckla kunskapen (2001, s. 104). Becher & Trowler delar upp denna kommunikation i två 
kategorier. Formell kommunikation bedrivs genom traditionellt publicerad litteratur medan 
informell kommunikation bedrivs i andra typer av kanaler, som genom samtal i anslutning till 
konferenser, inom nätverk eller forskargrupper, tillgängliggörandet av preliminära 
forskningsresultat i öppna databaser (som arXiv.org), i e-postlistor eller via bloggar.  
 
Formerna och frekvenshastighet för kommunikationen inom en viss disciplin styrs alltså i viss 
grad av traditionerna inom denna. Det finns dock gemensamma värden av publicering inom 
forskarsamhället som helhet. Hans Roosendaal och Peter Geurt (1997) lyfter fram den 
vetenskapliga publiceringens relevans för såväl den enskilda forskaren som för 
forskarsamhället genom att belysa hur de steg som processen rymmer tillhandahåller ett antal 
centrala funktioner vilka alla uppfattas som relevanta av forskarna. Funktionen registrering 
innebär att förlag och samhälle (genom lagstiftning) kan identifiera ägaren av ett specifikt 
vetenskapligt material. Certifieringsfunktionen medför att materialets kvalitet i processen 
säkerställs av andra forskare. Genom den medvetandegörande funktionen förser 
publiceringsprocessen forskarna med möjligheten att sprida sitt material till andra forskare 
omkring dem. Slutligen innebär arkivering som funktion att bevarandet av materialet för 
tillgång för framtida forskare säkerställs av institutioner som bibliotek och förlag.  
 
Roosendaal och Geurt gör en intressant indelning i subjektivitet och objektivitet kopplat till 
funktionernas relation till forskarsamhället. Medan de objektiva funktionerna av 
publiceringsprocessen, registrering och arkivering, kan överlämnas till externa aktörer, vilket 
ofta görs, är de subjektiva funktionerna, certifiering och medvetandegörande, istället nära 
sammanlänkade med själva forskningsprocessen. De är därmed omöjliga att separera från 
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forskarna själva. Ingen av funktionerna är mer eller mindre relevanta utan Roosedaal & Geurt 
visar hur den vetenskapliga publiceringens mening för forskarna skapas på flera nivåer och i 
intim samverkan mellan olika kategorier av aktörer. Däremot konstaterar författarna att 
förändringar inom den vetenskapliga kommunikationen som rör de subjektiva funktion är mer 
komplexa och känsliga för forskarna än förändringar som berör de objektiva funktionerna. 
 
Idag beskrivs open access som en utmanare till det traditionella systemet för vetenskaplig 
publicering. Rowena Cullen och Brenda Chawner ifrågasätter i en studie av forskares attityder 
till lärosätens publiceringsdatabaser genomförd 2011 dock huruvida det, sett utifrån 
forskarnas perspektiv, egentligen alls upplevs finnas en konflikt mellan det etablerade 
publiceringsparadigmet och open access-rörelsen. Författarna ställer vidare frågan om 
forskare helt enkelt är för djupt rotade i det traditionella systemet för vara beredda att förändra 
det (2011). Studiens resultat indikerar att forskare idag snarare upplever att de i nuläget kan 
arbeta på ett gott sätt med de verktyg som finns tillgängliga för dem. Enligt författarna stärker 
de förändringar som idag pågår inom ramarna för det etablerade publiceringsparadigmet (till 
exempel en starkt ökande tillgång till tidskrifters nya och äldre material och mer gynnsamma 
avtal rörande upphovsrätt mellan förlag, bibliotek och författare) snarare paradigmets 
stabilitet (2011, s. 469).  
 

2.2 Open accessrörelsen 
 

Detta avsnitt fokuserar på open access-rörelsen utifrån ett flertal perspektiv. Avsnittet ger dels 
en översikt över rörelsens historiska framväxt och på vilka fundament och aktörer den vilar. 
Särskilt vikt ges åt open access som publiceringsekologi och politiskt mål men även som ett 
växande fokus för forskningsbiblioteks verksamheter. 

2.2.1 Rörelsens framväxt och centrala aktörer 
Idag ifrågasätts den traditionella ekonomiska modell på vilken den vetenskapliga 
publiceringen vilar. Inom ramen för denna modell kontrollerar kommersiella förlag idag 
spridningen av offentligt finansierad forskning. Utvecklingen av open access kan bland annat 
förstås som en reaktion på detta tillstånd och på den stora ekonomiska vinning som kommer 
förlagen till del. 
 
Men rörelsens framväxt vilar även på en ideologisk grund. De premisser på vilka open access 
baseras kan förstås utifrån den så kallade ”BBB-definitionen” (Suber 2004). Bakom 
förkortningen döljer sig tre inflytelserika initiativ vilka har kommit att utgöra något av ett 
ideologiskt fundament för open access-rörelsen. År 2001 initierades uppropet Budapest Open 
Access Initiative (2002) av Open Society Foundations. Tre år senare hade dokumentet samlat 
över 4000 underskrifter från ett brett spektra av aktörer. Gemensamt för undertecknarna: 
forskare, finansiärer, universitet, laboratorier, bibliotek, stiftelser, tidskrifter, förlag och 
vetenskapliga sällskap och akademier, är att de vill främja alternativ till det traditionella 
systemet för vetenskaplig publicering. År 2003 formulerades två ytterligare deklarationer till 
stöd för open access: The Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) samt 
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Berlindeklarationen (2003). Även dessa har samlat stöd från en bred flora av individer och 
organisationer.  
 
De tre dokumenten utgör tillsammans ett nav för open access-rörelsens utveckling och 
gemensamt rymmer de en övergripande förståelse av de primisser på vilka idén om open 
access vilar. I Berlindeklarationen uttrycks en uppmaning att undertecknarna ska bidra till att 
skapa ”a global and accessible representation of knowledge” (2003). Deklarationen uppmanar 
vidare till att de som ansluter sig ska arbeta för att säkra ”free, irrevocable, worldwide, right 
of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and 
to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible 
purpose”(ibid).  
 
Peter Suber, en av open access-rörelsens mest inflytelserika talespersoner, definierar open 
access utifrån denna ambition om att riva vad han beskriver som dels ”the access barrier” och 
dels ”the permission barrier” (2004). Enligt Suber utgör de båda barriärerna fundamentala 
hinder för utvecklingen av ny kunskap i ett globalt sammanhang. Open access som ideologi 
för spridningen av forskning vilar enligt Subers resonemang på två ben: dels uppfattningen 
om att fri digital tillgång till kunskapsresultat bör och kan överbygga tillgångsbarriärerna i 
dagens värld och dels på idén om att andra fritt ska ha möjligheten att kopiera, sprida och på 
andra sätt använda sig av det tillgängliggjorda materialet.  
 
År 1999 skapade föreningen för de amerikanska forskningsbiblioteken (ARL) den 
internationella organisationen The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition 
(SPARC). Bakom initativet ligger dels en ambition att stödja forskare i att publicera sig fritt 
tillgängligt och dels en önskan om att främja vetenskaplig utgivning utanför de stora 
kommersiella förlagen. Idag samlas 800 institutioner inom organisationen, som arbetar för att 
etablera och utveckla samarbeten mellan bibliotek, lärosäten och intresseorganisationer 
(SPARC 2014). SPARC bygger på samma grundprinciper som gav upphov till det jämngamla 
Open Archives Initiative (OAI). Även OAI är en internationell organisation skapad i USA, 
som sedan 1999 verkat för att öka tillgången till vetenskapligt material genom digitala arkiv. 
Detta görs genom olika projekt finansierade med ekonomiskt stöd från såväl privata stiftelser, 
statliga myndigheter som lärosäten (Open Archives Initiative 2014).  
 
Såväl OAI som SPARC, liksom de tre deklarationerna nämnda ovan, visar hur open access 
som ideologi allt sedan starten stödjs och främjas genom samverkan mellan flera olika typer 
av intressesfärer. I en översikt över open access som fenomen argumenterar open access-
konsulten Leo Waaijers för att ”[a]chieving Open Access involves all stakeholders of the 
research cycle” (2009, s. 2). Waailjers identifierar lagstiftare, forskningsfinansiärer, författare, 
förlag, bibliotek och förmedlare av open access-tjänster som nyckelaktörer i detta 
sammanhang. Han konstaterar vidare att de olika typer av argument som förs fram till stöd för 
open access ”reflects the diversity of stakeholders” (ibid). Även i Sverige stödjs spridningen 
av open access genom samverkande intressen från ett antal institutioner och sfärer. I en 
granskning av open access-arbete i Sverige genomförd 2008 identifieras tre centrala aktörer: 
Kungliga biblioteket, Vetenskapsrådet och Sveriges Universitets- och Högskoleförbund 
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(SUHF) (Rabow 2008). Via dessa institutioner sammanförs olika intressen från 
biblioteksvärlden, den forskningspolitiska sfären och forskningsvärlden, vilka alla är inriktade 
mot att främja open access. 
 
Intressant i relation till open access som arena för bred samverken är att den internationella 
open acess-rörelsen samtidigt kan te sig påtagligt nära sammanlänkad med ett antal forskare. 
Dessa har på olika sätt drivit open access-rörelsen framåt fungerar även som officiella eller 
inofficiella talespersoner för dess mål och fördelar. Rollerna som forskare och förespråkare 
tenderar att smälta samman hos ett antal inflytelserika nyckelpersoner som Peter Suber (se 
t.ex. 2012), Garry Hall (se t.ex. 2008), John Willinsky (se t.ex. 2006) och Stevan Harnad (se 
t.ex. Open Access Archivangelism 2014). Dessa förespråkare för open access innehar 
påtagligt inflytelserika positioner vilka liknar Lawrence Lessigs (se t.ex. 2004), position i 
debatten om upphovsrättsfrågor, det vill säga de är etablerade och erkända karaktärer inom 
forskarsamhället vilka aktivt verkar för en viss utvecklingsinriktning.  

2.2.2 Utvecklingen av open access som publiceringsekologi 
Publicering med open access kan schematiskt delas in i två kategorier. ”Grön” open access 
betecknar publiceringar som genomförs av forskaren själv, till exempel i digitala arkiv. 
”Gyllene” open access betecknar istället publiceringar som görs via förlag enligt mer 
traditionella mönster. Termen kan dels syfta på den modell där kommersiella förlag 
producerar så kallade hybridtidskrifter, alltså traditionella tidskrifter vilka erbjuder open 
access som ett alternativ för publicering. Termen kan även syfta på publicering via de nyare 
open access-tidskrifter, vilka enbart har open access som publiceringsmodell. Gemensamt för 
publiceringar med gyllene open access är att dock att de finansieras med andra affärsmodeller 
än prenumerationer eller försäljning, som författaravgifter, sponsorer, volontärarbete och 
bidrag. Publicering med gyllene open access kan ske i två tempon. Med ”direkt” open access 
tillgängliggörs materialet genast av tidskriften. ”Fördröjd” open access innebär istället att 
materialet enbart tillhandahålls till betalande prenumeranter under en embargoperiod för att 
efter denna bli fritt tillgängligt. I hybridtidskrifterna ges möjligheten för författare att betala 
en avgift för att undvika embargoperioden. (Francke 2013, s. 24 ff.) 
 
De gyllene open access-tidskrifternas utveckling kan beskrivas som indelade i ett antal 
stadier: Pionjäråren (1993-1999), Innovationsåren (2000-2004) samt Konsolidationsåren 
(2005-2009) (Laakso m.fl 2011). Utvecklingen har gått från en initial kraftig ökning av 
tidskifter, vilka i huvudsak drevs på icke-kommersiell basis vidare till en period med 
utvecklandet av nya affärsmodeller, vilka inkluderade författaravgifter och hybridtidskrifter. I 
den sista fasen har tillväxten av tidskrifter saktat ner. Dock har branschen samtidigt gynnats 
av en vidgning av infrastrukturer till stöd för open access, som utvecklandet av nya tjänster 
och införandet av ekonomiskt stöd för open access-publicering från finansiärer (ibid).  
 
Samtidigt har baksidor av open access som publiceringsekologi kommit att lyftas fram allt 
mer under 2010-talet. Idag pågår en diskussion inom den akademiska världen om hur man ska 
hantera en ny typ av verksamhet inom den vetenskapliga publiceringsindustrin, så kallade 
”predatory publishers” (Beall 2012) eller ”tveksamma förlag” (Eklund 2012). Termen 
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används för att beskriva aktörer vilka publicerar oseriösa tidskrifter med syftet att dra 
ekonomisk vinning av den gyllene open access-modellen. Fenomenet kan förstås som en 
konsekvens av det gyllene open access-systemets uppbyggnad i kombination med 
förändringar inom den akademiska världen i stort. Effekterna av den press som idag finns på 
forskare att publicera sig, kombinerat med de idag enkelt tillgängliga tekniska möjligheterna 
som finns för att upprätta på ytan trovärdiga affärsverksamheter, i detta fall förlag och 
tidskrifter, har lett till en explosion av oseriösa aktörer inom den vetenskapliga publiceringen. 
(Beall 2012) Inom ramarna för en globaliserad och lukrativ bransch lyckas falska förlag, 
enligt en nyligen genomförd granskning, idag även få sina tidskrifter listade i internationellt 
betrodda Directory of Open Access Journals (DOAJ) som sedan ett decennium tillbaka samlar 
och listar seriösa open access-tidskrifter (Bohannon, 2013). För att stödja forskares navigation 
i den nya publiceringsterrängen finns idag såväl register för oseriösa tidskrifter och förlag 
upprättade av enskilda individer (Beall 2014) som bedömningsguider avsedda som 
hjälpmedel för forskare (Eklund 2012). Intressant att notera i sammanhanget är att det ofta är 
forskningsbibliotekarier och forskningsbibliotek som initierat och driver dessa initiativ. 
 
Mellan 2000 och 2009 var ökningstakten för vetenskapliga artiklar som publicerats med 
gyllene open access i genomsnitt 30 % per år. Under samma period ökade antalet registrerade 
gyllene open access-tidskrifter i genomsnitt med 18 % per år. Denna siffra kan ställas mot den 
årliga ökningen i utgivningen av traditionella tidskrifter vilken i snitt var 3,5 % under samma 
period. (Laakso m.fl. 2011) Beräkningarna av open access-publiceringar är påtagligt svåra att 
säkerställa och bedöma. En nyligen utförd studie (Archambault m.fl. 2013) uppger att ett 
flertal länder i EU (och världen) redan har nått en så kallad ”tipping point” när det gäller 
publicering med open access, det vill säga att mer än 50 % av den publicerade forskningen 
kan nås med open access. I denna granskning av publikationer genomförda under 2008 
indikeras att minst en tredjedel av EU:s medlemsländer hade nått en sådan punkt under 2012 
(ibid, s. iii). Intressant att notera är att studien inte går närmare in på innebörden av att en” 
tipping point” nås på nationell nivå. Vidare skapar studiens brist på metodologisk transparens 
svårigheter vid bedömningen av dess slutsatser, något som framträder då dess resultat jämförs 
med studier på nationell nivå. (Fathli, Lundén & Sjögårde 2014, s. 27) Att den fria tillgången 
till forskning och forskningsdata i stort ökar verkar dock klar och Laakso m. fl argumenterar 
för att utvecklingen av gyllene open access i nuläget främjar open access som ett långsiktigt 
publiceringsalternativ (2011, s. 7). Studier av publicering i publiceringsdatabaser indikerar 
samma sak. På en global nivå ökar antalet publiceringsdatabaser av olika typer stadigt, 
framför allt genom satsningar på lärosätesnivå men även vad gäller ämnesarkiv (Fry m.fl. 
2009). 
 
I en statistisk studie genomförd 2010 beräknades att att ca 20 % av alla svenska vetenskapliga 
artiklar från 2008 fanns fritt tillgängliga via internet drygt ett år senare (Björk m.fl. 2010). 
Nyare forskning visar att tillgängligheten stiger och i en nyligen avslutad granskning av 2011 
års vetenskapliga publicering återfanns 28 % av den sammanlagda publiceringen från detta år 
fritt tillgänglig vid slutet av 2013 (Fathli, Lundén & Sjögårde 2014, s. 27).  
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2.2.3 Forskningsbiblioteken och open access 
I en utredning utförd på uppdrag av Kungliga Biblioteket av arbetet med att stödja open 
access inom den svenska akademin konstateras att det även i Sverige finns en ökad press på 
forskare att publicera sig med open access (Svensson 2011, s. 5). Studien konstaterar att ”det 
pågår en mängd aktiviteter inom open access-området vid svenska lärosäten” (s. 29) och att 
arbetet för att främja open access vanligen bedrivs inom bibliotekens verksamheter.  Att 
arbetet med att tillgängliggöra lokalt material för vidare kretsar i allt högre utsträckning har 
vunnit mark i de akademiska bibliotekens verksamheter beläggs även av andra studier. Helena 
Francke poängterar att arbetet i grund och botten kan kopplas till ”bibliotekens uppgift att 
sprida information till sina målgrupper” och att det är ett ”naturligt steg” att detta uppdrag 
sträcks ut även utanför de nationella gränserna när upphovsrätt och nya digitala redskap 
möjliggör detta (2013, s. 37).  
 
En av påtagligt få studier om arbetet med open access på svenska forskningsbibliotek noterar 
att bibliotekens verksamhet sedan starten framför allt har inriktats på att skapa och sköta 
kanaler för arkivering och spridning av lärosätets forskning, som lokala publiceringsdatabaser 
(Johannesson & Hansson 2012). Forskning visar dock att biblioteken erfar påtagliga 
svårigheter i sitt arbete med att påverka forskares publiceringspraktiker i riktning mot 
självpublicering på lärosätesnivå (Fry et al 2009; Cullen & Chawner 2011; Francke 2013). 
Forskningen visar att bibliotekens insatser i högre utsträckning har inriktats på vissa nivåer 
och med viss fokus än andra. Aina Svensson (2011, s. 29) identifierar till exempel rådgivning 
i anslutning till finansieringsfrågor som en stödverksamhet som idag är vitt utbredd. I 
jämförelse har initiativ i form av mer direkt samverkan med forskarna i deras vardagliga 
arbete varit betydligt färre till antalet under åren (Johannesson & Hansson 2012). Idag görs 
dock ansatser för att främja open access på nya arenor och med nya metoder. I Helena 
Franckes studie av svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor lyfts 
utvecklingen av utåtriktat arbete i nära samverkan med forskarna själva fram som särskilt 
intressant (2013, s. 83f.). 

2.2.4 Open access som politiskt mål 
Europeiska unionens totala forskningsstöd uppgår inom det senaste ramverket, Horizon 2020, 
till 80 miljarder euro. I villkoren för de forskare som erhåller finansiering ställs kravet att 
“[e]ach beneficiary must ensure Open Access (free of charge, online access for any user) to 
all peer-reviewed scientific publications relating to its results” (Europakommissionen 2013). 
 
Idag är det inga europeiska stater som lagstiftat eller lagt fram förslag till lagstiftning om open 
access. Istället sker statlig påverkan till stöd för open access vanligen genom justeringar i de 
statliga forskningsfinansiärernas uppdrag (Caruso, Nichol & Archambault 2013, s. 4). I en ny 
forskningsrapport utförd på uppdrag av Europakommissionen med fokus på att kartlägga den 
politiska utvecklingen av open access i Europa återfanns totalt 48 open access-mandat av 
olika former hos forskningsfinansiärer. Mandaten är av påtagligt olika karaktär vad gäller 
omfattning och fokus. Författarna konstaterar i anslutning till detta att antalet open access-
policyer hos ett visst lands forskningsfinansiärer inte kan ses som en fullödig indikation på 
vilket förhållningssätt till open access som finns på den nationella politiska nivån i landet. 
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(ibid, s. ii). Att så är fallet förklaras med att politisk påverkan till gagn för open access sker 
även genom andra kanaler.  
 
Julie Caruso, Aurore Nichol och Eric Archambault (2013) pekar på hur det har vuxit fram 
flera politiska initiativ som driver fenomenet open access framåt under de senaste tio åren. I 
Storbritannien antogs till exempel 2013 The 2013 Policy on Open Access, vilken anger att 
inom fem år ska all statligt finansierad forskning tillgängliggöras med open access. Sverige 
lyfts fram som ett annat exempel på politiskt främjande av open access och då särskilt det 
nationella programmet OpenAccess.se. Programmet har som syfte att stödja utvecklingen och 
implementeringen av open access i Sverige och drivs av Kungliga Biblioteket, SUFH och 
Vetenskapsrådet. Därmed är OpenAccess.se ett exempel på hur arbetet för att främja open 
access samtidigt kan representera intressen inom bibliotekssfären, utbildningssfären och den 
politiska sfären.  

