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Abstract:  

 

The availability of both research results and data is appealing to different 

actors, which has increased the interest in open access significantly during the 

past decades. Generally, a more openly access to research results is regarded as 

a positive movement as this contributes to a faster spread of information, 

increase of visibility of research and the promotion of research collaborations. 

However, resistance concerning this movement exists such as limitations of the 

academic freedom, difficulties in choosing the right publication channel. 

 

This master thesis examines policy documents regarding the Nordic academic 

institutions’ approach to open access. It focuses on the communication style in 

policy documents, specifically whether researchers’ publishing freedom is 

considered when policies impose restrictions on researchers’ choice of 

publication type or channel. In order to examine the presented factors, an 

indication model was created that functions as a specification in which bearing 

concepts appear in the policies. The model could in the future guide policy 

makers when deciding which type of information is necessary to include in a 

policy. 

 

A finding in this study is that the majority of guidelines in policy documents 

remain relatively liberal concerning the manner in which scientific publication 

should be performed at each institution. The follow-up of the open access 

requirements in the policies is usually left to the interpretation of the individual 

researcher which makes the impact of the policies more difficult to analyse. In 

conclusion, the study shows a variation of open access policies, partly 

regarding outline and content, and partly concerning communication mode 

towards their recipients. 
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1 Inledning 

I mitt arbete vid ett högskolebibliotek har ett allt större arbete i främjandet av 

open access-tillgången av både forskningspublikationer och forskningsdata 

utvecklats de senaste åren. Forskare önskar större spridning av sin forskning 

och att nå en ökad publik, samtidigt som lärosäten och institutioner har 

uppfattat att öppen tillgång av forskningspublikationer ligger i tiden och söker 

därför stöd hos högskolebiblioteket för vidare hjälp med publiceringsfrågor. 

Open access beskrivs av Suber (2012) som en revolutionerade rörelse där 

möjligheten att få ta del av forskningsresultat ges till alla medborgare, vilket 

också gynnar den enskilde forskarens möjlighet till snabbare spridning av sitt 

forskningsresultat. En fördjupad förklaring av open access kommer att vidare 

förklaras längre fram i kapitel 2. Utöver att forskning får en ökad spridning 

med hjälp av open access kan även kvaliteten på forskningen påverkas positivt, 

tack vare möjligheten till ökade internationella och nationella samarbeten 

mellan forskare förenklats tack vare den allt mer öppna tillgången på 

forskningsresultat. Kungliga biblioteket (u.å.) beskriver också hur open access 

leder till en ökad ”omvärldsbevakning” bland länders beslutsfattare eftersom 

de, likt övriga medborgare, ges möjlighet till fri tillgång till forskningsresultat. 

Vidare kan man också se att forskningssamarbeten mellan och länder och 

lärosäten kan bidra till kunskapsutbyte och granskning av andra 

yrkesverksamma forskare, vilket säkerställer forskningens tillförlitlighet.  

 

Suber (2012) förstår open access som ett fenomen som river ned tidigare 

barriärer som funnits i informationsåtkomstsprocesser. Ytterligare en relevans i 

att studera open access, dess rörelse samt hur man i Sverige på regeringsnivå 

arbetar för att tillgängliggöra forskningspublikationer för allmänheten är också 

en del i bibliotekariers arbete i att skapa välinformerade medborgare. Suber 

förtydligar också att open access medför en ökad möjlighet för bibliotek att 

tillhanda tidskrifter av akademisk standard, vilket ökar kvalitetssäkrandet av 

forskning och dess resultat. Samhället ser olika ut för alla individer utifrån 

sociala och ekonomiska perspektiv, men open access-rörelsen möjliggör ett 

vetenskapligt medborgarskap på lika villkor. Ett steg i att underlätta för 

medborgarnas kunskapsinhämtning är att skapa en friare tillgång till 

publikationer eller dokument vars tillgång tidigare har varit begränsad av bland 

annat förlagens avgifter. 

 

1.1 Problemformulering 

Ett open access policydokument har flera aktörers intressen: allmänhetens, 

forskarens och lärosätets. Forskarens aspekt på open access handlar bland 

annat om att hen kan uppleva det som svårt att tyda vilka krav och regler 

lärosätet hen forskar vid har och därmed endast fortsätta att publicera sig i de 

kanaler som är välbekanta för forskaren och utan reflektion över tidskriftens 

relation till open access. Wedlin och Pallas (2017, s.10) beskriver å ena sidan 

hur det enskilda lärosätet har fått en större autonomi i att ”utvärdera kvalitet, 

organisera sin verksamhet, prioritera mellan forskningsområden”, vilket 

medför att lärosäten skapar sin eget handlingssätt i dessa avseenden. 