2.2.4.1 Forskningsfinansierande institutioner som policyskapare 
Policyskapande är ett fenomen som traditionellt för tankarna till statlig maktutövning. Att 
”tala policy” har historiskt sett framför allt fungerat och uppfattats som ett verktyg för 
statsmakterns strävan att peka ut områden och vägar som är (och inte är) av vikt (Gale 2003, 
s. 53). Inom den politiska sfären, både nationellt och internationellt, ses idag forskning i allt 
högre grad som en ekonomisk tillgång och som en strategisk investering (Dermitt 2000). 
Sedan den senare delen av 1900-talet har de västeuropeiska statsmakterna alltmer kommit att 
omdefiniera relationen mellan staten och forskningsvärlden. Idén om värdet av den autonoma 
forskningen har allt mer kommit att ersättas av en modell där staten i allt högre utsträckning 
interagerar med och därmed dikterar riktningen för forskningen (ibid). Detta har bland annat 
skett genom en förändring i finansieringsmodellen av forskning, där mindre resurser idag 
kanaliseras via lärosätena och mer via externa finansiärer under politisk styrning (Sandström, 
Heyman & Hällsten 2005, s. 30).  
 
Det svenska Vetenskapsrådet, placerat under Utbildningsdepartementet, har ansvar för att 
fördela statligt forskningsstöd, i enlighet med uppdraget att ”ge stöd till grundläggande 
forskning av högsta vetenskapliga kvalitet” (SFS 2000:662). År 2013 delade myndigheten ut 
totalt 2,8 miljarder kronor i den så kallade ”stora utlysningen”. Forskningsfinansiärer har som 
intresse att maximera utfallet av den forskning de finansierar, samtidigt som kostnaderna 
kopplade till forskningen hålls nere så mycket som möjligt. Som en del i detta ligger det i 
dessa aktörers intresse att spridningen av forskningsresultat kan ske på en så bred och 
omfattande front som möjligt (Caruso, Nichol & Archambault 2013, s. 7). I en svensk kontext 
finns idag en uppfattning om att policyer som Vetenskapsrådets, vilka formulerats på en 
nationellt politisk nivå, kommer att ha en starkare påverkan än lärosätenas lokala policyer 
(Francke 2013, s. 58). Intressant i anslutning till frågan om open access är forskningens 
konstaterande att forskningsfinansiärerna idag sällan kontrollerar huruvida en open access-
policy har följts och uppfyllts. I en stor europeisk studie av forskares förhållningssätt till open 
access lyfter fram exempel på detta. (Spezi m. fl. 2013). Det ökade antalet politiskt initierade 
ansatser mot open access kommer dock, enligt författarna, sannolikt att innebära att open 
access-mandat från statliga forskningsfinansiärer kommer att implementeras och utvärderas 
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på ett mer stringent sätt inom en inte allt för avlägsen framtid. Nyare forskning indikerar 
också att mandat som införts under de senaste två åren, alltså efter 2011, ofta har skarpare 
formulerade krav där termer som ”kräver” i högre grad används istället för vagare sådana, 
som ”uppmuntrar” (Pinfield m.fl. 2014). 
 

2.3 Forskares förhållningssätt till open access 
 
Inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen uppmärksammas idag vikten 
av att forskningen utvecklar nya och bredare analytiska verktyg för att kunna stödja den 
utveckling som pågår av digitala forskningsinfrastrukturer (Fry & Talja 2007). För att 
institutioner som på olika sätt bedriver forskningsstöd, vare sig det gäller bibliotek, lärosäten 
eller forskningsfinansiärer, ska kunna utveckla och implementera så effektiva system och 
arbetsformer som möjligt är det av stor vikt att kunskaper utvecklas kring forskares 
förhållningssätt och forskningens praktiker förstådda ur bredare perspektiv. Studier om 
forskares förhållningssätt till olika aspekter av deras vardagliga praktiker kan bidra till 
utvecklingen av såväl informationssystem som servicefunktioner inom 
biblioteksverksamheter. I och med den påverkan som den ökande digitaliseringen i samhället 
har på den vetenskapliga världen har relevansen och omfattningen av denna typ av 
verksamheter, och därmed behovet av forskning på området, ökat (Palmer & Cragin 2008).  
 
Att studera forskares informationspraktiker och -beteenden är ett etablerat intresse inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Sedan 50-talet har en stor mängd studier genomförts 
där forskares informationssökning och -användning har granskats ur olika perspektiv och med 
olika metoder (Case 2012). Utifrån de dryga 60 åren som förflutit sedan dess kan vissa 
mönster skönjas. Ett sådant gäller den historiskt starka fokusen på att undersöka avgränsade 
vanor, mönster och traditioner inom enskilda discipliner. Denna inriktning har dominerat 
forskningen fram tills idag medan relativt få studier har anlagt ett mer jämförande perspektiv 
eller har ambitioner att utveckla mer omfattande teoretiska ramverk för forskningsfältet. I de 
fall då jämförande ansatser har funnits har analyserna ofta gjorts med fokus på disciplinerära 
särdrag (se t.ex. Hjørland 2002), snarare än utifrån en förståelse av forskning som en komplex 
och dynamisk social praktik (Fry & Talja 2007). Den snabbt ökande digitaliseringen av 
forskares arbetsmiljöer och -verktyg har dock idag skapat ett ökat intresse för att se på 
forskares praktiker som ett interaktivt och socialt präglat hantverk (se t.ex. Fry & Talja 2005; 
Pilerot 2013). 
 
I följande avsnitt presenteras och diskuteras forskning om olika typer av förutsättningar som 
påverkar forskares yrkesmässiga verksamheter och förhållningssätt och då särskilt i relation 
till open access.  

2.3.1 Grundläggande medvetenhet men begränsa(n)de kunskaper och acceptans? 
Medvetenheten kring open access som fenomen inom det internationella forskarsamhället har 
stigit under 2000-talet. En undersökning från 2010 (Creaser m.fl. 2010) indikerade till 
exempel en tydlig ökning av forskares medvetenhet om open access som fenomen jämfört 
med ett antal liknande studier utförda drygt fem år tidigare. Men även om det går att 
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konstatera att medvetenheten kring open access har ökat hos forskare finns idag stora luckor 
när det gäller mer omfattande insikter i hur fenomenet egentligen uppfattas i forskarsamhället. 
I den hitintills största studien av uppfattningar om och förståelser av open access bland 
europeiska forskare (Fry m.fl. 2009) konstaterades att två tredjedelar av 3 000 deltagande 
forskare hade en grundläggande uppfattning av open access utifrån definitionen ”fri 
tillgänglighet till vetenskapliga fulltextartiklar i elektroniskt format”. Kopplat till en mer 
verksamhetsrelaterad dimension, som när det gäller kunskaper om tillgängliga resurser och 
metoder för att publicera med open access, var forskarnas förståelser dock betydligt mer 
begränsade. Jenny Fry m.fl. (ibid, s. 67). noterade att antalet forskare som förhöll sig till open 
access utifrån uppfattningen att fenomenet rör publiceringsstrategier och publiceringsredskap 
(alltså till exempel som självarkivering eller publicering i en open access-tidskrift) var 
betydligt färre än de som primärt förstod fenomenet som ett sätt att få fri elektroniskt tillgång 
till artiklar  
 
Studier har påvisat forskares begränsade benägenhet att använda sig av olika typer av open 
access-relaterade tjänster. Stevan Harnad m. fl. (2009), kartlade till exempel forskares 
benägenhet att publicera sig i lärosätens publiceringsdatabaser. Författarna för denna fem år 
gamla studie, slår fast att den faktor som får avgörande effekt på forskares 
publiceringspraktiker i detta avseende är existensen eller frånvaron av mandat/policyer. Att 
styrning i form av implementeringen av mandat alltid är avgörande för forskares 
förhållningssätt till open access-tjänster ifrågasätts dock i nyare forskning (Suber 2012; 
Pinfield m.fl 2014).  Synbarligen spelar andra faktorer in. Forskning (Cullen & Chawner 
2011) indikerar till exempel att på grund av ett allt större fokus på synlighet i 
forskningsvärlden behöver forskare idag lägga större vikt på funktionerna registrering och 
certifiering i publiceringsprocesen (jämför med Rosendaal & Geurt 1997). Detta leder därmed 
till att forskare ställer högre krav på tjänster som förmedlar dessa funktioner, vilket påverkar 
deras benägenhet att använda sig av vissa kanaler (ibid). 
 
En nyligen genomförd studie noterar att forskares attityder till open access måste förstås som 
”human perceptions” som kan påverkas av ”misunderstanding and misconceptions” (Spezi m. 
fl. 2013, s. 336).  Fry m.fl. (2009, s. 70) noterar till exempel att forskare exempelvis ofta har 
en mer negativ bild av begränsningarna i de traditionella förlagens open access-policyer än 
vad som egentligen är fallet. 
 
Denna sammantagna bild av att forskare idag har begränsade kunskaper om och en låg 
acceptans av open access som alternativ till de traditionella publiceringsformerna kan sättas i 
relation till en nyligen utförd studie av strukturella barriärer för open access-publicering 
(Björk 2013). Studien har inkluderat såväl juridiska och ekonomiska villkor, som tekniska 
möjligheter och strukturerna i det akademiska systemet för ranking och kvalitetsbedömning. 
Författaren konstaterar att dessa former av barriärer för att publicera sig med open access de 
facto har sjunkit under de senaste tio åren. Det finns alltså synbarligen ett glapp mellan 
forskares förhållningssätt till open access och de förutsättningar som finns för open access-
publicering och Steven Pinfield m.fl konstaterar att forskares förhållningssätt till open access-
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relaterade verktyg måste förstås i relation till den mångfald av komplexa relationer som 
forskarna ingår i och påverkas av (2014, s. 30).   

2.3.2 Påverkan på macronivå 
Becher och Trowler (2001) lyfter fram ett antal politiska och samhällsekonomiska 
förändringar som under de senaste decennierna har förändrat spelreglerna för akademisk 
verksamhet i grunden. Dessa utvecklingar, förlagda på en samhällsnivå, har enligt författarna 
satt upp nya villkor för och ramar runt forskares arbete. Den ökade globaliseringen beskrivs 
som en katalysator för ökad konkurrens mellan lärosäten, vilka idag befinner sig på en global 
”marknad” (ibid, s. 2f.) Vidare påverkas lärosäten, och deras anställda, av effekterna av den 
vidgade utbildningsverksamheten vilka har lett till förändringar i uppfattningen om vilka 
samhälleliga syften högre utbildning ska fylla. En ökad fokus på högre utbildnings 
yrkesförberedande funktioner har minskat fokus på traditionellt viktiga uppgifter som berört 
”the general development of individuals’ minds and capabilities” (ibid, s. 5). Becher och 
Trowler pekar även ut den ökade inblandningen i akademins uppdrag och verksamhet från 
statligt håll som en övergripande påverkansfaktor inom forskarvärlden. Författarna belyser 
hur den ökade statliga styrningen, vilken bland annat följt på de ökade statliga utgifterna för 
lärosätenas utbildningsverksamhet, lett till ”an increase in accountability and an emphasis on 
efficiency and economy with, at the same time, a loss of the exceptional status and individual 
autononomy of HE” (ibid, s. 6). Studien identifierar, slutligen, den snabba utvidgningen av 
mänsklig kunskap som en ofta förbisedd men central förändring som idag påverkar den 
akademiska världen. Den dramatiska ökningen av discipliner, forskningsämnen, institutioner, 
forskargrupperingar, publikationskanaler och publikationer genererar såväl tillväxt som 
fragmentisering och därmed försvagningar på det vetenskapliga fältet i stort, liksom inom 
enskilda vetenskapliga institutioner (ibid, s. 14 f).  

2.3.3 Disciplinär påverkan 
Många studier indikerar idag att hur kommunikation bedrivs inom ett vetenskapligt fält 
påverkas av olika typer av särdrag inom dicisplinen. Med stöd i Becher och Trowlers 
begreppslåda (2001) kan sådana strukturella skillnader förstås utifrån ett antal 
kategoriseringspar. Forskarna introducerar bland annat en särskiljning mellan urbana och 
rurala forskningsfält. Utmärkande för ett urbant forskningsfält är att det har en hög densitet av 
forskare inom samma forskningsyta, alltså att ett relativt stort antal forskare beforskar samma 
sak. En konsekvens av de skilda förutsättningarna inom de olika forskningsfälten är att tempot 
på forskningen och resultatutvecklingen, och därmed kommunikationen, är av olika natur. 
Med fler aktörer snabbas tempot upp, dels för att fler forskare kan undersöka samma 
frågeställning på samma gång, men även därför att forskare inom ett urbant forskningsfält i 
högre utsträckning präglas av yrkesmässig konkurrens än de som verkar inom ett ruralt fält. 
Som motsats ger rurala fält utrymme för en långsammare kunskapsutveckling och därigenom 
även för långsammare kommunikationsmönster.  
 
Som nämnts ovan har open access-publiceringen genomgått en påtagligt snabb utveckling 
under de senaste decennierna. Det ökade antalet tidskrifter och artiklar innebär en ökning i 
tillgänglighet av forskning som publicerats med open access. Just tillgängligheten har lyfts 
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fram som en potentiellt central influens när det gäller forskares attityder till open access som 
publiceringsalternativ. Skillnader i olika discipliners relation till och acceptans av open access 
konstateras i en nyligen genomförd kartläggning av open access-policyer inom EU (Caruso, 
Nicol, Archambault 2013). Studien visar bland annat att tillgängligheten till forskning med 
open access är störst inom tillämpad forskning, ingenjörsämnena samt teknik, medan 
samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen idag har en mer begränsad tillgång. Lägst 
grad av tillgänglighet till forskning med open access återfinns bland annat inom disciplinerna 
bild- och scenkonst. Eftersom formerna och metoderna för vetenskaplig publicering kan ses 
som vilandes på själva forskningens praktiker och preferenser kan man i studien se samma 
mönster som syns i övrig forskning: att vissa vetenskapliga discipliner anammar open access i 
högre utsträckning än andra.  I ett svenskt sammanhang påvisas till exempel i en studie från 
2009 att ”Open Access och fritt tillgängliggörande är jämförelsevis ovana begrepp” inom 
humaniora och rättsvetenskap (Lindh & Wiklund 2009, s. 21), publiceringstraditioner som 
traditionellt premierat monografin, antologin och skriftserien som kommunikationskanaler 
framför artikelformen. Ny forskning påvisar, vidare, att disciplinära skillnader påverkar både 
när forskare ska ta del av open access-publicerat material och när de själva publicerar sig, 
alltså såväl när forskare antar rollen som ”läsare” som när de agerar som ”författare” (Spetzi 
m.fl. 2013). 

2.3.4 Flera former av påverkan på forskares förhållningssätt 
Forskning om hur kunskaper och praktiker formas inom den akademiska världen har under en 
längre tid indikerat att dessa inte enbart styrs av epistemologiska och ontologiska diskurser 
inom de vetenskapliga disciplinerna. Även inomdisciplinära grupperingar kan uppvisa olika 
typer av förhållningssätt och ge upphov till olika typer av praktiker. Till exempel har studier 
(Talja m.fl. 2007) konstaterat att forskares användning av digitala resurser påverkas av den 
lokala forskningskultur som forskarna ingår i. Andra studier (Törmä & Vakkari 2004) visar 
att om en forskare omges av positiva attityder till e-resurser i sin direkta närhet och vardag så 
påverkas denna mot att själv anta en positiv syn på dessa tjänster. Samma påverkansmönster 
återfinns i forskningsmiljöer där majoriteten av forskargruppen är mer negativt inställd till e-
resurser i allmänhet.  
 
Det har även gjorts försök att utifrån en bredare ansats identifiera faktorer som influerar 
forskares förhållningssätt till att publicera sig i institutionella arkiv. En sådan studie (Kim 
2011) har utforskat hur forskare förhåller sig till potentiella kostnader för och vinster med att 
parallellpublicera sina verk, det vill säga att själv publicera sig i öppna arkiv av olika slag. 
Resultaten blottlägger komplexiteten i frågan om hur forskare hanterar open access. Studien 
visar bland annat att en potentiell copyrightkonflikt med ett förlag innebär en negativt laddad 
barriär för publicering. Istället kan förväntade konsekvenser för karriären och fortsatt 
finansiering genom ökad spridning istället inverka positivt på forskarens motivation. 
Resultaten belyser, vidare, hur påverkanskrafterna kan kopplas såväl till forskaren som 
individ som till dennes kontext. En forskares ålder, publiceringserfarenhet och position på 
lärosätet spelar till exempel in i bedömningen av värdet med en parallellpublicering. Men 
även påverkan från utomstående aktörer, traditioner på lärosätet samt tillit till den digitala 
tjänsten (som även belyses av Kling & McKim 2000) inverkar.  
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2.3.5 Motstånd mot top-down styrning 
Peter Suber (2012) konstaterar att forskare som är verksamma på lärosäten med en antagen 
open access-policy de facto ofta har stora möjligheter att undvika att publicera sig med open 
access även genom det han kallar för kryphål i policyerna. Detta är resultatet av en konflikt 
som uppstår när lärosäten behöver balansera en centralt fastslagen ambition att främja open 
access mot de starkt etablerade publiceringskulturer som idag är vägen för såväl forskarens 
som lärosätets strävan efter status och excellens. Detta behov av pragmatism, konstaterar 
Suber, har inte forskningsfinansiärer som Vetenskapsrådet då alla ansökningar dit görs på 
frivillig basis. Ekonomiskt stöd från externa finansiärer är därmed möjligt att villkora hårdare 
utifrån politiskt uppsatta mål, utan hänsyn till de komplexa ställningstaganden ett lärosäte kan 
anse sig i behov att balansera. Det är givetvis intressant att i detta läge diskutera graden av 
frihet i forskares val, givet de begränsade förutsättningar dessa har att bedriva sin forskning 
utan stöd av externa finansiärer som Vetenskapsrådet. Det är möjligt att den rådande 
ekonomiska modellen, där extern finansiering är en central del av forskningsstödet, gör 
forskare mer angelägna att anta villkor som dessa forskningsfinansiärer sätter upp än om deras 
forskning lättare kunnat finansieras i sin helhet via lärosätena. 
 
I detta sammanhang är det även relevant att ställa sig frågan om vad som påverkar enskilda 
forskares möjligheter att utöva motstånd mot till exempel policyer. Forskning indikerar här att 
kategorier som kön och senioritet i yrket synbarligen påverkar vilka strategier som är 
tillgängliga för forskarna. Medan manliga väletablerade forskare i högre utsträckning kan 
utöva motstånd mot styrning av olika slag på ett öppet och uttalat plan är sådana strategier 
mindre tillgänglig för yngre och/eller kvinnliga forskare. Inom dessa grupper praktiserades 
istället i högre grad olika varianter på outtalat motstånd. (Leathwood & Read 2013) 

2.3.6 Att blicka bortom de traditionella kategorierna 
Den tidigare forskningen ger, sammantaget, en bild av forskares förhållningssätt till 
vetenskaplig kommunikation, publicering och open access som någonting synnerligen 
komplext. En slutsats som kan dras är att det finns ett stort behov av att belysa och förstå 
processer som rör kunskapsformanden inom akademin som ”teeming with a myriad of 
everyday human and material processes, interests and politics” (Fenwick & Edwards 2013, s. 
37).  
 

Den forskning som bedrivits har, vilket framkommit i detta kapitel, tenderat att rikta sitt 
intresse mot olika typer eller kategorier av påverkansfaktorer för att förstå och beskriva hur 
forskares förhållningssätt och aktiviteter i relation till open access formas. Forskningens fokus 
placeras vanligen antingen på en micro- eller macronivå och intresserar sig antingen för mer 
strukturell påverkan eller för social sådan, ofta lokaliserad på en individnivå. Däremot är 
påtagligt lite forskning inriktad på att utforska fenomenen utifrån det mer övergripande 
synsättet att ”no single variable, such as availability or discipline, or a single set of variables, 
such as collaborative culture, interdisciplinarity, and concentration of communication 
channels, explains all differences” (Talja m.fl. 2007, s. 1683). Föreliggande studie utgör ett 
försök till att utforska forskares förhållningssätt till open access genom en väg som löper 
bortom de traditionella förklaringsmodellerna. I följande kapitel presenteras därför ett 
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teoretiskt ramverk vilket potentiellt kan ge ett perspektiv som går utanför mer hårddragna 
kategoriseringar som de mellan micro/macro och struktur/individ.  
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3. Aktör-nätverksteori 
 

George E. Marcus och Erkan Saka konstaterar att dagens samhällsanalyser ofta strävar efter 
att utforska sociala processer och kulturellt meningsskapande utifrån ”det flyktiga, det 
uppdykande, det förbleknande, det decentraliserade och det heterogena utan att för den sakens 
skull överge det sedan länge etablerade uppdraget att återge det systematiska och 
strukturerade i det sociala” (2006 s. 101, min övers.). Citatet ger uttryck för behovet av en 
mellanväg mellan olika traditionellt separerade perspektiv på världen. I denna studie används 
det teoretiska perspektiv som allmänt är känt som aktör-nätverksteori (härefter ANT). Valet 
av detta ramverk grundas i studiens ambition att utforska olika former av associationer som 
kan ha en påverkan på forskares publiceringspraktiker och förhållningsätt till open access. 
Med andra (ANT-) ord: “the continuous connections leading from one local interaction to the 
other places, times, and agencies through which a local site is made to do something” (Latour 
2005, s. 173). 
 
ANT beskrivs av John Law som en “disparate family of material-semiotic tools, sensibilities 
and methods of analysis” (2007 s. 2). Centralt att belysa är att ordet teori inte nämns av Law. 
ANT har under tidens gång kommit att rymma en allt mer vildvuxen flora av 
intresseinriktningar och ansatser, snarare än att ta formen av en fixerad helhetslösning. En 
grov beskrivning av denna utveckling kan göras genom en indelning i 1990-talets ANT och 
”efter-ANT” (t.ex. Nimmo 2011; Rimpiläinen 2009; Thompson 2013). Uppdelningen 
betecknar en ökad pluralism i förhållande till den mer begränsade version av ANT som 
representeras av de ursprungliga teoretikerna (som till exempel Latour). Samtida ANT-
inspirerade forskare framhåller att dagens pluralism inom ANT kan förstås som varandes i 
linje med traditionens ursprungliga ansatser och, vidare, att det även är i just pluralismen som 
ANT:s värde ligger. De argumenterar för att ramverket framför allt ska förstås som belysandet 
av ett antal grundläggande ”mottagligheter”, vilka ger vissa grundäggande perspektiv att 
studera sin omvärld utifrån. ANT är alltså, sett ur detta perspektiv, vad ANT-inspirerade 
forskare gör (Nimmo 2011, s. 109). De analysverktyg som används i denna studie har sin 
hemvist i den nyare ANT-riktningen. Det är dock relevant att i detta läge ge en översikt av 
ramverkets utveckling i ett större perspektiv. 

3.1 ANT som kritik: vikten av att hålla isär stora och små ”s”. 
 

Det som idag kallas för ANT tillkom som en reaktion på den traditionella 
samhällsforskningens uppdelning mellan det som betecknas som ”samhälle” och det som 
förstås som ”natur”. ANT önskar helt kringgå denna typ av uppdelning. Den franske 
sociologen Bruno Latour, en av ANT:s stora förgrundsfigurer, har sedan 70-talet drivit tesen 
att för att forskningen om vår omvärld ska vara meningsfull kan den inte bygga på en idé om 
Samhället (med stort S) som en enhetlig kropp reglerad och styrd av ett antal lagar och 
funktioner. För att vara relevant måste den istället, enligt Latour, rikta fokus mot den 
mångfald av relationer vilka håller uppe samhället (med litet s) (Wheeler 2010 s. 190). Det 
sociala (med litet s) är vad som uppstår när olika typer av aktörer möts och interagerar. 
Världen blir alltså till genom associationskedjor, snarare än via aristoteliska inneboende 
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egenskaper hos enheterna. Därmed vänder sig Latour även emot socialkonstuktionismens idé 
om det Sociala (med stort S) som ”some glue that could fix what other glues can not fix” 
(Latour 2005, s. 5). ANT granskar alltså den sociala världen med en ny blick. Med denna 
ansats följer nya möjligheter (och nya ålägganden) för forskare med intresse för samhällerliga 
relationer: 
 

Once we make this break from a ”thing” called ”social” to an array, a collective, a 
set of relationships among actants, we are then free to constitute the social by 
examining the ways the connections are made, maintained, circulate, get 
disrupted, reassemble and reconstitute as new social facts. 

(Wheeler 2010 s. 19) 

3.2 En filosofi, en teori eller en metod? 
 

John Law beskriver ANT:s syn på epistemologi i det närmast förrädiskt enkelt konstaterande 
att ”enactment is knowledge” eller ”gestaltning är kunskap” (2000, s. 349). Här antar ANT 
närmast karaktären av en filosofisk åskådning.  Fusionen mellan existens och vetande 
möjliggörs genom ANT:s föreställning om att vår omvärld skapas genom gestaltningar, eller 
serier av handlingar lokaliserade i en specifik tid och plats (men möjliga överallt). Dessa 
handlingar satta tillsammans genererar eller frammanar (inte nödvändigtvis medvetet) ett 
objekt, vilket förstås som någonting som är upplevt eller känt. Men gestaltningsprocessen ger 
på samma gång upphov till ett eller flera subjekt, alltså den/det eller de som varseblir eller 
besitter kunskap om objektet. Genom en uppsjö av ständigt pågående gestaltningar omkring 
oss skapas alltså i samma ögonblick både det som känt i vår verklighet och den eller det som 
känner till denna verklighet.1  
 
Denna studie bygger på en förståelse av ANT som en “collection of relational and material 
understandings concerned with associations between human and non-human actants in day-to-
day practices” (Thompson 2011, s. 253). Ramverket ger, sett i detta ljus, metoder för att 
utforska olika typer av relationer och associationer mellan olika former av deltagare inom 
ramen för forskares publiceringspraktiker och specifikt i relation till open access.   

 

3.3 ANT:s begreppsvärld: aktörer, nätverk, överförande och flytande objekt 
 

ANT:s begreppsvärld är synnerligen rik, men därigenom även svåröverskådlig. Att försöka ge 
en helhetsbild är en omöjlighet inom ramarna för denna studie. Ovan har ett par 
grundläggande perspektiv som ANT vilar på presenterats. I följande avsnitt beskrivs ett antal 
centrala begrepp inom ANT som haft relevans för studien i rollen som analysverktyg.  

                                                           
1 Här kan man möjligtvis göra en koppling till eller jämförelse med Gregor Batesons definition av 
informationsbegreppet som ”anything that makes a difference”, där information egentligen inte existerar förrän i 
det ögonblick som den blir upplevd eller erinras av någon. Skillnaden är då att ANT vidare stipulerar att även 
den som erinrar informationen i någon mening blir till först igenom denna omedvetna eller medvetna 
varseblivning. 
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3.3.1 Aktörer som nätverk och nätverk som aktörer  
Nätverk är ett av de mest centrala och välanvända begreppen inom ANT. Grundläggande för 
ANT är förförståelsen att de aktörer som skapar vår naturliga såväl som sociala värld har 
genererats genom formationer av nätverk mellan heterogena element: former, förhållningssätt, 
försanthållanden, standarder, kunskaper, institutioner och identiteter. Begreppet utgör därmed 
ett undersökningsverktyg för att fånga in och blottlägga handlingar utförda av nätverkets 
deltagare (Latour 2005, s. 128).  
 
Det amerikanska Dewey-systemet för katalogisering kan, som exempel, beskrivas som ett 
aktör-nätverk, skapad och över tid upprätthållen genom existensen av ett nätverk. 
Katalogiseringssystemet är uppkommet i en viss tid och i ett visst sammanhang genom en 
sammanslutning av en mångfald verktyg, föreställningar och ageranden1. Väl etablerat, tar 
nätverket en aktörsroll i den meningen att det kan utöva en aktiv påverkan på sin omvärld. Att 
ett nätverk kan fungera som en aktör ser vi i det skeende då bibliotekssverige idag väljer att 
avskaffa SAB-systemet och istället införa Dewey som rådande norm. Även detta sker genom 
en nätverksgenererande process där systemet samverkar med andra aktörer (som också i sig 
upprättas genom nätverksprocesser). Exempel på dessa aktörer kan vara den internationella 
bokmarknaden, nedskärningstrenden inom svenska biblioteksverksamheter, och det svenska 
positiva förhållningssättet till det anglosaxiska. Nätverk är alltså potentiellt både 
kunskapsalstrande (ett katalogiseringssystems inneboende föreställningar om världens 
beskaffenhet) och aktivitetsgenererande (systemskiftets alla implikationer).  
 
Att nätverksbegreppet omfattar mer än mänskliga kroppar och sinnen vilar på den centrala 
förförståelsen inom ANT att det inte på förhand går att göra någon skillnad mellan mänskliga 
eller ickemänskliga kroppar och energiers aktivitet i världen (Latour 2005, s. 76). Världen 
består istället av en oändlig mängd hybridrelationer, eller ”extrasociala” relationer (Nimmo 
2011, s. 109) mellan olika typer av kroppar. Richie Nimmo lyfter särskilt fram texter som 
“active agents which assemble, shape and connect practices, and in doing so enact objects, 
constitute subjects, and inscribe relations” (ibid, s. 114). I denna studie undersöks följaktligen 
de texter som forskare publicerar inte primärt utifrån sitt innehåll utan utifrån “what they do, 
within relational networks” (ibid). 
 

3.3.2 Överförande som process: ett nätverks tillblivande 
ANT-begreppet överförande betecknar en rörelse som bär på en inneboende 
förändringsprocess. Begreppet är ett användbart verktyg för att fånga upp ”continual 
displacements and transformation of subjects and objects, and how they connect, disconnect 
and change”2 (Rimpilainen 2007, s. 31). I en numera klassisk ANT-studie undersökte Michael 
Callon (1986) en grupp marinbiologers försök att rädda ett hotat bestånd pilgrimsmusslor. I 
studien blottlägger Callon en nätverksgenerande process genom vilken forskarna försöker 
bevara musslorna genom att etablera en bestående samverkan mellan ett antal aktörer: 
kammusslorna, fiskarkåren och forskarvärlden. Processen beskrivs i fyra (överlappande) steg: 

                                                           
1 Här kan en jämförelse med Joakim Hanssons analys av SAB-systemet vara på sin plats (Hansson1999). 
2 I ett tidigt utvecklingsstadium gick ANT-traditionen även under benämningen ”sociology of translation”.  
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problematisering, positionering, värvning och mobilisering. Problematiseringsfasen pågår då 
marinbiologerna initialt försöker påvisa förekomsten av ett problem, hotet mot 
musselbeståndet för ett antal andra aktörer. De arbetar även för att etablera uppfattningen att 
problemets lösning är av hög relevans för de berörda aktörerna och att just deras eget 
deltagande i en lösning på problemet är såväl nödvändigt som till de andras gagn. Genom ett 
antal positioneringsprocesser sökte sedan biologerna tilldela och stabilisera identiteter för de 
andra aktörerna i relation till det föreslagna lösningsprogrammet. Fasen innebär att en aktör 
försöker sätta sig emellan och därmed bryta förbindelser som andra aktörer eventuellt redan 
har format till andra nätverk. Värvningsfasen betecknar ett dynamiskt skeende då aktörerna, 
genom flersidiga förhandlingar och påtryckningar, arbetar för att definiera roller hos de 
aktörer som accepterar dem. Fasen präglas, som Sanna Rimpilainen (2007, s. 32) påpekar, av 
osäkerhet och försöken att etablera allianser mellan aktörerna inom embryot till ett nätverk 
kan både lyckas och misslyckas. Det sista skedet av processen, mobilisering, uppstår då 
nätverket stabiliserats tillräckligt mycket för att dess premisser och försanthållanden ska vara 
överföringsbara till och kunna vinna anhängare även i nya domäner. I Callons exempel är 
detta då forskarnas lösning för att bevara musselbeståndet blir till en etablerad strategi som 
stöds även av bredare grupper, vilka sluter upp bakom de ursprungliga förespråkarna. Genom 
detta blir strategin, eller programmet med Callons ord, överförbara även till andra 
sammanhang. När processen är avslutad uppstår ett aktör-nätverk. Detta har sedan förmågan 
att agera som en autonom aktör, av världen uppfattad som hel och beständig. 
 
Viktigt att notera är att de idéer och försanthållanden som genereras i nätverken enbart förblir 
stabila så länge som länkarna inom nätverket förblir intakta. De dolda förhandlingar som 
skapade och som upprätthåller nätverken är dolda under ytan. Den enhetlighet och konsensus 
som verkar råda är alltså ytlig men synnerligen bedräglig. (Fenwick & Edwards 2014)1 

3.3.3 Flytande objekt 
Nätverk har, som visats ovan, förmågan att alstra såväl kunskaper som aktiviteter. De enheter 
(kroppar, institutioner, instrument, redskap och kunskaper) som genereras inom nätverken 
benämns inom den nyare ANT-traditionen som flytande objekt. Objekten skapas alltså av 
nätverken och uppfattas som fixerade så länge som nätverken består. De tolkas dock i själva 
verket på olika sätt och kan få olika funktioner i olika sammanhang. Dess gränser är alltså inte 
så givna som ytan kan antyda i ett avgränsat sammanhang. John Law och Vicky Singelton 
(2005) har till exempel visat hur en sjukdomsdiagnos, vilken inom medicinen förstås som en 
enhet, alltså som ett objekt, i realiteten uppfattas, förstås, hanteras och behandlas på en rad 
olika sätt. Förståelsen av samma sjukdom får olika effekt på patienten beroende på det 
sammanhang som den sjuke kommer i kontakt med, som allmänmedicinen, sjukgymnastiken 
eller socialförsäkringssystemet. Sjukdomens gränser är alltså i grunden föränderliga och i flux 
då dess “internal structures and boundaries shift over time and through its negotiations in 
different networks” (Fenwick & Edwards 2009, s. 127).  
 

                                                           
1 Nätverken i ANT påminner alltså om diskurser i Foucaults mening och har även beskrivits som sådana, med 
den skillnaden att ANT:s nätverk inte behöver vara språkligt framburna (Law 2007) utan förstås som 
materialistiskt-semiotiska (Rimpiläinen 2009). 
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Definierande för flytande objekt är att de upplevs som stabila av omvärlden så länge som ”the 
relations between it and its neighbouring entities hold steady”(Law 2002, s. 93). I de fall då 
nätverk utsätts för utmaningar i sin sammansättning kan de flytande objekten hantera 
förändringarna under premissen att ”relations need to change bit by bit rather than all at once” 
(ibid., s. 99). Riskerna är annars att objekten förvanskas så mycket, genom att element 
försvinner eller tillkommer inom nätverken, att de antingen faller sönder eller uppgår i andra 
former. 
 
Begreppet flytande objekt belyser hur objekt äger en inneboende förmåga att utöva påverkan 
på den sociala världen (Latour 2005, s. 72). Tara Fenwick och Richard Edwards (2014) lyfter 
fram hur aktörer som konfronteras med ett flytande objekt inte endast måste ta hänsyn till dess 
ytliga egenskaper, utan även till eventuella dolda krafter hos objektet, vilka kan komma att 
aktiveras när aktören förhåller sig till objektet.  Att skaffa ett lånekort kan till exempel leda till 
ekonomiska kostnader om lånade böcker inte återlämnas i tid. Detta är något personen som 
skriver på lånekortsförbindelsen måste ta i beaktande. Även om ett flytande objekts 
egenskaper inte nödvändigtvis utgör avgörande faktorer för aktörers handlande, kan alltså 
aktörerna inte kategoriskt ignorera dem.   

3.3.4 En verktygslåda av mottagligheter 
ANT kan, som tidigare beskrivits, förstås som en uppsättning mottagligheter och känsligheter 
för relationer och tillstånd i en extramateriell verklighet (Law 2007 s. 2). Den studie som 
beskrivs i denna uppsats vilar på följande mottagligheter, formulerade utifrån ANT:s 
begreppsvärld: 

 
1. Forskares vardagliga praktiker och förhållningssätt formas av deras engagemang i 

olika heterogena och performativa aktör-nätverk. 
 

2. Nätverken skapas genom överförandeprocesser där olika aktörer sammanfogas i 
relation till gemensamma syften och intressen med strukturerade inbördes relationer. 
En ständig kamp bedrivs sedan för att säkerställa nätverkets stabilitet. 

 
3. Nätverkens påverkan på forskares praktiker och förhållningssätt synliggörs i de 

flytande objekt de kommer i kontakt med och måste förhålla sig till. 
 
I likhet med tillvägagångssättet i en mångfald tidigare ANT-inspirerade studier (t.ex. 
Thompson 2011; Fenwick & Edwards 2009, 2013, 2014; Nimmo 2011; Rimpiläinen 2009), 
har mottagligheterna använts för att belysa olika aspekter av innehållet i det empiriska 
materialet, i relation till studiens frågeställningar. Det mer konkreta analysverktyg som 
utvecklats och använts i beskrivs närmare i följande kapitel. 
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4. Metod 
 

Detta kapitel redogör för undersökningens tillvägagångssätt. Syftet är att ge en transparent 
bild av hur den empiri som studien bygger på har samlats in och analyserats för att möjliggöra 
en kritisk granskning av det slutliga resultatet och undersökningens sammantagna 
trovärdighet. Martyn Denscombe (2004) gör en distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskning genom att koppla samman den förra med ett intresse för händelser och människor 
medan den senare är värdefull om fokus ligger på jämförelser och samband. Sett till denna 
uppsats ambition att undersöka förhållningssätten till open access hos ett antal forskare i 
relation till implementeringen av Vetenskapsrådets open access-policy har det tett sig rimligt 
att använda sig av kvalitativa tillvägagångssätt i databehandlingen. Studien härbärgerar 
därmed även kunskapsanspråk som stammar ur den kvalitativa forskningstraditionen. 
  
De slutsatser som dras i denna studie säger inte automatiskt någonting om alla forskares 
publiceringspraktiker eller förhållningssätt till open access. Den kunskap som erhålls vilar på 
ett mindre antal individers reflektioner och erfarenheter kring praktiker kopplade till 
vetenskaplig publicering sedda i ljuset av Vetenskapsrådets nya policy. Resultaten är alltså 
inte generaliserbara i den meningen att de är automatiskt giltiga i andra sammanhang än i 
studiens eget. Validitet och reliabilitet är begrepp som föddes inom den kvantitativa 
forskningen. I den kvalitativa traditionen behöver dessa faktorer hanteras och värderas på ett 
något annorlunda sätt. Denscombe poängterar att resultat från kvalitativa studier snarare än 
intressanta i den mån de kan vara ”överförbara” till andra kontexter genom en process där 
”läsaren sluter sig till hur fynden kan tänkas relatera till andra situationer” (2004, s. 182). 
Därmed bär även denna studie på en relevans- och giltighetspotential. Ambitionen är att de 
resultat som erhålls ska förmedla en innebörd vilken överskrider studiens egen begränsade 
horisont. I och med detta vilar möjligheterna till tillämpning i slutänden på läsaren. 
 

4.1 Intervjuer som datainsamlingsmetod 
 

För att utforska forskares praktiker och förhållningssätt till publiceringar och open access har 
åtta semistrukturerade intervjuer genomförts. Steinar Kvale & Svend Brinkmand (2009, s. 
109) bryter ner intervjustudien som process i sju delar. Delarna ger en schematisk bild av det 
arbete som undersökaren behöver utföra: 
 

1. Tematisering – där hypoteser kring studiens frågeställningar formuleras utifrån 
tidigare forskning på området 

2. Design – då intervjuerna förbereds och planeras 
3. Intervjugenomförande 
4. Transkriberingsarbete 
5. Analysarbete – under vilket det insamlade materialet uttolkas 
6. Verifikation – kontinuerlig kontroll av studiens reliabilitet och validitet under hela dess 

förlopp  
7. Rapportering – att presentera resultaten för att förmedla dem till en publik  
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Denna studie följer i stort Kavle och Brinkmands schema med en initial inläsning på studiens 
område, följt av en utformning av intervjuguide och genomförandet av de åtta intervjuerna. 
Dessa transkriberades och materialet har sedan granskats med hjälp av ett analysverktyg 
utformat utifrån ANT:s begreppsvärld. Värt att notera är dock att försöken att visualisera en 
forskningsprocess på det sätt som Kvale och Brinkmand gör är behäftat med vissa problem. 
De praktiker som faktiskt äger rum vid genomförandet av en studie med nödvändighet 
förenklasalltid i någon mån i denna typ av modeller. Snarare är det till exempel så att ett 
flertal av stegen i listan, som tematisering och rapportering, är återkommande inslag under 
studiens gång. Arbetet med studien har inneburit ständiga framåtblickar mot kommande steg 
och tillbakablickar till och upprepningar av tidigare utförda steg. Ett antal aspekter av 
processen finns inte heller representerade i modellen, som utbyten med handledare, 
seminariedeltagare eller andra personer vilka på olika sätt är involverade i studiens 
tillblivande. 
 
Att välja att kombinera en ren intervjustudie med ANT som teoretiskt ramverk kan anses vara 
problematiskt då etnografiska metoder, och då särskilt observationer, historiskt sett har 
förståtts som en central datainsamlingsmetod (Nimmo 2011, s. 113f.).  Metodval görs dock 
alltid i någon mån utifrån de praktiska omständigheter som omgärdar en studie.  I detta fall 
har magisteruppsatsens ramar omöjliggjort etnografiskt fältarbete, till exempel på 
informanternas arbetsplatser, över längre tid. Intervjuer har vidare traditionellt utgjort en 
viktig del i ANT-studier (se till exempel Callon 1986; de Laet & Mol 2000; Rimpilainen 2012 
och Thompson 2011) som en väg för att nå och kartlägga deltagarnas livsvärldar. Det finns 
vidare intressanta exempel på forskare som genomfört ANT-inspirerade studier enbart 
baserade på intervjuer (se t.ex. Hitchings 2003). I dessa fall har forskaren genomfört 
intervjuerna i en miljö där materiella element som är av relevans för studiens ämne varit 
närvarande. I föreliggande studie har samtliga informanter befunnit sig på sina arbetsrum 
under intervjuerna (vare sig de skett över telefon/Skype eller personligen), alltså i sin 
vardagliga arbetsmiljö. De har kunnat på detta sätt kunnat förhålla sig till materiella elelement 
som de funnit relevanta i relation till intervjusamtalets innehåll. Under intervjuerna har 
informanterna till exempel plockat fram/sökt fram och visat tidskrifter i tryckta och digitala 
format, visat upp egna publiceringar i databaser och arkiv eller plockat fram copyrightavtal. 
På detta sätt har forskarnas vardagliga och extramateriella värld i någon mån kunnat vara 
närvarande i studien trots den begränsande form av datainsamling som intervjuer utgör i ett 
ANT-perspektiv. 

4.1.1 Urval 
Informanterna utgörs av åtta seniora forskare från tre skilda akademiska discipliner: mekanik 
(tre stycken), pedagogik (tre stycken) samt konstvetenskap (två stycken). De åtta forskarna 
har alla det gemensamt att de varit eller idag är projektledare för ett av de forskningsprojekt 
som erhöll finansiering i Vetenskapsrådets stora utlysning 2010, alltså det år då 
Vetenskapsrådets open access-policy först lanserades.  
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År 2010 finansierades totalt 840 projektansökningar, fördelade på sju ämnesområden. Av 
dessa sju områden har tre stycken varit i fokus för denna studie: Naturvetenskap och 
Teknikvetenskap (340 beviljade projekt), Utbildningsvetenskap (250 beviljade projekt), samt 
Konstnärlig forskning och utveckling (12 beviljade projekt). Inom ämnesområdena valdes 
vidare tre vetenskapliga discipliner ut: mekanik, pedagogik och konstvetenskap. Dessa valdes 
utifrån en ambition att inkludera discipliner där tidigare forskning konstaterat att det finns 
skillnader i förhållningssätt och praktiker vad gäller vetenskaplig kommunikation.  
 
Ett ytterligare urval bland de beviljade projekten inom varje disciplin har sedan gjorts utifrån 
ytterligare tre kriterier: projektens löptid, storleken på den erhållna finansieringen samt 
projektledarens senioritet i yrket. Slutligen har sex projekt från varje disciplin valts ut 
slumpmässigt (förutom inom konstvetenskapen där endast tre forskningsprojekt beviljats 
finansiering). Projektledarna för de totalt 15 utvalda projekten har kontaktats i slumpmässig 
ordning. I första omgången kontaktades tre projektledare ur varje urvalsgrupp, i första hand 
via telefon och i andra hand via mail. Efter detta har, om så behövts, en projektledare åt 
gången på listan kontaktas. Målet att intervjua tre forskare från varje disciplin uppfylldes i två 
av tre discipliner, med undantag för konstvetenskapen där två forskare tackade ja. 
 
Studien har fokuserat på projekt med en planerad projekttid inom tidsspannet 2010-2013 (med 
ett undantag där slutåret är 2016). När denna studie genomförs har alltså drygt fyra år gått 
sedan forskarna kom i kontakt med finansiärens policy. Avsikten med att välja 2013 som 
slutår har varit att forskarna antingen nyligen ska ha slutpublicerat, alternativt att de skulle 
befinna sig i denna process vid intervjutillfället. Intentionerna med detta val har varit dubbla. 
Tanken med att en välja en tidpunkt som passerat som slutdatum har varit att så många 
projektrelaterade publiceringar som möjligt ska ha genomförts. Valet av ett ändå relativt 
närliggande slutdatum innebär att flera av informanterna fortfarande arbetade med 
slutpubliceringarna för projekten. Detta faktum har öppnat upp möjligheten för att fånga upp 
och utforska pågående skeenden och processer. 
 
Urvalet har vidare gjorts bland de projekt som fått mer än 1 000 000 kr i bidrag. Avsikten med 
att välja projekt av viss storlek har varit att dessa kan antas involvera mer än en forskare. 
Ambitionen har här varit att intervjuerna ska kunna utforska frågor om publicering och open 
access utifrån skeenden och samtal som ägt rum inom en forskningsgrupp. Ambitionen har 
vilat i ett antagande om att fler ställningstaganden i högre grad ventileras och lyfts till en 
medveten nivå inom en forskargrupp än av en enskild forskare. Tre av de åtta projekten (två 
inom konstvetenskap och ett inom pedagogik) har dock bedrivits som ensamprojekt, vilket har 
gjort att denna dimension av intervjusamtalet försvunnit i dessa fall. Här har istället fokus i 
högre utsträckning fallit på andra typer av sammanhang som forskaren ingått i. 
 
Samtliga deltagande forskare kan anses vara etablerade eller seniora inom sitt fält i den 
meningen att de har disputerat minst fem år före den tidpunkt då projektet erhöll finansiering 
från Vetenskapsrådet 2010. De har även publicerat sig med regelbundenhet under dessa fem 
år. Intervjuerna har strävat efter att fånga upp informanternas upplevelser av skillnader i 
relation till före och efter Vetenskapsrådets policy. Syftet med att inkludera ett krav på viss 
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senioritet i urvalet har varit att informanterna skulle ha ett erfarenhetsmässigt ”före” att 
förhålla sig till. Avsikten har alltså varit att forskarnas personliga erfarenhetsbaser ska berika 
studien. Valet att fokusera på forskare med minst fem års erfarenhet som disputerade medför 
givetvis konsekvenser i relation till studiens forskningsfrågor. Dessa forskare är, utifrån 
tidigare forskning på området, sannolikt mer etablerade i sina publiceringspraktiker än yngre 
kollegor. Detta innebär att studiens resultat inte kan anses omfatta alla forskare, utan primärt 
seniora sådana. 
 
De åtta forskarna är, som beskrivits, verksamma inom tre olika akademiska discipliner. Denna 
disciplinära spridning hänger samman med studiens utforskande syfte. Att välja forskare från 
olika fält gjordes utifrån ett drivande ursprungligt intresse för hur informanternas praktiker 
och förhållningssätt påverkas av disciplinära särdrag. Under studiens förlopp har dock 
disciplintillhörigheten kommit att framstå som en aspekt av flera när det gäller att förstå 
relevanta relationer i forskarnas livsvärldar. Denna iakttagelse har följt på ANT:s breda 
förståelse av nätverksbegreppet. I vägskälet mellan djup och bredd fokuserar dock studien på 
bredd när det kommer till informanternas disciplinära hemvist. Samtidigt påverkar givetvis 
begränsningen av antalet informanter markant vad studien kan utge sig för att kunna säga. 
Denscombe betonar vikten av att sanningsanspråk alltid görs med en viss försiktighet från 
forskarens sida (2004, s. 235). Att överväga alternativa rimliga förklaringar och vara 
medveten om forskningsdesignens begränsningar har därför varit en ständigt närvarande del 
av analysarbetet (ibid., 252 f.).  

4.1.2 Genomförande av intervjuer 
De åtta intervjuerna genomfördes under en fyraveckorsperiod. Fyra intervjuer genomfördes 
vid ett personligt möte med informanten och fyra via telefon eller Skype. Givet det 
begränsade urval som informanterna sökts fram ur har deras möjlighet att delta bedömts vara 
ha högre prioritet än intervjuformen. Samtliga intervjuer har pågått under 1-1,5 timme och 
dokumenterats genom ljudinspelning.  
 
En central premiss inom ANT är uppfattningen att en undersökare bör följa sina 
undersökningsobjekt i spåren på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt. I en 
laboratoriemiljö kan detta förstås som att bokstavligen följa någon i spåren. Men premissen 
kan även förstås som ett krav på att undersökaren i en intervjusituation följer en informant i 
dennes tankemässiga spår. De intervjuer som genomförts inom ramen för denna studie är av 
detta skäl av en semistrukturerad art. En intervjuguide (se bilaga 1) har använts för att 
möjliggöra en grundläggande jämförbarhet mellan intervjuerna. Den semistrukturerade 
formen har dock skapat utrymme för flexibilitet i samtalen.  Syftet har varit att följa 
informanternas egna tankespår, utifrån deras egna associationsbanor, och därigenom skapa 
utrymme för dem att beskriva sin verklighet, så som de upplever den. Under pågående 
intervju har det alltså varit möjligt att justera riktningen på intervjun, att återgå till tidigare 
teman eller avstå från vissa, beroende på informanten.  
 
En faktor att ta hänsyn till i alla intervjusituationer är den maktposition som intervjuaren de 
facto besitter genom att vara den som har insikt i intervjuns syfte. Denna obalans kan i sämsta 
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fall leda till att informanten upplever osäkerhet och känner en önskan om att vara 
tillmötesgående i relation till en föreställd bild av intervjuarens behov och önskemål. Om 
detta sker finns den uppenbara risken att informanten håller tillbaka information som 
visserligen kan upplevas relevant av honom eller henne men som denne bedömer inte är av 
intresse för intervjuaren. För att sätta så stort fokus som möjligt på den värld som berättas 
fram av informanterna under intervjun har intervjun inte innehållit frågor som ger förslag på 
andra specifika alternativ än de som informanterna själva nämnt. Öppna följdfrågor som: 
”Har jag förstått dig rätt när du säger att…” eller ”Som du beskriver det är alltså…” har 
använts för att ge informanten en möjlighet att revidera eller komplettera sina svar istället för 
att olika på förhand bestämda alternativa svar eller aspekter av svar har presenterats för 
informanten att ta ställning till. Att välja denna typ av tillvägagångssätt har tett sig rimligt då 
studien tar avstamp i förförståelsen att människors uppfattningar kan vara av skiftande art och 
att subjektiva uppfattningar rymmer giltiga och relevanta verkligheter. Därmed har 
intervjuerna behövt skapa utrymme för att synliggöra dessa uppfattningar.  

 
4.1.3 Forskningsetiska hänsynstaganden 
Värt att poängtera är att samtliga deltagare i studien själva har stor erfarenhet av att bedriva 
forskning, om än inte alla i samhällsvetenskaplig form, och att de därmed kan antas ha viss 
förförståelse och insikt i de etiska aspekterna av forskningsarbete. Ett antal steg har dock 
tagits för att garantera att studien följer god forskningsetik. Intervjuerna har genomförts först 
efter att informanterna har givit sitt informerade samtycke till att delta i studien, vilket 
dokumenterats på ljudupptagningarna. De deltagande forskarna har informerats om studiens 
syfte och om vilka metoder som används, om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas i 
studiens alla skeden samt om hur den insamlande empirin kommer att hanteras. Samtliga 
informanter har behandlats med konfidentialitet för att försvåra eventuella ansatser att 
identifiera deras identitet. I analyskapitlet har informanterna givits kodade identiteter med 
utgångspunkt i deras disciplinära tillhörighet: M1-3, P1-3 samt K1-2. Eftersom urvalet av 
informanter har gjorts utifrån ett begränsat och offentligt tillgängligt register har den 
potentiella möjligheten att deras identitet kan avslöjas behövt beaktas. Deltagarna har 
informerats om denna risk på förhand och deras deltagande har skett med en medvetenhet om 
detta. Informanterna har vidare givits möjligheten att granska och godkänna sina egna citat 
placerade i de sammanhang i vilka de använts i analysen.  
 

4.2 Att genomföra en ANT-inspirerad analys 
 

Studiens frågeställningar är av en utforskande natur. Därmed har det fallit sig naturligt att 
välja en analytisk ingång där så lite som möjligt tagits för givet på förhand från forskarens 
sida. Eftersom forskarens blick inte tillåts landa enbart på något på förhand efterfrågat kräver 
arbetet en hög grad av noggrann uppmärksamhet på materialet som en rik helhet. Terrie Lynn 
Thompson lyfter fram John Laws förståelse av praktikbegreppet som en uppsättning 
sammanfogade relationer (2011, s. 255). Thompson konstaterar, utifrån denna definition, att 
en förståelse av praktiker endast kan uppstå om undersökaren spårar och blottlägger dessa 
relationer och hur de är strukturerade och upprätthållna (2011 s. 255). I enlighet med ANT:s 
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tanke om forskning som en följa-John-lek, vilar alltså ansvaret på undersökaren att följa sina 
informanter ”i spåren” i sitt analysarbete. Föresatsen är att uppmärksamma informantens egen 
föreställningsvärld, till exempel manifesterad i tankekopplingar och associationer, som 
relevant och giltig i sin fullständighet. ANT som metodologiskt verktyg innebär alltså en 
reducering i undersökarens möjlighet att utifrån en på förhand uppställd ordning enbart se 
vissa delar i en utsaga som meningsfulla.  
 
I denna studie har ANT-begreppen flytande objekt, aktör, nätverk samt överföring utifrån en 
första övergripande analys av intervjuerna ansetts som potentiellt givande för att utforska 
materialet i relation till studiens frågeställningar. Begreppen och de tre ”mottagligheter” de 
betecknar (listade i teorikapitlets avslutande del) har utgjort ständigt närvarande tankemässiga 
filter i analysen. Analysprocessen har utförts genom att fyra ANT-influerade frågor har ställts 
till materialet. Frågorna har inspirerats av de som använts av Thompson i hennes studie om 
digitala lärandepraktiker (2011, s. 254): 

 
� Vilka sociala praktiker omgärdar de flytande objekten Vetenskapsrådets open access-

policy och vetenskapliga publikationer? 
 

� Vilka samlingar av aktörer beskrivs i intervjuerna? 
 

� På vilka sätt sammanförs aktörerna med varandra? 
 

� Vilka pågående förhandlingar upprätthåller eller stör nätverkens stabilitet? 
 

De fyra frågorna har applicerats på det transkriberade intervjumaterialet och utsagor som 
kunnat ses som belysande och relevanta i relation till de frågorna har sammanställs och 
jämförts. Presentationen av analysen har gjorts utifrån ambitionen att låta en tät helhetsbild av 
de fenomen som framträtt i materialet framträda.  
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5. Resultat och analys 
 

De intervjuer som följande kapitel baseras på har dels kretsat runt informanternas syn på vad 
som utmärker den vetenskapliga publiceringen inom deras egen disciplin och dels kring hur 
de själva agerar och resonerar kring publicering. I relation till dessa teman har intervjuerna 
utforskat de åtta deltagande forskarnas förståelse av och förhållningssätt till open access 
generellt och till Vetenskapsrådets open access-policy specifikt.  Syftet har både varit att 
identifiera gestalter och relationer som informanterna själva upplever som influenser i den 
vardagliga verksamhet de rör sig i, samt att förstå hur hur denna påverkan tar sig uttryck. 
 
Analysen tar sin början med en granskning av forskarnas interaktioner med två flytande 
objekt som framträtt i intervjuerna: Vetenskapsrådets open access-policy och vetenskapliga 
publikationer.  I nästa skede utforskas vetenskaplig publicering som ett aktör-nätverk samt hur 
relationerna mellan nätverkets deltagare påverkar informanternas publiceringspraktiker och 
förhållningssätt till open access. Analysen avslutas med en beskrivning av hur forskarnas 
nuvarande publiceringspraktiker kan förstås vara under press från en pågående 
överförandeprocess, vars syfte är att etablera open access som ny normerande 
publiceringspraktik. I kapitlet relateras resultaten kontinuerligt till relevant tidigare forskning 
med syftet att placera dessa i ett vidare perspektiv. 
 

5.1 Forskarna och Vetenskapsrådets open access-policy 
 

I granskningen av det empiriska materialet framträder en bild av hur implementeringen av 
Vetenskapsrådets open access-policy har påverkat de intervjuade forskarna. Ur de åtta 
intervjuerna har ett antal reaktioner på policyn kunnat utkristalliseras. Genom dessa framstår 
policyns inneboende verkanskrafter i forskarsamhället som både mångsidiga och dynamiska. 
Förstått som ett flytande objekt i ANT:s mening tar sig policyn olika gestalter i olika 
sammanhang. Den är i ständig glidning, genomgår skiften och förändras. Som ett flytande 
objekt förstås och uppfattas policyn på olika sätt av informanterna. Dess form är konstant 
beroende av det sammanhang i vilket den aktiveras. Trots den enhetlighet och stabilitet som 
objektet uppvisar på ytan döljer det alltså en påtaglig flexibilitet och förändringsbenägenhet. 

5.1.1 Att greppa policyn 
Samtliga intervjuade forskare erhöll finansiering från Vetenskapsrådet 2010, det år då 
finansiären introducerade sin open access policy. I samband med att policyn introducerades 
sökte sig samtliga informanter till olika informationskällor som stöd för att forma en egen 
uppfattning kring policyns innehåll och kring dess potentiella innebörder. 
Informationsbehovet har handlat både om policyns påverkan på forskarens egna 
publiceringspraktiker och på den akademiska sfären som helhet. Flera forskare beskriver att 
de framför allt har vänt sig till Vetenskapsrådets webb och att de även tagit del av finansiärens 
nyhetsbrev. Men även informella samtal med kollegor utgjorde viktiga forum för 
informanternas egna förståelser av policyns innebörd och hur de skulle ställa sig till den: 
”Och där hörde man väl folk säga: Vet du att det här gäller?” (M3). Att kollegornas åsikter 
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upplevts som särskilt värdefulla förklaras med att ”vi jobbar med snarlika problem, material 
ur snarlika källor” (K2). Men även aktörer utanför akademin framträder som medskapare i 
forskarnas mottagande av policyn. En informant vars forskningsverksamhet ofta bedrivs i 
samverkan med konstvärlden nämner till exempel hur han rådgjort med en person från denna 
sfär som ”varit inblandad i väldigt mycket publiceringar och väldigt komplicerade 
publiceringar […]. Men, hon sa ju det också att det där är knepigt.” (K1) Informanternas 
agerande speglar alltså resultat från tidigare studier som visat att forskares attityder påverkas 
av de förhållningssätt som de kommer i kontakt med i sina vardagliga sammanhang (Fry 
2006; Törmå & Vakkari 2004; Kim 2011). 
 
I mötet med policyn har alla intervjuade forskare upplevt att de har behövt agera för att 
bedöma och förhålla sig till tänkbar påverkan från policyn. I intervjuerna framträder ett flertal 
aktörer som på olika sätt och i olika form har bidragit till informanternas uttolkanden av 
policyns innebörd, funktion och syfte. Medan en del av aktörerna är av mänsklig natur är 
andra dokument i olika format. Och medan majoriteten av kunskaperna har sökts inom den 
vetenskapliga sfären har även utomakademiska krafter utövat påverkan på forskarna när de 
ställts inför och handskats med policyn och dess verkanskrafter (jmfr Kim 2011).  
 
Ett flertal av informanterna beskriver att de vid tidpunkten för införandet uppfattat policyn 
som ett led i ett bredare forskningspolitisk intresse av att främja open access för att öka 
spridningen av fri information genom digitala kanaler. Samtliga informanter uppvisade 
därmed den grad av medvetenhet som Fry m. fl. (2009) fann som dominerande i sin studie där 
3 000 europeiska forskare deltog. Varifrån den större tankekonstruktion som policyn är bärare 
av ursprungligen kommer, var den skapats och vilka institutioner eller kroppar som driver 
utvecklingen råder det dock olika meningar om bland informanterna. Några pekar ut 
forskningspolitiken och andra nämner Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer som 
de instanser där open access har sitt ursprung.  Dessa tolkningar kan sannolikt kopplas till en 
medvetenhet hos informanterna om den ökade styrning av forskningen från politiskt håll som 
konstateras av Spetzi m.fl. (2013), Becher och Trowler (2001) samt Deremitt (2000). Ett fåtal 
forskare nämner forskningsbibliotek och lärosäten som drivkrafter bakom open access.  
 
Sammantaget syns den osäkerhet kring open access som fenomen som konstateras av tidigare 
forskningen på området (Fry m. fl. 2009, s. 67). Flera informanter riktar uttrycklig kritik mot 
vad som uppfattas som en vaghet i fenomenet och en otydlighet från de krafter som står 
bakom. Initiativ för att främja open access, likt Vetenskapsrådets mandat, beskrivs dels som 
”något naiva” (K2) och av en forskare som en forcerad lösning på ett icke-problem:  
 

Det är ju tusentals gånger enklare och bättre att hitta nu. Och nu 
börjar man prata om open access och ska tvinga folk att publicera på 
det ena eller andra sättet. Eller betala pengar. Jag upplever 
egentligen inte att det finns någon problematik, alltså att open access 
löser något väsentligt problem. (M3) 
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Samtidigt ger de flesta deltagarna i studien uttryck för att de har uppfattat policyns innehåll 
som positivt i relation till vad som beskrivs som en etisk dimension av open access. I 
forskarnas förståelser av fördelarna med open access blottläggs iakttagelser av såväl”the 
access barrier” som ”the permission barrier” (Suber 2013). I intervjuerna lägger 
informanterna stort fokus på open access-rörelsens ifrågasättande av att de vetenskapliga 
förlagen i dagsläget ”profiterar på [forskarnas] arbete på ett sätt som är menligt” (P1). 
Förstådd som en representant för ett alternativ till den traditionella ekonomiska modellen har 
policyn alltså tolkats som ett positivt tillskott till den akademiska världen som helhet.  Den idé 
om värdet av fri tillgång på forskningsresultat som sedan långt tillbaka är en grundpelare i 
forskningssamhället (Borgman 2007) är påtagligt närvarande i materialet. En forskare 
beskriver till exempel att hans roll som forskare innebär ”att jag har ett ansvar tycker jag att 
det jag gör det ska på något vis kunna tillgodogöras av gemene man och allmänhet” (K1). En 
annan forskare konstaterar att ”jag tror att få av oss invänder mot de här tankarna” (P1).  

5.1.2 Kolliderande praktiker 
Forskarnas berättelser visar hur policyn och dess krav på forskarnas publicering har aktiverat 
eller ökat ett antal spänningar i förhållande till publiceringspraktiker de sedan tidigare är 
bekanta med. En sådan konflikt förklaras på följande sätt av en pedagogikforskare:  

 
Vi forskare vill publicera oss där andra forskare läser. Och då finns 
det vissa publikationer som är väldigt framstående inom vissa fält. 
Och om de inte accepterar den här publiceringsformen [open access, 
min anm.] då hamnar vi i ett väldigt knepigt läge. (P1) 
 

Citatet belyser hur de historiska traditionerna inom den vetenskapliga kommunikationen även 
idag utgör en tung påverkan på forskarnas agerande (Borgman 2007). Roosendaal och Geurt 
(1997) poängterar att den traditionella publiceringen uppfyller ett antal fundamentala behov 
för forskarna och forskarsamhället. I intervjuerna framträder behovet av de värden som 
genereras av det historiska systemet som starkt. Implementeringen av Vetenskapsrådets policy 
har därmed i olika utsträckning och på olika sätt tvingat, och tvingar fortsatt, forskarna att 
förhålla sig till och ta ställning i en upplevd konflikt mellan gammalt och nytt. Intervjuerna 
tecknar bland annat fram en bild av hur forskarnas relationer med de vetenskapliga förlagen 
har förändrats. Policyns krav för med sig att de antingen behöver betala för gyllene open 
access, alltså för att ”låsa upp” sina artiklar i hybridtidskrifter hos de traditionella förlagen, 
välja rena gyllene open access-tidskrifter, vilka ofta av forskarna beskrivs som ”mindre 
intressanta som publiceringskanal” (M2), eller finna andra lösningar.   
 
En pedagogikforskare beskriver att hon premierar gyllene open access genom att betala för att 
tillgängliggöra sina artiklar fritt i hybridtidskrifter ägda av de stora kommersiella förlagen.  
Denna prioritering görs av majoriteten av informanterna. En mekanikforskare beskriver sitt 
förhållningssätt som att ”det är bara att betala och ur hela budgeten är det ändå inte så 
mycket pengar om man slår ut det på flera år” (M2). Anledningen till att de traditionella 
tidskrifterna premieras beskrivs av informanterna som självklar: ”vi måste få ut våra resultat i 
rätt kanaler” (P3). Ges chansen att publicera i den tidskrift man vill är valet givet: ”då 
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hänger man på” (P2).  Värdet av de stora förlagen som garantier för publiceringens 
medvetandegörande funktion, alltså som verktyg för effektiv spridning (Roosendaal & Geurt 
1997), framstår tydligt i intervjuerna. Valet att betala för tillgänglighet, för att möta de krav 
som förmedlas i policyn, görs dock med en underliggande stark upplevelse hos i princip alla 
informanter om att ”det är ju vansinnigt egentligen att nu betalar vi plötsligt förlagen fler 
gånger än innan” (M3).  
 
För de båda konstvetenskapliga forskarna har policy fördjupat problematiken i deras beroende 
av bildmaterial från tredje parter, till exempel arkiv eller samlingar. Intervjuerna visar hur 
policyns krav kan hamna i direkt kollision med de restriktioner som de parter som 
tillhandahåller deras bildmaterial ställer upp. De problem som uppstår vid spridningen av 
forskningresultat beskrivs av en forskare som djupgående, eftersom ”för det mesta, som 
många av oss använder bilderna, så […] är texten meningslös utan bilden” (K2). Situationen 
genererar frustration: 
 

Och det är ju då det här, vad är jag villig att göra om någon 
institution skulle vägra och säga att vi ska ha betalt. Jag vet ju att en 
del VILL ha betalt. Och det kan jag säga att det kan jag inte betala. 
Det […] känns också fullständigt galet för att få använda en bild. 
(K1) 
 

I konsthistorikernas situation framträder hur disciplinära karaktäristiska kan bli avgörande för 
forskarnas attityder till open access. Relationen till bildernas ägare utgör dessutom en 
kontextuell påverkansfaktor i Kims mening (2011), vilken utövar en påtagligt stor influens på 
hur forskaren samantaget förhåller sig till open access som fenomen. Forskningens 
indikationer på att barriärer för att publicera sig med open access har sjunkit (Björk 2013) är 
inte nämnvärt synliga i forskarnas tankevärldar.  

5.1.3 Lågintensiv påverkan 
Vetenskapsrådets open access-policyn utgör alltså på ett plan en påverkansfaktor vars 
implikationer kräver att forskarna tar ställning och agerar för att hantera dess immanenta 
krafter. Samtidigt är policyns närvaro i forskarnas dagliga arbete intressant nog av en 
påtagligt lågintensiv karaktär. Den stora majoriteten av informanterna beskriver att policyn 
egentligen inte upplevts som en angelägenhet under projekttidens förlopp. Det är ofta först i 
ett sent skede i publiceringsprocessen som informanterna har återknutit till policyn och dess 
krav. En forskare berättar till exempel att: ”Ja, jag läste om det när policyn kom då 2010 - 
och sedan har jag faktiskt varit inne och kikat på den igen nu när du ringde” (K1) medan en 
annan konsterar att hon ”inte sökt någon information alls än. Nej. Jag har inte riktigt börjat 
fundera på hur jag ska försöka slutpresentera det här” (K2). 
 
Tidigare forskning indikerar att införandet av policyer leder till ökad aktivitet i relation till 
open access-publicering hos forskare (Harnad m.fl 2009). I denna studie är dock inga sådana 
direkta effekter noterbara. Påtagligt få informanter anger att policyn har lett till att de 
publicerat sig med open access i högre utsträckning utanför det Vetenskapsrådsfinansierade 
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projektet. Snarare lyfts en mer långsiktig påverkan av policyn fram. En pedagogikforskare 
beskriver att: 
 

Jag är mer medveten nu. Nu är det två gånger som jag verkligen har 
funderat kring det och agerat kring det. Så det tror jag kommer att bli 
mer naturligt att man gör även sedan. (P2) 

 
Ett antal forskare identifierar ett specifikt skede i publiceringsskedet som det läge då policyn 
blir aktuell för dem att ta ställning till: ”… när vi kommer dit att vi ska skriva på en copyright-
agreement. Det är inte förrän man är i det läget.” (M2) Den bild som framträder visar att 
policyn särskilt aktiveras i informanternas värld vid avtalsskrivningar, alltså efter det att en 
publicering accepterats, då dess ramar ska fastställas vid undertecknadet av ett avtal. En 
mekanikforskare som beskriver till exempel att:  
 

Nu får man varje gång man ska publicera, på copyright-agreement, 
om, vill du parallellpublicera eller vill du inte göra det? Och då får 
man ta ställning till det. Och då kommer det ju upp till medvetandet 
varje gång. (M1)  

 

I beskrivningar som ges i intervjuerna framträder policyns många och dynamiska gränser. 
Den tolkas på olika sätt och frammanar olika typer av reaktioner och handlingar från de 
forskare som kommer i kontakt med den. Som flytande objekt tvingar policyn forskarna att på 
olika sätt ta ställning till dess innehåll och uppmaningar. Utifrån den bild som framträder i 
intervjuerna sker detta framför allt i ”skarpa” publiceringslägen. Det empiriska materialet 
tecknar dock samtidigt fram en bild av att relevansen av policyn som en närvarande aktör i 
forskarnas publiceringspraktiker konsekvent tonas ner eller helt avfärdas i intervjuerna. Den 
bild som framträder i intervjuerna som helhet indikerar stället att det är andra 
påverkanskrafter än Vetenskapsrådets policy som avgör informanternas publiceringspraktiker. 
 

5.2 Forskarna och de vetenskapliga publikationerna  
 

I intervjuerna har forskarna berört fenomenet vetenskapliga publikationer utifrån en påtaglig 
mångfald av perspektiv. Vid en granskning av fenomenet, som det framträder i intervjuerna, 
uppstår därmed ett sorts spel med ljus och skugga, där publikationernas gestalter och de 
gränser forskarna drar runt dem påtagligt präglas av fluiditet och flexibilitet. Under 
analysarbetet växte därmed en fråga sig allt starkare: vad är en vetenskaplig publikation? 

5.2.1 Publikationens karaktär 
Den vetenskapliga publikationen beskrivs av de deltagande informanterna som ett nav i deras 
verksamhet som forskare. Beskrivningarna speglar tydligt Roosendaal och Geurt (1997) 
beskrivning av publiceringsprocessens värde för forskare. I intervjuerna beskrivs en 
publikation, en tidskriftsartikel, en monografi eller ett konferensbidrag, på en nivå som en 
relativt rättfram och relativt oproblematisk företeelse. Den emanerar ur forskarens drivenhet: 
”har man fått medel så vill man bara sätta igång att skriva” (P1) och formas ”när man fått 
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tillräckligt bra resultat” (M3). Publikationerna kommuniceras sedan i de ”lämpligaste” (K2) 
forumen och ger därmed spridning till vetenskapliga kunskaper, en process som av en 
mekanikforskare beskrivs som att ”[vi] tar deras idéer och vi sprider våra idéer till dem och 
så får vi en utveckling tillsammans” (M1).  
 
Men flera av de intervjuade forskarna beskriver samtidigt arbetet med publikationerna som en 
påtagligt komplex praktik:  
 

Det är en svår process, det är det. Det kanske nästan alla man jobbat 
med kan skriva under på. Att forska det kanske är en sak. Att 
publicera är en annan. Man kan ju tycka att det är samma sak men... 
Ja, det är ju samma sak egentligen, men det är verkligen tufft. (M1) 

 
Vad ryms då i den problematik som uttrycks av mekanikforskaren? Vid försöken att fånga in 
dess beståndsdelar framträder, tvärt emot den rättframma beskrivning i beskrivningen ovan, 
en bild av objekt som är fyllda med både komplexitet och aktivitet. Snarare än självständiga 
och avgränsade kan de förstås som produkter av ett dynamiskt sammanhang befolkat av ett 
antal kroppar, idéer, praktiker och försanthållanden. När forskarna möter publikationerna 
möter de även de inneboende komplexiteter som detta sammanhang fyller dem med. 

5.2.2 Det vetenskapliga samtalet  
Publikationerna äger synbarligen potenta handlingskrafter efter det att de lämnat sina 
författares händer. De fyller en funktion som språkrör för forskarens idéer och tankar, riktade 
till andra forskare i det som av flera informanter beskrivs som ett ”samtal”. En forskare sätter 
fokus på kontakten med andra forskare som den vetenskapliga publikationens syfte på 
följande sätt:  
 

Det är klart att man inte kan bortse från den press vi utsätts för inom 
akademin, att publicera oss mycket, att publicera oss internationellt och 
i tidskrifter som är högt rankade. Men för mig så kommer det inte i 
första hand. Om jag ska publicera mig så tänker jag först på: vilka vill 
jag ska läsa den, vilka vill jag samtala med? (P2) 
 

En annan pedagogikforskare beskriver valet av var hans publikation ska placeras på följande 
sätt: 

Det är olika diskussioner som pågår och man kan vilja knyta an till 
något som har sagts på ett visst område så väljer man den 
[tidskriften] för att bli synlig för just det fältet. (P3) 

 
Citatet synliggör en länk mellan det vetenskapliga samtal som lyfts fram av forskarna och 
vikten av synlighet i arbetet som forskare. Genom publikationerna möter forskarna varandra. 
Publikationerna aktiverar genom sin funktion i systemet forskarna till att ta ställning till 
varandras arbete och idéer (Shapin 1994).  
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Samma pedagogikforskare beskriver hur publikationer som publicerats i rätt forum ger honom 
respons som förbättrar honom som forskare: ”man vill få feedback på det man gör[…]  det är 
ju den där kommunikationen man är ute efter, den man får genom att bli reviewad och läst” 
(P3). Vetenskapliga publikationer framträder alltså inte bara som ett redskap för forskarens 
behov av att meddela sina resultat till andra, utan även som ett viktigt verktyg för att förbättra 
och utveckla den egna forskarpraktiken.  
 
I intervjuerna återkommer en frekvent betoning på den vetenskapliga publikationen som den 
viktigaste kommunikativa arenan för forskare. Flera andra kanaler och forum för 
kommunikation nämns dock i intervjuerna. Konferensdeltaganden med såväl strukturerade 
som informella utbyten med andra forskare nämns av alla forskare som något meningsfullt. 
Utbyten med den egna forskargruppen, liksom kommunikation inom bredare nätverk nämns 
även det som viktigt arenor för utbyte av kunskaper och idéer. Dessa platser erbjuder 
kompletterande möjligheter till interaktion inom forskarsamhället. I intervjuerna beskrivs de 
ofta utifrån en social aspekt där forumen är en plats där forskarintressen kan mötas, band kan 
knytas och samarbeten kan etableras, allt medan avvägningar och bedömningar av andra 
forskare görs och eventuell tillit ges möjlighet att utvecklas. 

5.2.3 Stabilitet och tillit 
I intervjuerna beskrivs även att publikationerna kan utöva påverkan på andra sätt än vad som 
var forskarens ursprungliga intentioner. Denna inneboende kraft är något som de intervjuade 
forskarna är påtagligt medvetna om, både i relation till den individuella forskarens arbete men 
även i relation till forskningssamhällets strukturer. Ett stort antal av forskarna beskriver ett 
starkt behov av tillit, både till andra forskare och till de dokument som representerar forskares 
arbete. Här uppges kanaler via förlag som mer attraktiva, då de förstås som mer stabila. 
Samtliga mekanikforskare uppger till exempel att de tvekar inför att citera preprints i sin 
forskning, eftersom de upplever dessa versioner som alltför opålitliga till sin natur:  
 

Så att det här andra att man ska lägga upp på OA, på ArXiv[.org], det 
sättet är egentligen sämre tycker jag. […] För man får inte 
slutprodukten och att det är oklart vilken version man får. Och det är 
inte den versionen man hänvisar till. Man hänvisar till 
tidskriftsartikeln. (M3) 

 
En konstvetenskaplig forskare beskriver diskussionerna om open access i hans närhet på 
följande sätt:  
 

Alltså jag minns väl att, det var väl just vad händer med materialet, 
om man tänker att man skyddar sina egna forskningsresultat till 
exempel. [...] Jag tror att man ibland kanske tänkte att OA handlade 
om att du publicerar det på ett sätt så vem som helst kan ta det, 
använda det och göra vad du vill med det. (K1) 
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Mötet med en publikation kan alltså ge upphov till osäkerhet, något som upplevs som icke 
önskvärt både från författarens som läsarens håll. I de åtta intervjuerna betonas frekvent 
behovet av stabilitet i forskningsprocessen och i analysen framträder tydligt en bild av att 
publicering som säkerställer trovärdighet och kontroll är en central faktor för forskarna. Just 
frågan om tillit lyfts även i tidigare forskning, ur flera perspektiv. Fry et al (2009, s. 68) lyfter 
särskilt fram tillit som en central faktor för forskares motivation för att specifikt publicera sig 
med open access. Men behovet av tillit är synbarligen utmärkande för hela den vetenskapliga 
publiceringsprocessen (Roosendaal & Geurt 1997) och, vidare, för forskares 
informationshantering i stort (Pilerot 2013). 

5.2.4 Positionering, inflytande och finansiering 
Intervjuerna rymmer en kollektiv uppfattning hos informanterna att den vetenskapliga artikeln 
idag i allt högre grad premieras som publiceringsformat inom deras forskningsfält och att 
detta kommer att öka i framtiden. Så gott som samtliga informanter (som inte verkar inom 
mekaniken) beskriver en tydlig utveckling vilken har lett till förändrade förutsättningar för 
publiceringar inom deras discipliner. En pedagogikforskare summerar denna gemensamma 
upplevelse som att publiceringpraktikerna inom hennes ämne har genomgått ”en hastig 
utveckling under de senaste tio åren mot […] sammanläggningsavhandlingar” (P1). I 
intervjuerna kopplas denna utveckling, vilken enligt flera forskare resulterat i att ”det är ett 
antal tidskrifter som är intressanta i huvudsak” (P3), samman med de nya former för 
utvärdering av vetenskaplig excellens som idag styr fördelningen av forskningsfinansiering 
(Betcher & Trowler 2001; Sandström, Heyman & Hällsten 2005).  En konstvetenskaplig 
forskare beskriver: 
 

Det räcker inte med att skriva en bok som jag själv har satt ihop. Utan 
det är viktigare att publicera sig i sådana sammanhang där det finns 
en referee, ett refereeförfarande. Det är det som smäller högre nu för 
tiden när pengarna ska fördelas. (K2)  

 
En pedagogikforskare parallellpublicerar själv artiklar som accepterats av peer-
reviewgranskade tidskrifter med open access på siten Academia.edu. Innan texterna laddas 
upp på siten formaterar forskaren dokumenten för att de i så hög utsträckning som möjligt ska 
likna de dokument som publicerats i tidskrifternas arkiv. I forskarens resonemang ges 
publikationen dels den uppgift som nämnts tidigare i detta avsnitt: en arena för samtal. Men 
den får även en ny skepnad: ett inslag på forskarens CV. Denna roll för en publikation 
återkommer i flertalet av intervjuerna, ofta med hänvisningar till vikten av ”synlighet”. Den 
vetenskapliga publikationens funktion som mätinstrument i olika rankingsystem är något som 
samtliga forskare anger är en oundviklig realitet de måste förhålla sig till. En mekanikforskare 
beskriver bedömningarna av var en publikation ska göras som avgörande eftersom ”impact är 
absolut en viktig sak. Var tror jag att jag får störst impact? Och var får jag flest läsare? Hur 
syns jag bäst?” (M1). Som författare behöver forskarna se till att deras publikationer hamnar 
på rätt ställe. Publikationerna får funktionen som redskap när forskarna positionerar sig i 
relation till det övriga forskarsamhället (Kim 2011). En annan mekanikforskare beskriver att: 
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Nu är man nog ännu mer inriktad på att publicera och tänka på 
sådana aspekter. Och då har det blivit så att utöver Journal of 
Mechanics, som inte har så hög impact factor om man räknar mot 
andra tidskrifter inom andra områden som anses då som de bästa, så 
försöker vi publicera oss mer i fysiktidskrifter som Physical Review 
Letters eller liknande. För de har oerhört mycket högre impact. […] 
Om man vill bli utvärderad som en världsledande grupp då behöver 
man tänka på sådana saker. (M3) 

 
En pedagogikforskare beskriver hur deras publiceringar får effekter vilka går utanför den egna 
forskningens sammanhang: ”hur jag agerar får ekonomiska effekter både för min 
forskargrupp, men även för institutionen när det gäller medelstilldelning” (P1). De egna 
publikationerna får alltså konsekvenser även för kollegorna och för lärosätet, genom den 
samhällsutveckling som dessa berörs av (Becher & Trowler 2001). Medvetenheten om detta 
är starkt närvarande i uttalanden av en majoriteten av informanterna och man kan här spåra 
såväl generella som disciplinspecifika påverkansfaktorer. En konsthistoriker som resonerar 
utifrån sin egen disciplins förutsättningar beskriver till exempel att:  
 

Visibiliteten är en otroligt viktig del [av en publiceringsstrategi]. Och 
det är det också av den anledningen att vi som en liten 
forskningsmiljö, en extremt liten forskningsmiljö, har ju ett jättebehov 
av att visa vad man gör […] då måste jag publicera på ett sätt så att 
det märks. (K1) 

 

5.2.5 Att förstå flytande objekt 
Liksom Vetenskapsrådets open access-policy kan synbarligen även de vetenskapliga 
publikationerna förstås som flytande objekt. De omgärdas av ramar som på ytan kan uppfattas 
som enhetliga och stabila i tid och rum. Som dokument kan de distribueras mellan olika 
miljöer och behåller till synes sin fixerade form, oavsett i vilket sammanhang de figurerar i. 
Samtidigt visar alla försök att låsa in publikationerna i fixerade definitioner på en förekomst 
av fluiditet och obeständighet, snarare än på stabilitet. Objektet viker ständigt undan i 
intervjuerna. Det omformas, tar sig nya gestalter och verkar på nya sätt i forskarnas 
redogörelser. Publikationerna visar sig alltså ha ett flertal möjliga gränser runt om sig. Vilka 
som anses relevanta eller giltiga är uppenbarligen avhängigt det sammanhang i vilket objekten 
tar gestalt för tillfället. En artikel är, som exempel, trots de många ytliga likheterna vad gäller 
syfte, innehåll, mottagare och publiceringskanaler, inte på något sätt detsamma som en 
vetenskaplig monografi.  
 
Som de Laet och Mol konstaterar innebär inte ett flytande objekts ofixerade gränser att det 
därmed är vagt eller odefinierbart, att det ska förstås som ”anything of everything” (2000, s. 
237). Open access-policyns och den vetenskapliga artikelns former innebär att de inte kan 
utgöra någonting annat än vad de faktiskt är. Policyn är inte en lag och artikeln är inte en 
konferens. Forskarna känner igen objekten när de stöter på dem och ingen tveksamhet råder 
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kring vad de utgör, trots att de omges av gränser som framstår som synnerligen flexibla. Båda 
objekten möjliggör därmed synbarligen ett antal olika konstellationer. Dessa konstellationer 
rymmer, i sin tur, alla olika möjligheter och begränsningar. Men de är och upplevs tydligt 
likväl alltid som sig själva och ingenting annat.  
 

5.3 Vetenskaplig publicering som ett aktörsnätverk 
 
Följande avsnitt kommer att utforska praktiken vetenskaplig publicering som ett 
aktörsnätverk. I skildringen av de åtta intervjuade forskarnas interaktioner med 
Vetenskapsrådets open access-policy beskrivs hur policyn har nått forskarnas värld som ett 
främmande element vilket de, vid interaktionen, har behövt ta ställning till och förhålla sig 
till. När det gäller det flytande objektet vetenskapliga publikationer framstår samma forskare 
istället som intimt involverade i de processer som formar objektets form och kraft. 
Synbarligen finns det en skillnad i de två relationerna. Medan forskarnas intressen för open 
access-policyn framstår som högst begränsade är de istället högst aktivt engagerade i 
publikationernas existens och verkanden. Båda dessa relationer ryms dock inom ramarna för 
ett gemensamt samanhang, vilket manifesteras i det faktum att forskarnas redogörelser i 
anslutning till de två flytande objekten befolkas av samma kroppar och energier. Enheter av 
olika slag: förlag, lärosäten, forskningspolitik, rankingsystem, publiceringsdatabaser, 
forskningsfinansiärer, tidskrifter och upphovsrätt, får i forskarnas utsagor gestalten av aktörer, 
på olika sätt sammanfogade i ett intrikat nätverk vilket rymmer en rik flora av relationer 
mellan aktörerna. Gemensamt för länkarna är att de upprätthåller och ger stabilitet och 
kontinuitet åt det större nätverket. 

5.3.1 Att ta till sig publiceringspraktik(er) 
Redan de publiceringar en blivande forskare gör under sin forskarutbildning kan lyfta eller 
begränsa en framtida karriär. En konstvetare beskriver hur forskarstudenter ”ska veta hur de 
ska publicera sin avhandling och hur de ska få ut den” (K2) för att de ska få en så god start 
som möjligt i en bransch som präglas av hård konkurrens. En pedagogikforskare konstaterar, i 
samma anda, att ”man lär sig väldigt fort som doktorand vad som krävs” (P1) inom den egna 
disciplinen när det gäller publiceringar.  En forskares erfarenheter och senioritet påverkar 
dennes benägenhet att publicera sig på olika sätt (Kim 2011). I intervjuerna anas hur senioritet 
och erfarenhet för med sig kunskaper om vad som är effektiv publicering inom den egna 
disciplinen, alltså kännedom om dess särart. Denna kunskap förs vidare genom 
doktorandutbildningen. En mekanikforskare med lång erfarenhet som forskare och handledare 
beskriver att:  
 

Det är klart, då, jag har väldigt stort inflytande på [doktorandens 
publicering]. I alla fall det första papret. […]Och då vet de från 
början, att ungefär så här förväntar jag mig att de ska... Och så tittar 
de och läser allt de kan. […]Alltså, redan som doktorand får man veta 
vilka [tidskrifter] som räknas. (M2)   
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Samma mekanikforskare konstaterar att en framgångrik publiceringskarriär är avhängig 
forskarens uppmärksamhet på etablerade normer inom det egna publiceringsområdet, som hur 
artiklar bör skrivas för att bli publicerade i specifika tidskriften: ”Stilen, den tillägnar man sig, 
det är en kompileringsprocess så att säga. Under ens forskarkarriär. Och då plockar man då 
upp hur man typiskt skriver i de ledande tidskrifterna.” (M2) Ju mer seniora informanterna är 
i sin forskarroll, desto mer framträder de som medvetna om sin position som förmedlare av 
sin disciplins traditioner. I citaten framträder en bild av hur vetenskaplig publicering som 
praktik synbarligen byggs upp och präglas av en mängd relationer och processer, vilka en 
blivande forskare behöver känna till, interagera med och förhålla sig till.  

5.3.2 Texter och tidskrifter, författare och forskarsamhället 
Vilka aktörer är det då som bär upp dessa relationer och processer? En pedagogikforskare 
(P3) beskriver hur en artikel han är medförfattare till sedan en tid tillbaka ”studsar runt” 
inom tidskriftsvärlden. Manuset har tillkommit ur ett tvärvetenskapligt samarbete med 
forskare inom ett naturvetenskapligt ämne. Den tvärvetenskapliga ansatsen har skapat 
problem för forskarna eftersom de naturvetenskapliga tidskrifter de önskar publicera sig i inte 
accepterar texten i dess nuvarande skepnad. Forskaren beskriver hur texten i nuläget förflyttas 
mellan författarnas händer, vidare till tidskrifterna och dess redaktörer, till granskare, tillbaka 
till författarna och sedan åter vidare till en ny tidskrift, nya redaktörer och granskare, hitintills 
utan att ”fästa” någonstans.  Det finns enligt informanten två anledningar till att gruppen 
misslyckats med att genomföra publiceringen. De samhällsvetenskapliga forskningsresultat 
som presenteras i artikeln behöver ”längre resonemang” för att komma till sin rätt. Såväl 
form som innehåll i texten går alltså emot de naturvetenskapliga tidskrifternas ramar då dessa, 
och dess läsare som ”är ovana att läsa på det här sättet”, ”förväntar sig väldigt korta texter 
och resultat som är av en viss typ, som statistiska värden”. Publiceringsmöjligheterna 
försvagas enligt forskaren även av de många omarbetningar som texten genomgått under dess 
långa resa i publiceringssystemet, vilka resulterar i att den ”blivit splittrad” . Disciplinära 
särdrag förstås alltså som definierande för hur effektiv vetenskaplig kommunikation bör 
bedrivas inom olika fält (Becher & Trowler 2001; Spetzi m.fl. 2013). Skillnaderna och deras 
innebörder blir särskilt påtagliga när forskarna byter miljö och därmed möter nya praktiker.   
 
Genom sitt innehåll och sin form sätter alltså artikeln i exemplet ovan käppar i hjulet för den 
tvärvetenskapliga gruppens strävan att bli publicerad. För att en artikel ska accepteras, och 
därigenom gå från råmanus till publikation, måste den synbarligen passa inom de ramar som 
omgärdar en viss tidskrift; texten ska vara av viss längd och ha en viss struktur samt vara 
språkligt och innehållsmässigt anpassad för en tänkt målgrupp. Problematiken med att få 
artikeln publicerad har krävt att forskarna i exemplet gör nya omvärderingar och bedömningar 
av var den skulle kunna accepteras. För att så ska kunna ske anpassas den, omformas och 
omarbetas på olika sätt inför varje nytt publiceringsförsök: ”vart ska den skickas och vad 
måste vi göra med den då, för att den ska passa?” (P3).  Författaren, eller författarna, som 
önskar få sin publikation färdig, alltså publicerad, behöver inte bara förhålla sig till sin egen 
kontext. För att den specifika publiceringen ska kunna bli av, och publikationen i någon 
mening bli till, behöver texten i fallet ovan klara sig igenom kontakten med fler aktörer. 
Tidskriften agerar som förbindelselänk till, och därmed representant för, en viss del av 
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forskarsamhället: de läsare som behöver acceptera publikationen för att den ska sättas i arbete 
inom forskningen. Först när en mångfald aktörers intressen är uppfyllda kan alltså 
publikationen som objekt framgestaltas, och därigenom bli till som ett resultat av det 
extramateriella nätverkets agerande.  

5.3.3 Juridik, förlag, forskningsetik och forskningspolitik 
Upprättandet av avtal innebär en förhandling mellan den enskilda forskaren och forsknings-
samhällets ideal om globalt fritt tillgängliga informationsflöden:  
 

… det ser jag som återigen, det är etik och moral och demokrati. […] 
Den ska vara fri forskningen. Och här blir det ju principiellt en 
jättekrock när tidskrifterna låser vårt material i avtalen. (P2) 

 
Forskarna måste på ett formellt sätt liera sig med de förlag som publicerar tidskrifterna. Då 
forskarna skriver på ett copyrightavtal etableras och stabiliseras länken mellan aktörerna. 
Forskarnas intressen av att publicera sig i en viss tidskrift innebär i detta fall en förhandling 
med förlagens intressen manifesterade i deras avtalsvillkor. Detta intresse innebär även en 
förhandling med juridiken som aktör, i form av upphovsrättsliga aspekter kopplade till 
vetenskaplig publicering. I intervjun med en konstvetenskaplig forskare belyses hur dessa 
länkar inte bara verkar på individnivå, utan även på lärosätesnivå:  
 

Vi hade faktiskt en hel dag när vi diskuterade copyrightfrågor med 
våra jurister här på universitetet och då tog de upp också det här med 
de internationella copyrightavtalen och vad som gäller med EU-rätt, 
svensk rätt och amerikansk rätt. Och min hjärna fick väl inte allt plats 
i, men man ser liksom komplexiteten i det hela. (K2)   
 

I intervjuerna framträder ofta en oklarhet över vilka regler som de kommersiella förlagen har 
för open access-publicering. Vidare är de noterbart att då en forskare inte har kunskaper om 
vilka villkor som gäller, till exempel angående ett förlags regler för parallellpublicering, så 
lutar vanligen dennes instinktiva bedömningar åt det negativa hållet. Detta kan jämföras med 
de slutsatser Fry m.fl. (2009, s. 70) drar om att forskares låga kunskaper om eller missförstånd 
vad gäller open access påverkar deras agerande i en riktning som får dem att tveka inför att 
publicera med open access. Den pågående sänkningen av barriärer för publicering som 
påvisas av Björk (2013) är alltså inte påtagligt närvarande i informanternas uppfattningar. 
Osäkerheten och oviljan att hamna i konflikter gör istället synbarligen forskarna mindre 
benägna att välja open access-alternativen (Kim 2011). 
 
I det empiriska materialet påtalar så gott som samtliga informanter en komplex relation 
mellan dem och aktörer inom den politiska sfären. Forskningspolitikens intressen av 
mätbarhet och idén om den nyttiga forskningen beskrivs som ursprunget till de 
utvärderingsystem som idag allt hårdare styr tilldelningen av forskningsmedel. Forskarnas 
relationer till de förändringar som präglar såväl högre utbildning som forskning (Becher & 
Trowler 2001; Deremitt 2000) är dock komplexa. Informanterna förmedlar en uppfattning om 
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att dessa tankar och system får en allt starkare position: ”det lär bli mer fokus i framtiden på 
detta” (M1). En informant problematiserar sin egen och hennes kollegors relation till de 
rådande politiska och finansiella normerna och systemen: ”det finns såklart en oro i 
forskarvärlden, men vi här har faktiskt gynnats här. Eftersom vi har haft så låg tilldelning 
från lärosätet har vi istället blivit bra på att söka och få externa medel, vilket nu verkar till 
vår fördel i jämförelse” (P1). Flera informanter gör, vidare, i dessa sammanhang en positiv 
tankemässig koppling till idén om forskning som mätbar och jämförbar. En annan 
pedagogikforskare framhåller att ”Det vi gör ska naturligtvis vara internationellt jämförbart 
och hålla en god internationell kvalitet, det är en grundförutsättning och då är utvärdering ju 
viktigt”  (P2).  

5.3.4 Forskaren: en aktör med inflytande 
Intervjuerna visar att det identifierade nätverket inte kan förstås som en separat kraft i relation 
till forskarna. Istället tecknar intervjuerna fram en mångfald relationer där forskarna 
synbarligen har positionen som aktiva påverkanskrafter.  Ett antal informanter har till exempel 
uppdrag som bedömare i Vetenskapsrådets bedömmargrupper. I denna roll har de uppdrag att 
styra medelstilldelningen till det egna forskarsamhället utifrån finansiärens riktlinjer. Ett 
ytterligare relevant exempel gäller forskarnas relationer till förlagen. Majoriteten av de 
intervjuade forskarna har idag, som vanligt är bland seniora forskare, uppdrag som granskare 
och/eller redaktörer. Därigenom kan de förstås som aktörer med delaktighet i nätverkets 
utveckling. En pedagogikforskare lyfter till exempel fram relevansen av granskarnas 
deltagande i publiceringssystemet: ”En annan viktig grej [att ta hänsyn till vid publicering] 
det är vilken typ av synpunkter man kan få, alltså vilken typ av reviewers. Då är det liksom att 
de bästa tidskrifterna är de man får absolut bäst feedback ifrån. Det försvinner ju om jag 
väljer något som är mer perifert” (P3). 
 
Forskarna utgör alltså en aktiv och upprätthållande funktion i det nätverk som genererar de 
normer, riktlinjer och ekonomiska modeller som deras praktiker styrs av och som de själva 
problematiserar: ”Och [tidskrifternas ekonomiska system] är ju världens affärsmodell såklart, 
de får allt och vi gör jobbet” (P3). På frågan om motiven för att aktivt delta i systemet som 
författare, granskare och läsare hänvisar informanterna till forskaryrkets identitet: ”Det är nog 
tradition, det har alltid varit så, det går långt tillbaka. Det ligger i rollen och jobbet att göra 
de här sakerna” (M2). Liksom i Roosendaal och Geurts modell (1997)  finner informanterna 
att deras deltagande i den traditionella strukturen är meningsfull för dem själva och för 
forskningsvärlden i stort. Det nya, digitalt präglade, publiceringssystem som utmanar den 
traditionella modellen präglas av att ”the traditional roles of author, reader, and publisher 
become blurred” (Francke 2008, s. 358). Tillståndet skapar synbarligen osäkerhet och tvekan 
hos de intervjuade forskarna. 
 
Vetenskaplig publicering framstår i intervjuerna som ett mångfacetterat nätverk, upprätthållet 
av allianser mellan en brokig mängd kroppar, institutioner och idéer. På ytan kan 
nätverksdeltagarna, eller aktörerna, framstå som icke-relaterade på grund av olikheter i former 
och verkanskrafter. Dock indikerar informanternas berättelser att enheterna snarare bara kan 
förstås utifrån deras allianser med varandra. Särskilt intressant inom studiens ramar är att 
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utforskandet av det empiriska materialet visar att forskarna inte kan förstås som enbart 
mottagare, som aktörer under påverkan från ett externt nätverk. De visar sig istället kunna 
förstås som en fundamental del i nätverkets existens. Forskarnas intressen ryms inom och 
medskapar nätverket, ger det kraft och legitimitet.   
 

5.4 Ett nätverk i blivande? 
 

Vid granskningen av det empiriska materialet framträder en tydlig upplevelse hos 
informanterna av att det rådande systemet för vetenskaplig publicering idag befinner sig under 
press från krafter och enheter som vill ersätta detta med ett nytt system. Detta system har egna 
mål och är uppbyggt av andra typer av relationer. De två alternativa praktiker för vetenskaplig 
publicering som framträder i intervjuerna verkar alltså kunna förstås som olika typer av 
nätverk. Signifikant i en jämförelse av hur de två båda beskrivs i intervjuerna är att medan det 
ena nätverket beskrivs som en norm framställs det andra som en konkurrent. Nätverken 
uppfattas inte som två jämbördiga alternativ, utan vad som beskrivs är snarare en kamp om 
dominans. Implementeringen av open access i Sverige kan utifrån denna iakttagelse förstås 
som ett ofärdigt nätverk, alltså som en överföringsprocess. Överföringsprocessen, i Callons 
mening (1986) utmärks av att en mångfald aktörer engageras i inbördes förhandlingar, 
pådrivna av vissa intressenter vars mål är att upprätta stabila hållbara länkar mellan samtliga 
aktörer. Förhandlingarna förs inom ramarna för ett potentiellt gemensamt intresse som de 
drivande intressenterna försöker etablera som väsentligt för alla involverade aktörer. 

5.4.1 Nya ideal, möjligheter och verktyg 
En majoritet av forskarna uppfattar ett flertal element i open access ifrågasättande av det 
rådande systemet för vetenskaplig publicering som tilltalade och attraktiva. Tyngst betonat är 
ifrågasättandet av det rådande ekonomiska systemet, där förlagen gör stora vinster på 
offentligt finansierad forskning. I detta sammanhang är det relevant att peka på hur peer-
reviewprocessen kan förstås som gynnsam för såväl forskare som för förlag (Shapin 1994). 
Värdet för förlagen är de intervjuade forskarna synbarligen medvetna om. 

 
Och jag menar, viken strålande affärsidé är det inte?! Forskningen 
finansieras offentligt och vi gör jobbet med att skriva texterna och 
granska varandra. Plus att biblioteken betalar för att vi ska få läsa 
sedan! (M3) 

 
Ett annat attraktivt motiv är uppfattningen att open access potentiellt ger ökad tillgång till 
information: ”även jag får ju tillgång till mycket material då. Och kanske får väldig nytta 
utav att det finns den öppenheten och tillgängligheten då” (K1).  Flera forskare resonerar 
även kring fördelarna med open access utifrån en önskan om ökad spridning av den egna 
forskningen (Roosendaal & Geurt 1997). En forskare konstaterar att: ”jag vill ju gärna ha 
spridning på mitt material” (K1). Flera av forskarna lyfter fram potentialen i att använda sig 
av nya open access-betonade kanaler för att nå nya och bredare grupper av läsare, vilket 
uppfattas som en positiv effekt (jmfr. Kim 2011; Pinfield 2014). En sådan kanal är 
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webbtjänsten Academia.edu där forskaren som individ skapar och administrerar sitt konto och 
lägger upp sin forskning på frivillig basis. Tjänsten beskrivs även som ett redskap för att nå ut 
till grupper vilka annars inte kunnat ta del av forskningen. En annan typ av 
publiceringstjänster som informanterna beskriver som intressanta (om än även som 
komplicerade och krångliga som system) är lärosätenas egna publiceringsdatabaser. Intresset 
gäller dels möjligheterna till spridning av innehåll till forskarsamhället men även den så ofta 
betonade synligheten. Ett ytterligare positivt element som betonas av flera informanter är idén 
att open access kan ge svensk forskning en större spridning. Fördelarna för ett ämne som 
konstvetenskap beskrivs på följande sätt av en konstvetenskaplig forskare: 
 

I den mån som man publicerar sig i open access på engelska[…] så 
tror jag att den kan vara positiv genom att den kan öka tillgäng-
ligheten på texterna internationellt. Konsthistoriker i Sverige 
publicerar sig väldigt mycket på svenska. […] Och där behöver det 
komma ut mer. (K2) 

 
Forskarna uppfattar alltså, både som författare och som läsare, flera attraktiva element i det 
utmanande alternativet. Ett flertal tjänster, kanaler och idéer beskrivs som intressanta och 
relevanta i relation till informanternas mer allmänna såväl som disciplinbundna 
forskningspraktiker. Tillit till tjänsternas potentiella inneboende värden i kombination med en 
uppfattad vinst av att använda dem influerar synbarligen forskarna positivt (jmfr. Kim 2011; 
Spetzi m.fl. 2013). 

5.4.2 Relationer och positioner under förhandling  
Intervjuerna blottar påtagliga variationer i kunskaper angående innehållet i Vetenskapsrådets 
open access-policy. Vilka publikationsformat som faller under mandatet, i vilken grad det 
följs upp och vilka möjligheter till ekonomiskt stöd som finns är exempel på frågor där 
forskarna uppvisar påtagligt olika grader av medvetenhet. Vidare är forskarnas förståelser och 
uppfattningar kring vad publicering med open access rent praktiskt kan innebära av olika art 
och spänner olika brett och djupt.  Begrepp som parallellpublicering förstås till exempel på 
olika sätt av informanterna och de publiceringsstrategier som kan definieras som grön 
respektive gyllene open access förväxlas eller sammansmälter ofta. Här finns tydliga 
paralleller med den tidigare forskningen på området (t.ex. Fry m.fl 2009; Spetzi m.fl 2013). 
Det framstår som tydligt att forskarna inte har en entydig bild av open access som fenomen, 
vilket indikerar att de aktörer som kretsar runt varandra fortfarande inte är stabilt 
positionerade och att länkarna mellan dem inte är etablerade. 
 
Intervjumaterialet som helhet tecknar även fram förekomsten av oklarhet och osäkerhet över 
identiteten hos och de inbördes positionerna bland de aktörer som kan förstås som drivande i 
implementeringen av open access som publiceringsstrategi: ”ärligt talat så vet jag inte vem 
det är som driver det här med open access. Jag tror att det är finansiärerna…” (M3) 
Informanterna identifierar, förutom specifikt Vetenskapsrådet, eller forskningsfinansiärer mer 
generellt, även politik på både nationell och internationell nivå, lärosäten och 
forskningsbibliotek som kärnkrafter i främjandet av open access. Intressant i sammanhanget 
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är att ingen informant placerar ursprunget till och drivkrafter i open access-rörelsen inom 
forskarsamhället. I intervjuerna görs inga hänvisningar till några starka förespråkare inom 
forskarvärlden, inte heller till några intresseorganisationer. Intressant att notera är frånvaron 
av nationella motsvarigheter till inflytelserika internationella talespersoner vilka stödjer open 
access, som Peter Suber eller John Willinsky. Sammantaget nämner ingen av de intervjuade 
forskarna spontant några personer eller organisationer vilka de kopplar samman med open 
access.  
 
I beskrivningarna framträder en bild av en situation som sammantaget präglas av osäkerhet 
och instabilitet. Informanterna identifierar i intervjuerna ett antal olika aktörer som de tolkar 
som verkanskrafter för en etablering av open access på bredare front. I intervjuerna framträder 
hur olika aktörer på olika sätt närmar sig forskarna och söker deras lojalitet och samverkan. 
Denna process är dock synbarligen långt ifrån avslutad. Informanternas berättelser signalerar 
snarare hur flera uppvaktande aktörer inte framstår som tillräckligt trovärdiga eller 
övertygande för att de intervjuade forskarna i nuläget ska vilja placera sin lojalitet i 
upprätthållandet av ett nytt system för publicering. 
 

Jag tycker att [forskarens eget lärosäte] är ganska otydliga här men 
man får inget svar mer än att "det tar tid innan vi får till det med open 
access" liksom. Så har jag hört mycket de sista åren. I början var det 
mer "kör på det här, det här kommer [lärosätet] att anamma" liksom. 
Sedan har det inte blivit så. (M1) 
 

Kritiken riktas mot flera olika aktörer på flera nivåer - finansiärer, politik och lärosäten - men 
rymmer samma sak: en efterfrågan efter tydlighet och stabilitet: 
 

Man vill ju få svaren från forskningsfinansiärerna som kräver open 
access till exempel. Från dem som ligger på och pushar på att det ska 
ligga på nätet. Att man tänker igenom. (K2) 

 
En pedagogikforskare noterar vidare hur olika intressenters intressen kan förefalla oklara:  
 

Vi får ju två helt olika budskap samtidigt från samma håll. Dels är det 
att vi ska satsa på de här tidskrifterna med hög impact factor som är 
svåra att komma in i. Och sedan det andra: att allt ska läggas ut fritt. 
Det blir två olika budskap.  (P2) 

 
En osäkerhet kopplad till de finansiella aspekterna av nya system för vetenskaplig 
kommunikation återkommer i ett flertal intervjuer. En forskare resonerar på följande sätt 
angående gyllene open access: 
 

Jag saknar liksom någon sorts policy från högskolan för […] hur gör 
man, förhåller sig till de avgifter som forskarna måste betala. Och kan 
man hitta på ett bra sätt att liksom föra över de här pengarna från 
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prenumerationsavgifter till att forskarna får betala. Och det där vet 
jag inte om någon tänker på överhuvudtaget. Det borde man ju göra. 
(M3) 

 
Även detta citat är ett exempel på hur forskarna i intervjuerna placerar in sig själva i vad som 
uppfattas som ett komplext system som spänner över ett flertal nivåer: från deras egen 
verksamhet, till förlagens ekonomiska modeller, till lärosätens ekonomiska ramar och till 
politiska ideal.  

5.4.3 Etableringen av en ny publiceringsekologi 
En pedagogikforskare beskriver hur han tillsammans med kollegor från en annan disciplin 
bedriver forskning på ett relativt nytt område inom kollegornas disciplin. Publiceringen av 
forskningsresultaten har komplicerats då de upplever att de tidskrifter de funnit: ”är inte 
riktigt de normala. […] De är inte de traditionella vetenskapliga peer-reviewtidskrifterna, 
även om det finns några tidskrifter där den dagsaktuella dialogen förs inom ämnet” (P3). En 
mekanikforskare diskuterar gyllene open access-tidskrifter och konstaterar att sådana, inom 
hans fält, ”inte anses lika intressanta” (M1). För att förstås som en giltigt och intressant 
publiceringskanal måste den ”uppfylla [forskarnas] behov och krav (M1) och här fallerar 
synbarligen de rena open access-tidskrifterna i majoriteten av informanternas ögon. Tilliten 
till tjänsterna och vad de kan bidra med är hos flera informanter svag, vilket gör dem mindre 
benägna att vilja använda dem (jmfr. Kim 2011). 
 
Samtidigt beskriver en konstvetare som är verksam inom ett yngre fält inom den bredare 
disciplinen hur flera gyllene open access-tidskrifter uppfattas som relevanta av de aktörer som 
kretsar runt dem: ”jag upplever inte att [de] har ett sämre rykte eller att [de] är ett sämre sätt 
för publiceringen” (K1). Samma forskare konstaterar vidare att ”sedan så finns det ju 
särskilda discipliner där man har klart en ranking att det är bäst att publicera sig här” (K1). 
De kommunikativa särdragen inom disciplinerna påverkar synbarligen såväl forskare (Becher 
& Trowler 2001) som förlagsbranschen (Lindh & Wiklund 2010).  
 
Flera forskare är inne på olikheterna mellan discipliners förhållningssätt till icke-traditionella 
former för vetenskaplig publicering. De av informanterna som bedriver forskning som kan 
placeras inom yngre forskningsområden är generellt mer insatta i och positiva till att publicera 
med open access i olika former. På samma sätt lyfter forskare som arbetar med 
tvärvetenskaplig forskning där äldre och yngre fält möts kollisionen mellan ramarna och 
formerna för publicering inom de olika fälten. Intervjuerna beskriver, sammantaget, att 
skillnaderna i förutsättningar för nya publiceringsformer handlar om traditioner: 
 

Att är det så att man [inom ett fält] traditionellt sett har vissa 
tidskrifter till exempel då, så är det ju de som är de starkaste. Och då 
kanske det är så att det kanske också är mycket svårare att få in en 
artikel där. Men det kan ju handla om att om man då har en relativt 
ny onlinejournal som är OA-baserad så kanske det helt enkelt är så att 
den har inte etablerat sig så mycket ännu då. (K1) 
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Flera informanter beskriver hur pågående förhandlingar angående relationerna mellan olika 
involverade aktörer kopplade till förlagsbranschen upplevs som en osäkerhetsfaktor: ”Det 
finns nordiska tidskrifter med en tydlig ambition att vara open access […]. Men det finns 
också en tendens där storförlagen lägger allt fler tidskrifter under sig. Och då har ju dessa 
tidskrifter bara att rätta sig.” (P1) Den påverkan som den ökade globaliseringen och de 
marknadsekonomiska influenserna har satt på förlagsbranschen upplevs som problematisk. En 
koppling kan här göras till att samma djupgående förändringar påverkat forskarnas egen sfär, 
den högre utbildningen (Becher & Trowler 2001). 
 
Flera forskare anger osäkerhet angående vad som gäller vid publicering i det egna lärosätets 
publiceringsdatabas. En mekanikforskare beskiver till exempel att: ”jag är faktiskt osäker på 
hur det funkar, om man kan lägga ut vad som helst” (M1). En pedagogikforskare beskriver att 
hans och hans kollegor uppfattar den lokala publiceringsdatabasen som ”ett rätt hopplöst 
system” (P3) vilket är anledningen till att både han och kollegor undviker att använda det. 
Denna uppfattning är förekommande även i andra informanters utsagor. Som Kling & 
McKing påpekar (2000) utgör alltså brist på tillit till den digitala tjänsten en barriär för 
användningen. 
 
Informanterna för ofta fram en uppfattning om att tid är en viktig faktor för att en tidskrift ska 
kunna etablera sig som en trovärdig kommunikationskanal. Traditioner beskrivs som en stark 
upprätthållande kraft inom det rådande nätverket. Ssamtidigt rymmer intervjuerna en idé om 
att ordningen inte med nödvändighet är evig. Det nuvarande tillståndet kan, utifrån 
informanternas uppfattning, mycket väl komma att genomgå förändringar. Dessa måste dock 
ske på premisser som passar alla inblandade aktörer och deras olika intressen.  
 
Okunskap om eller ifrågasättande av open access-tjänster beskrivs av Fry m.fl. (2009) som ett 
stort hinder för forskares benägenhet att använda sig av dessa tjänster. Att negativa 
inställningar till specifika tjänster sprids i forskarnas lokala sammanhang (Törmä & Vakkari 
2004) för i sin tur med sig en negativ inverkan på de syften som tjänsterna är avsedda att 
uppnå. Till exempel försvårar det den utifrån lärosätenas och bibliotekens perspektiv 
intressanta funktionen hos databaserna för synliggörande och utvärdering. Mandat som 
incitament är ett sätt att öka användningen av till exempel institutionella 
publiceringsdatabaser (Harnad 2009), men dessa kan, som till exempel Suber (2012) 
konstaterat, förbigås. Ännu gäller synbarligen Franckes iakttagelse om att ”it is likely that 
many of the challenges posed by the digital environment will take time to become accepted 
and intergraded into the academic system” (2008, s. 358). 

5.4.4 Att välja sida 
Det empiriska materialet visar som helhet att en uppfattning av open access som en 
nödvändighet är långt ifrån etablerad. En mekanikforskare beskriver till exempel att han i 
positiv mening uppfattar open access som att ”det ligger en ekonomitanke i botten. Man vill 
komma ifrån förlagen.” (M1) Men i likhet med flera andra informanter uttrycker han lojalitet 
med det idag rådande systemet. Lojaliteten, baseras på en uppfattning om att open access inte 
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utgör ett fullödigt alternativ: ”Men [förlagen] tillfredsställer ju också ett behov. Och för att de 
ska kunna finnas så måste de finansiera sin verksamhet” (M1). Återigen kan man konstatera 
att Shapins (1994) iakttagelser av att det traditionella publiceringssystemet och dess 
inneboende länkar och relationer fyller relevanta funktioner är en högst närvarande tankefigur 
i informanternas resonemang. De kopplar synbarligen konsekvent samman andra aktörers 
behov med sina egna behov. Detta görs inom ramarna för ett föreställt meningsfullt 
sammanhang. Dessa förförståelse angående funktionerna av de olika stegen i den 
vetenskapliga kommunikationen, och specifikt publiceringsprocessen (Roosendaal & Geutrs 
1997) innebär att forskarna ställer samma krav på ett nytt system.  
 
För att överge ett nätverk till förmån för ett annat krävs synbarligen en upplevelse av 
förekomsten av stabilitet i länkarna och positionerna mellan de deltagarna aktörerna. Aktörer 
som förstås som initierande i överföringsprocessen förväntas agera tydligt och med mer kraft 
för att open access ska framstå som ett realistiskt alternativ i långsiktig mening: ”Här är man 
[som forskare] beroende av att de som kan sätta tyngd bakom orden driver det. Att lärosäten, 
att stater, att de vetenskapliga råden finner en lösning” (P1). En annan forskare beskriver vad 
han uppfattar som otydlighet från sitt lärosätes håll:  
 

Jag upplever att det är viktigt, att [lärosätet] tycker att det är viktigt 
att man, även att det är något som man ska hantera och följa upp. 
[…]. Jag har inte varit med om något fora där man diskuterat vad 
man ska göra med det här. (M3) 

 
I intervjumaterialet framträder ett behov av tydligare incitament för att forskarna ska flytta sin 
lojalitet och för att de med sin aktivitet ska bidra till att upprätthålla samband och allianser 
som önskar konkurrera med det traditionella publiceringssystemet.  

 
När det gäller reviewprocessen så har jag stort förtroende för den 
ändå. Motfrågan blir ju, hur skulle du vilja ha det då? Och då har jag 
inget bättre svar faktiskt. Så på det hela taget fungerar det nog så bra 
det kan. Man kanske tycker att det är en liten ankdamm det här med 
forskarna. Jag menar vi kan ju inte bara uppfinna något som inte 
finns, vi får ju titta på det vi har och hur vi gör det bästa av det. (M2) 

 
Flera av informanterna belyser en potentiell oro för att nya publiceringsstrategier för med sig 
en ökad arbetsbörda för den enskilda forskaren, alltså en ökning av det Kim (2011) definierar 
som kostnadsfaktorer. En konstvetare beskriver problematiken som en upplevelse av att:  
 

Jag lägger mer och mer [tid på] administrativa funktioner. Jag tror 
att blir det ännu mer sådana styrningar, att man känner att det blir 
mer och mer jobb med sådant som kanske tar mer och mer tid från att 
kunna ägna sig åt själva forskningen. […]Och det är klart att där 
finns det en gräns för vad som känns rimligt. (K1) 
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I intervjuerna framträder, sammantaget, en bild av hur det nätverk som upprätthåller 
traditionella publiceringspraktiker idag befinner sig under press genom de pågående 
initiativen för att implementera open access som norm i det svenska forskarsamhället. De 
intervjuade forskarna tecknar gemensamt fram en upplevelse av att de publiceringspraktiker 
de tagit till sig under sin forskarutbildning och karriär idag påverkas av försök till förändring 
från olika håll och i olika form. Om försöken att etablera open access i ett svenskt 
forskningssammanhang förstås som en överföringsprocess i vardande går det att konstatera att 
denna just nu befinner sig i en fas som präglas av förhandlingar, ambivalens och osäkerhet. 
För de deltagande forskarna upplevs i nuläget synbarligen inte open access som ett tillräckligt 
attraktivt alternativ till deras engagemang i det rådande normerande nätverket. De upplever 
visserligen delvis försöken att etablera ett nytt normerade nätverk som attraktiva ur ett antal 
synvinklar. Men mer verkar krävas innan överföringsprocessen kan nå en mobiliseringsfas, 
där open access har accepterats och etablerats på bred front.  
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6. Slutdiskussion 
 
Denna studie har tagit sin form utifrån tre övergripande forskningsfrågor. Det är i detta läge 
relevant att återknyta till dessa frågor och reflektera över vilka iakttagelser och slutsatser som 
den genomförda studien kan ge i relation till dem. I detta kapitel kommer särskilt intressanta 
aspekter som framkommit att belysas. Vidare rymmer kapitlet en diskussion angående 
metodvalet i studien samt förslag till fortsatt forskning på studiens område. 
 

6.1 Efter implementeringen av Vetenskapsrådets open access-policy 
 
Studiens första frågeställning riktade fokus mot hur Vetenskapsrådets open access-policy har 
influerat forskares förhållningssätt till open access. Utifrån analysen är det möjligt att göra ett 
antal iakttagelser, baserat på vad som framträder i det empiriska materialet.  
 
Policyn uppfattas som ett positivt bidrag till forskarsamhället i den mening att den lett till 
eftertanke och reflektioner bland forskarna om vilka konsekvenser deras 
publiceringsstrategier får. Den uppfattas vidare som en meningsfull kraft i relation till att den 
främjar idealet om att fri tillgång till forskning inte bara är av värde utan en nödvändighet för 
forskningens och därigenom samhällets utveckling.  
 
Tidigare forskning argumenterar för att forskningsfinansiärers policyer, likt Vetenskapsrådets, 
kommer att ha ett större inflytande på forskares publiceringspraktiker än lokala policyer. 
Ålägganden från lärosätena beskrivs i denna studie som mindre styrande vilket ligger i linje 
med denna tes. Detta stämmer vidare väl överens med bland annat Peter Subers iakttagelse av 
att forskare i högre utsträckning följer externa finansiärers mandat, då manöverutrymmet är 
större i deras relationer med lärosätena (2012). De öppna och mer direkta former av motstånd 
mot policyer som tidigare forskning kopplar samman med den grupp av etablerade forskare 
som ingår i studien syns inte i intervjuerna. Sannolikt ligger anledningen till frånvaron av 
motstånd sannolikt just i det faktum att policyn kommer härrör från en extern 
forskningsfinansiär. 
 
De intervjuade forskarna har alla uppfyllt policyns krav och uppger att de inte sökt efter vägar 
för att undvika att uppfylla dessa. Policyn har vidare synbarligen lett till en ökad kunskap om 
frågor som rör open access, även om forskarna i hög grad är oklara över vad fenomenet open 
access inrymmer. Däremot framträder inte att policyn skulle haft några djupgående effekter på 
forskarnas medvetande eller att den lett till aktiva ställningstagande till förmån för open 
access. Snarare anas en pragmatism i forskarnas förhållningssätt till policyns krav. Denna 
pragmatism kan jämföras med de mer altruistiska ideal som open access-rörelsen rymmer. 
Forskarna premierar, så långt det är möjligt, göra så små förändringar som möjligt i sina 
publiceringsstrategier. Detta innebär att de generellt föredrar att endast göra små avsteg från 
den traditionella modellen (även om undantag finns). Här är det relevant att göra en reflektion 
angående det urval som studien vilar på. Majoriteten av de intervjuade forskarna har en lång 
erfarenhet inom sin yrkesverksamhet. De kan därför antas vara mer fast positionerade i sina 
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praktiker och förhållningssätt än yngre forskare hade varit. Samtidigt antyder intervjuerna att 
även yngre forskare förhållandevis fort, genom sin forskarutbildning, präglas att följa 
etablerade traditioner inom de sammanhang de ingår i. Att yngre forskare skulle vara mer 
benägna att stödja etableringen av open access är därmed inte en slutsats som automatiskt bör 
dras. 
 
De forskarpraktiker som forskarna tagit till sig genom sin forskarutbildning och under sin 
efterföljande karriär kolliderar synbarligen med ett antal aspekter relaterade till att publicera 
sig med open access. Ett problem som framträder i analysen är att forskarna dras i olika 
riktningar av samma aktörer. Tillståndet av omförhandlingar av makt mellan det traditionella 
och det nya publiceringssystemet rymmer motstridigheter i olika aktörers mål och syften. 
Forskningspolitiken driver till exempel dels på open access, framför allt genom sina 
instruktioner till Vetenskapsrådet, vilka landar i forskarnas värld i form av open access-
policyn. Samtidigt organiserar systemet för medelstilldelningen idag synlighet, hög impact 
och höga citeringssiffror, vilket är en stor anledning till varför forskarna upplever det 
traditionella systemet som meningsfullt. Forskarna dras därmed åt olika håll då de dels 
förväntas publicera sig med open access och därmed vända de traditionella förlagens 
affärsmodeller ryggen, samtidigt som de förväntas placera sig högt i rankingar för att 
säkerställa inte bara sin egen, utan dessutom kollegors framtida finansiering. En annan 
intressant influens på forskarnas förhållningssätt till policyn som språkrör för open access-
rörelsen och dess ideal är den upplevda bristen på tydlighet vad gäller var de involverade 
parterna står och hur relationerna mellan dem förstås. Här krävs uppenbarligen mer aktivitet 
från berörda parter för att forskarna ska uppleva policyn som meningsfull i en högre 
utsträckning än de gör idag. 
 
Policyn kan sammanfattningsvis beskrivas som något av en icke-fråga i den akademiska 
vardagen. Men samtidigt kan den utifrån analysen förstås som ett objekt som rymmer på 
starka inneboende verkanskrafter. Dessa verkanskrafter tvingar forskarna att ta ställning till de 
möjliga utkomster som policyn rymmer och att agera i förhållande till dessa. Utifrån denna 
studies resultat så främjar alltså Vetenskapsrådets policy, genom sin existens, den 
forskningspolitiska strävan efter att stärka open access som publiceringsmodell. Denna 
utveckling är dock långt ifrån enkel eller rättfram till sin natur. 
  

6.2 Vad influerar forskares publiceringspraktiker och förhållningssätt till  
open access? 
 

Studiens andra frågeställning har som fokus hur publiceringspraktiker och forskares 
förhållningsätt till open access kan förstås ur ett aktör-nätverksteoretiskt perspektiv. Här har 
analysen visat att forskarna formar sina handlingar och attityder inom ramarna för ett brokigt 
och komplext sammanhang.  
 
Forskarnas resonemang i intervjuerna visar tydligt på hur vetenskapliga publikationer är 
bärare av komplexa och dynamiska inneboende påverkanskrafter. Forskningsresultat i 
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publicerad form kan inta olika funktioner beroende på exempelvis var de sprids och på vem 
de når. Publiceringarnas innehåll, forskningsresultaten, kan fångas upp av andra forskare som 
citerar publikationerna och därmed inkluderar dem i det vetenskapliga samtalet. Detta kan ske 
inom eller utanför disciplingränserna och användningens form och syfte kan därför skilja sig 
åt. Publiceringarna kan, utskrivna på ett CV, uppmärksammas av forskningsfinansiärer vid 
granskningar av nya ansökningar och därigenom säkerställa, eller underminera, fortsatt 
finansiering för forskaren. Publiceringar kan även inkluderas i lärosätenas bibliometriska 
analyser. Även i detta sammanhang får de representera forskningsproduktivitet och kan 
därmed påverka tilldelningen av ekonomiska anslag för ett lärosäte, en fakultet eller en 
forskargrupp. Genom peer-review fungerar publikationerna även som redskap i forskarens 
strävan mot högre kvalitet i sin forskning, alltså i dennes syfte att bli en bättre forskare.  
 
Utifrån sin medvetenhet om dessa immanenta krafter upplever forskarna i denna studie ett 
behov av att i så hög utsträckning som möjligt kontrollera och styra verkningarna av sina 
publiceringar. Studien har påvisat hur en rik väv av faktorer influerar forskarnas hantering av 
sina publikationer och hur de på olika sätt och utifrån olika motiv och högst medvetet för dem 
genom publiceringsprocessen. Relevant att lyfta fram i detta sammanhang är studiens 
iakttagelse av hur påverkan på forskarnas förhållningssätt synbarligen härstammar från många 
olika håll och tar sig många olika former. Analysen visar, i linje med den tidigare forskning 
som granskat samma område, hur politiska intressen, ekonomiska modeller, praktiker och 
traditioner inom discipliner såväl som inom mindre forskargrupperingar påverkar forskarnas 
förhållningssätt till den vetenskapliga kommunikationen. Påverkan bedrivs alltså på mikro- 
såväl som på makronivå. Olika typer av incitament för att agera på ett visst sätt berör 
forskaren som individ och som medlem i olika sammanhang, som präglad av sin 
forskarutbildning och som ansvarig för blivande forskare, som författare och som läsare, som 
idealist och som pragmatiker. Dessa påverkansfaktorer behöver, vilket tydligt framträtt i 
analysen, förstås utifrån sin helhet och inte bara som mindre beståndsdelar. För att förstå 
forskares praktiker behöver vi alltså bryta med de ansatser som varit dominerande i mycket av 
den tidigare forskningen, vilken ofta försökt närma sig frågan om forskares 
publiceringspraktiker utifrån mer avgränsade perspektiv. 
 
Både den traditionella modellen for vetenskaplig publicering och den modell som benämns 
som open access kan beskrivas och förstås utifrån aktör-nätverksanalogin. Utifrån ett ANT-
perspektiv representerar de båda nätverken två komplexa uppsättningar relationer mellan ett 
stort antal kroppar, krafter, idéer och intressen som ingår allianser med varandra med syftet att 
etablera eller upprätthålla vissa gemensamma syften. Den traditionella modellen för 
vetenskaplig publicering är starkt etablerad sedan århundraden tillbaka och de intressen som 
binder dess deltagare samman är synbarligen beständiga även idag. Open access framstår i 
jämförelse som en ofärdig konstellation av länkar och positioner. Att ersätta den traditionella 
modellen för att främja forskningssamhället är ett mål som flera aktörer synbarligen finner 
intressant nog för att de ska ingå i förhandlingar om premisserna för ett deltagande i det nya 
nätverket.  
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En intressant iakttagelse som kunnat göras i analysen är att forskarna uppenbarligen har en 
påtagligt central funktion i de båda konkurrerande publiceringsmodellerna. Gemensamt för de 
två nätverkskonstellationerna är deras behov av och kamp om forskarnas deltagande och 
lojalitet för att kunna säkra sin existens. Forskarna framstår, vidare, i hög utsträckning som 
drivande krafter i relation till det etablerade nätverket, vilket de bidrar till att bevara genom 
sin lojalitet med den traditionella publiceringsmodellen. De framstår däremot, i jämförelse, 
som betydligt mindre aktiva i försöken att etablera open access som nytt ideal och ny norm. I 
den överföringsprocess som verkar pågå framstår det snarare som att forskarna är uppvaktade 
av andra aktörer än att de själva agerar som uppvaktare och initiativtagare. Roosendaal och 
Geurt (1997) och Cullen och Chawner (2011) indikerar att forskare av olika skäl är nöjda med 
det rådande tillståndet och att de generellt inte finner förändringar nödvändiga.  De utsätts 
dock synbarligen idag för påverkan från andra krafter, som idealet om den fritt tillgängliga 
forskningen, forskningspolitik, lärosäten och open accessförlag, vars önskan är att de ska 
medverka till omformandet av den vetenskapliga publiceringens premisser och former. 
 
Analysen visar alltså att forskarna har kommit att engageras i en överföringsprocess där 
försök till omförhandlingar av såväl deras praktiker som försanthållande och ideal pågår. Vid 
en granskning av denna process framträder ett antal nya aktörer och objekt, vilka inte haft en 
position eller funktion inom det etablerade nätverket. Open access policyer på olika nivåer, 
open access-tidskrifter, publiceringsdatabaser och olika mänskliga förespråkare för open 
access är exempel på sådana aktörer. Men intervjuerna visar även att aktörer och objekt som 
redan ingår i det etablerade nätverket engageras i förhandlingarna och därmed ses som 
potentiellt relevanta deltagare i det nya nätverket. De pådrivande aktörer som försöker 
etablera det nya nätverket försöker, i enlighet med överföringsprocessens utvecklingssteg, 
bryta sönder redan existerande band mellan de gamla aktörerna för att rasera det gamla 
nätverket.  
 

6.3 Inför framtiden 
 
Det är tydligt att de forskare som deltagit i denna studie i nuläget arbetar och verkar i en 
skärningspunkt där det pågår en kamp om vilka normer och modeller för vetenskaplig 
publicering som ska vara de rådande i framtiden. I analysen framkommer att forskarna är 
medvetna om denna kamp och, vidare, att de har och får rollen som centrala aktörer i 
nätverkens kamp om dominans och fortlevnad genom stabilisering. 
 
Open access som rörelse vilar på samverkande intresse från en mångfald sfärer. I nuvarande 
skepnad framstår dock open access som ett alltför instabilt och opålitligt alternativ för att 
forskarna ska vilja lägga sin fulla lojalitet och sitt fulla engagemang i modellen. Ovan har det 
faktum att forskarna inte uppfattar sig själva som drivkraften bakom open access diskuterats. 
De ser istället andra aktörer - bibliotek, lärosäten, finansiärer, nationer och internationella 
sammaslutningar - som ansvariga för att lösa vad de upplever och beskriver som svårigheterna 
med open access. Dessa svårigheter rör primärt finansiella frågor, alltså hur open access i en 
större skala ska finansieras utan att forskarnas egna budgetar påverkas negativt. Forskarna 
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upplever alltså ett behov av att värna sina ekonomiska ramar, både de delar som kommer från 
Vetenskapsrådet, men även de som är kopplade till medelstilldelningen från lärosätena. En 
annan osäkerhet, men kopplad till den förra, gäller hur open access ska förstås i relation till 
det system för utvärdering som idag växer sig allt starkare. Dessa strukturella osäkerheter 
behöver troligtvis få en lösning innan forskarna kan omfamna open access i en större 
omfattning. Men även andra frågor behöver ges uppmärksamhet. För aktörer som arbetar med 
att etablera och främja open access visar till exempel studien att arbetet behöver bedrivas på 
flera fronter och med olika syften och medel. Lika viktigt som att den lokala 
publiceringsdatabasen är välfungerande utifrån forskarnas perspektiv är det att forskare får 
stöd i disciplinspecifika publicerings- och upphovsrättsliga frågor. Det nya, bredare och mer 
forskarnära arbete som bibliotek idag i allt högre utsträckning initierar och utvecklar ter sig 
alltså som en rimlig väg att gå om de ska kunna främja open access. 
 
Ytterligare en intressant aspekt i relation till forskarnas distansering mellan open access och 
det egna forskarsamhället gäller bristen på lika inflytelserika förespråkare för rörelsen i den 
svenska forskningssfären som till exempel Peter Suber eller John Willinsky utgör i den 
internationella kontexten. Då den tidigare forskningen påvisat hur inflytelserik påverkan från 
den egna konstexten är för forskares förhållningssätt till open access kan man spekulera i 
huruvida arbetet med att främja implementeringen av open access i Sverige skulle behöva 
starkare förespråkare inom forskningsvärlden. 
 
”Trust related issues to information sharing emerge on both micro (personal trust) and macro 
(system trust) levels and should not necessarily be perceived as solely tied to interaction 
between individuals” (Pilerot 2013, ingen sida). Denna slutsats vad gäller forskares 
informationsutbyten kan även användas för att sammanfatta föreliggande studie, där frågor 
om tillit framträtt som ständigt närvarande i de deltagande forskarnas resonemang. Analysen 
visar att om forskare ska välja att liera sig med och stödja open access på en bredare och mer 
djupgående front krävs att de även inom ramarna för denna publiceringsmodell kan uppleva 
tillit. Denna tillit gäller såväl mänskliga aktörer, som andra forskare, som icke-mänskliga 
aktörer, till exempel artiklar och publiceringsdatabaser. Forskarna behöver, vidare, känna tillit 
till olika typer av institutioner, som förlag, Vetenskapsrådet, sina lärosäten samt olika externa 
aktörer som de kommer i kontakt med i sitt arbete (som bildarkiv). Dessutom krävs tillit till 
forskningspolitiken som helhet och till den ekonomiska modell och de ideologiska 
utgångspunkter som open access vill främja. Inom ramarna för ett ANT-perspektiv belyser 
analysen att tilliten inte enbart rör forskarnas separata relationer med dessa aktörer. Istället 
krävs en upplevelse hos forskarna av existensen av tillit, kontinuitet och stabilitet mellan 
samtliga berörda deltagare. Beskrivet utifrån aktörnätverksanalogin måste forskarna som 
uppvaktade aktörer uppleva att samtliga länkar inom det potentiella nya nätverket är 
beständiga och pålitliga. Därmed behöver alla försök att byta ut det nuvarande systemet kunna 
garantera forskarna tillförlitlighet och stabilitet i samma utsträckning som de upplever att det 
rådande systemet ger.  
 
En intressant reflektion som kan göras i anslutning till analysen av det empiriska materialet 
rör huruvida Vetenskapsrådets open access-policy idag kan anses vara implementerad. Medan 
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riktlinjerna är på plats och de intervjuade forskarna i stort verkar för att uppfylla dem så råder 
synbarligen oklarheter bland forskarna angående hur åtlydnaden följs upp av Vetenskapsrådet. 
Om implementation förstås som operationalisering av Vetenskapsrådet beslut att stödja open 
access genom att upprätta ett regelverk med krav på de finansierade forskarna är detta 
uppfyllt. Om begreppet implementation istället förstås som att ett större fungerande system 
har etablerats utifrån rådets ambitioner om att öka forskares aktiva medvetenhet om och stöd 
för open access är frågan mer osäker. Tidigare forskning indikerar att forskningsfinansiärer i 
allt högre utsträckning kommer att införa såväl mer tvingade formuleringar som mer 
strukturerade uppföljningar av sina open access-policyer. En sådan utveckling har, utifrån 
denna studies resultat, ett visst stöd bland forskarsamhället. Framför allt eftersökts och behövs 
synbarligen en högre grad av tydlighet angående finansiärers uppföljningsförfaranden. 
 
Historiebeskrivningen av den traditionella modellen för vetenskaplig publicering framställer 
ofta denna som i stort oförändrad sedan över 500 år tillbaka. Utmärkande för nätverk är dock, 
som tidigare konstaterats, att dess stabilitet endast är en chimär. I diskussionen om nätverk är 
det istället relevant att notera att etablerade sådana genomgår förändringsprocesser. Dess 
upplevda solida form döljer alltså pågående omförhandlingar mellan de olika deltagarna. Men 
så länge som länkarna inom nätverket inte löses upp helt kan detta fortsätta att agera som en 
norm och kraft i omvärldens ögon. Givet denna tankemodell blir en relevant fråga att ställa 
sig huruvida de idag pågående omförhandlingarna mellan aktörer som förlag, tidskrifter, 
lärosäten och forskare kan redas ut inom det existerande nätverk eller om förhandlingarna 
leder till dess upplösande. Tidigare studier, som Cullen och Chawner (2011), ger indikationer 
på att det etablerade systemet just nu genomgår ett antal förändringar och att dessa av 
forskarsamhället uppfattas som tillfredställande nog för att nätverkets helhet ska bestå. Det är 
dock omöjligt att inom ramarna för föreliggande studie spå om vad framtiden för med sig. En 
annan relevant fråga är hur mycket ett nätverk kan förändras innan det i realiteten utgör ett 
nytt nätverk. I vilken utsträckning kan nya deltagare infogas och rollerna mellan de gamla 
omförhandlas och förändras? Var går gränserna för den traditionella publiceringsmodellen? 
Och var går gränserna för den nya? 
 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
 

Denna studie har enbart snuddat vid det fenomen den intresserat sig för. Mer kunskap krävs 
för att ytterligare kunna ”entangle the relationship between influences, perception and use” 
(Fry m.fl. 2009, s. 68) när det handlar om vetenskaplig kommunikation i olika kanaler och 
former. Det finns alltså en mängd trådar att följa upp för ytterligare och djupare kunskaper.  
Olika faktorers påverkan på forskares förhållningssätt till open access behöver utredas vidare, 
till exempel med disciplinfokuserade ansatser, men även genom ansatser som fokuserar på 
andra typer av kontexter och influenser. Vidare skulle studier av annan metodologisk karaktär 
bidra med ytterligare värdefulla insikter. Denna uppsats har baserats på intervjuer som metod. 
Att istället granska de problem den utforskar genom en longitudinell etnografisk studie skulle 
ge möjligheter till djupare förståelse av fenomenen genom en närmare och mer omfattande 
tillgång till informanternas livsvärldar. Frågor om tillit i relation till forskares 
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publiceringpraktiker i allmänhet och deras förhållningssätt till open access i synnerhet har 
framträtt som en särskilt intressant aspekt av denna studie. Även detta spår behöver utforskas 
mer ingående i kommande forskning. Även andra typer av undersökningar där forskares 
publiceringspraktiker granskas utifrån ett ANT-perspektiv skulle bidra till den sammanlagda 
kunskapen på området, givet perspektivets värde som ramverk i denna studie.  
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Sammanfattning 
 
Denna magisteruppsats har utforskat ett antal forskares publiceringspraktiker och 
förhållningssätt till open access utifrån ett tvådelat intresse. Den undersöker dels 
Vetenskapsrådets open access-policys påverkan på forskarnas publiceringspraktiker och 
förhållningssätt till open access och dels hur dessa formas och påverkas utifrån ett aktör-
nätverksperspektiv.  
 
År 2010 införde Vetenskapsrådet ett krav på att alla vetenskapligt granskade artiklar och 
konferensbidrag som producerats inom ramen för forskning som finansierats av myndigheten 
ska publiceras med open access. Detta innebär att all forskning som stöds av Vetenskapsrådet 
ska göras fritt tillgänglig, antingen i digitala arkiv, som lärosätenas egna arkiv, eller i 
tidskrifter vilka enbart, alternativt som kompletterande tjänst, publicerar med open access. 
Inom den akademiska världen hanteras ofta frågor som rör open access av 
forskningsbiblioteken. Biblioteket tillhör de institutioner som var tidigast med att driva frågan 
om open access i den svenska kontexten och de lägger idag allt mer resurser på detta arbete. 
Ansatserna är dock behäftade med svårigheter och idag finns stora skillnader i forskares 
acceptans och bruk av tjänster och kanaler som är relaterade till publicering med open access. 
 
Idag riktats kritik mot att studier av forskares praktiker ofta är alltför begränsade i sina 
ansatser. Det finns dock etablerade traditioner inom forskningsfält som Science and 
Technology Studies där forskningspraktiker granskas utifrån idén att världen som vi uppfattar 
den kan beskrivas som upprätthållen av olika typer av nätverkskonstellationer. Ett teoretiskt 
perspektiv som ofta använts i sådana sammanhang är aktör-nätverksteori. Perspektivet 
fokuserar specifikt på att belysa relationer och länkar mellan enheter och kroppar i olika form 
i en extramateriell verklighet utifrån idén att det är genom just genom sådana konstellationer 
som den naturliga och sociala världen får sin form. 
 
Studiens frågeställningar har utforskas genom en kvalitativ undersökning där åtta seniora 
forskare från tre vetenskapliga discipliner intervjuats. Analysen av intervjumaterialet har 
genomförts utifrån ett aktör-nätverksteoretiskt perspektiv, med hjälp av ett antal centrala 
begrepp hämtade från ANT:s begreppsliga verktygslåda. 
 
Studien visar att Vetenskapsrådets policy kan beskrivas som en låg-intensiv påverkansfaktor i 
den akademiska vardagen. Samtidigt kan den förstås som ett objekt som rymmer starka 
inneboende verkanskrafter. Dessa verkanskrafter tvingar forskarna att ta ställning till de 
möjliga utkomster som policyn rymmer och att agera i förhållande till dessa och utifrån denna 
studies resultat så driver den genom sin existens synbarligen det främjande arbetet för open 
access framåt.  
 
Denna utveckling är dock långt ifrån enkel eller rättfram till sin natur och studien visar även 
hur det idag pågår en strid om vilken modell för publicering som ska gälla i framtiden. Utifrån 
ett ANT-perspektiv kan den traditionella modellen och open access båda förstås som 
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extramateriella nätverk vilka konkurrerar med varandra om att säkra forskarnas intresse, 
lojalitet och engagemang. Forskares förhållningssätt till open access, liksom deras 
publiceringspraktiker kan alltså förstås som en produkt av det idag etablerade nätverket. Men 
de kan även ses som varandes i förhandling med open access som ett potentiellt nytt nätverk. 
Detta befinner sig i en överföringsprocess vilken ännu inte avslutats utan präglas av osäkerhet 
och instabilitet i länkarna mellan de aktörer som är indragna i nätverket. I studien 
framkommer att forskarna känner ovisshet vad gäller open access på flera plan; såväl 
ideologiska som praktiska. Den osäkra situation som präglar överföringsprocessen gör att 
forskarna i nuläget tvekar över vilket nätverk, alltså vilket publiceringsparadigm, de ska liera 
sig med. I väntan på att ett antal osäkerheter på olika nivåer har stabiliserats avvaktar 
forskarna med att omfamna open access på bred front. Behovet av stabilitet berör såväl 
forskningspolitiska riktningar, ekonomiska system för medelstilldelning, det akademiska 
systemet för kvalitetssäkring och excellens samt tjänster och kanaler för vetenskaplig 
kommunikation och publicering. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Hur hamnade du i ämnet? Val av fält? Karriär?  
Nuvarande arbetsplats? Tid, position, forskningsverksamhet? 
 
Ämnet 
Hur skulle du beskriva effektiva vägar för att sprida forskningsresultat inom ditt eget ämne?  
Vad är sämre strategier 
Vad är karaktäristiskt för ämnet?  
Hur tänker du själv angående publicering: faktorer, prioriteringar/val? 
Vilka hinder kan finnas?  
Har villkoren för publicering förändrats under din verksamma tid? Hur och varför i så fall?  
 
Open access 
Minns du när du först hörde talas om open access?  
Vilken uppfattning fick du om det hela då? 
Har den uppfattningen ändrats av någon anledning? Om ja: hur? 
Miljön på institutionen/kollegor? Har ni samma förhållningssätt? 
  
Projektet 
Innehåll? Syfte? Utfall i form av publikationer? 
 
VR-policyn införs 2010 
Hur minns du det hela? Inställning initialt, vilka tankar hade du/ni?  
Kollegiet/lärosätet/andra fora: Hur är din upplevelse av diskussionerna? Vad pratade man om 
i gruppen/på arbetsplatsen/egna nätverk/offentliga debatten? 
Vad/vilka tror du att du tog intryck av och påverkades av i det här första skedet?  
 
Under projektets gång 
Hur sökte du/ni information om vad som förväntades av dig/er? 
Skulle du säga att policyn är något som du/ni aktivt förhållit dig/er till?  
Har du/ni haft anledning att återkomma till policyn under vägen? I så fall hur och varför? 
Om grupp: Har ni pratat om policyn i forskargruppen under projektets gång? Har ni tyckt 
likadant i gruppen? Varför/varför inte? 
Om ensam: Har du diskuterat policyn och vad den innebär med andra personer under 
projektets gång?  
Har du/ni tagit hjälp? Har några andra parter varit involverade där du/ni har sökt stöd/fått 
riktlinjer? 
 
Publiceringar 
Hur gick du/ni tillväga vad när du/ni skulle publicera? Hur valde du/ni strategi? Varför?  
Vilka prioriteringar krävdes att du/ni gjorde när du/ni fattade beslut? 
Hur hade du/ni gjort om inte policyn funnits? Annorlunda? 
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Motstånd 
Har du/ni följt/kommer att följa mandatet fullt ut?  
Tillfällen när du/ni reflekterade över att inte följa? 
Diskuterats bland kollegor? Känner till andra/tror du att andra kan vilja avstå från att följa 
mandatet?  
Hur i så fall?  
 
Parallella publiceringar 
Har du/ni publicerat annat samtidigt som projektet?  
Hur har du/ni tänkt där? Har VR-projektet och policyn påverkat? 
 
Avslutning 
Hur har du/ni publicerat i er efter VR-projektet? Hur tänkte du/ni här?  
Är policyn bra för dig och dina kollegor? För ämnet? För forskningen i stort? Varför/inte? 
Är det något du saknar idag i debatten om VR-policyn och om open access i stort? 
Något du vill tillägga eller justera? 
 