Hirschfeldt (2016, s.85) beskriver vikten av att akademiska lärosäten skapar 

tydliga policydokument för att anställda skall ges information om vilka 
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riktlinjer som lärosätet har, exempelvis att personal får ta del av 

publiceringsförhållanden och/eller publiceringskrav som råder. Hedmo och 

Jernberg (2017, s 65) förklarar å andra sidan hur akademiska lärosätens ökade 

autonomi kan ses som en försäkran om att den akademiska friheten ges 

utrymme utan styrning från exempelvis staten. Vidare hämtar Hedmo och 

Jernberg (2017, s.65) stöd från regeringens proposition En akademi i tiden: 

Ökad frihet för universitet och högskolor (Prop. 2009/10:149) och beskriver 

hur det kan finnas tydliga likheter mellan ”autonomi och frihet”. Det finns med 

andra ord röster både för och emot främjandet av autonoma lärosäten. De röster 

som talar för en ökad frihet poängterar lärosätets fördelaktighet dels gällande 

val i forskningslaternativ, dels riktning för utbildning. Dessutom gynnar 

autonomin lärosätets valmöjligheter gällande val av forskningsalternativ och 

riktning för utbildning. Vidare gynnas autonomin av den akademiska friheten, 

vilken forskare värnar om. Men det finns också motsättningar för det allt friare 

lärosätet, ett exempel gäller svårigheten i att utläsa vilka riktlinjer avseende 

publiceringsstrategier som finns att förhålla sig till. Om alla lärosäten har egna 

regelverk medför det en svårighet för exempelvis forskare att veta vilka 

publiceringskanaler som är att föredra om det inte finns en uttalad policy kring 

detta. Det är viktigt att inte underskatta vikten av en tydlig dokumentation och 

kommunikation kring vilka publiceringsriktlinjer en forskare skall förhålla sig 

till beroende på vilket lärosäte hen forskar vid.  

 

Allmänheten gynnas av open access framgångar eftersom de bland annat ges 

möjlighet att enklare ta del av forskningsresultat. Westin (2016) skriver att det 

med hjälp av open access kan det skapas en mer jämlik kunskapsfördelning i 

Sverige. Westin skriver vidare att studenter och forskare vid akademiska 

lärosäten är i behov av ett mer fritt tillgängligt kunskapssamhälle och Westin 

poängterar också att studenter vid mindre lärosäten med färre tillgängliga 

forskningsartiklar ges en mindre chans till omvärldsbevakning om inte open 

access tillämpas i större utsträckning. I ett öppet brev skrivet av 133 

samhällsvetare och humanister i tidningen Curie (2019) framhålls dock 

problematiken med en allt för snabb övergång till en helt fri tillgång på 

forskningsresultat och menar att det kan komma att påverka forskningens 

kvalitet negativt. Å ena sidan belyser de vikten för verksamma humanister att 

kunna få större spridning på sina publikationer och att open access främjar 

medborgarnas demokratiska rättigheter. Å andra sidan betonar de ökande 

kostnaderna som den snabba OA-utvecklingen faktiskt genererar. Tidningen 

Curie lägger vikt vid att det är allmänheten som får bekosta denna utveckling 

och att det kanske vore mer kostnadseffektivt att låta övergången till open 

access ta längre tid än vad som nu verkar vara fallet. Crawford (2011) 

ifrågasätter open access hållbarhet genom att belysa problematiken med 

hållbara och långtidsbevarandet av länkar till fritt tillgängliga artiklar. 

Crawford beskriver också att rädslan för ickefungerande länkar kan vara en 

möjlig anledning till varför open access inte är den enda publiceringsnorm 

ännu. Kamerlin och Wittung-Stafshede (2018) skriver att det har vuxit fram 

ökad oro från forskare avseende Plan S. Plan S innebär att det inom Europa har 

beslutats att alla forskningspublikationer skall göras fritt tillgängliga i så kallad 

gold open access från och med år 2020. Kamerlin och Wittung-Stafshede 

poängterar att det finns begränsningar i sådant uteslutande publiceringssystem 

eftersom det bland annat innebär att forskare som inte har ett stort 

forskningsanslag inte heller kan publicera sin forskning i den utsträckning som 

denne önskar. Dessutom skriver Kamerlin och Wittung-Stafshede (2018) att 
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”med Plan S förbjuds forskare att publicera i topptidskrifter så som Nature och 

Science”, vilket kan resultera i att stora tidskrifter inte kommer att finnas kvar 

eftersom sådana tidskrifter tidigare finansierats av prenumerationsavgifter.  

 

Kungliga biblioteket skrev i sin rapport 2014 att det finns direktiv från EU om 

att varje land ska skapa nationella riktlinjer för de open access-riktlinjer som 

gäller vid den vetenskapliga publiceringen. Detta resulterade i att 

Vetenskapsrådet, med hjälp av Kungliga biblioteket, på uppdrag av regeringen 

skapade ”Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga 

publikationer” år 2015. Där står det beskrivet att målet är att alla vetenskapliga 

publikationer år 2025 skall ligga fritt tillgängliga för alla att ta del av. Men 

trots att nationella riktlinjer kan vara den framtida normen, så återfinns separata 

policydokument gällande open access vid de svenska lärosätena. Det finns inte 

heller någon gemensam mall framtagen för hur dessa riktlinjer ska vara 

utformade eller vilka krav och/eller rekommendationer som skall finnas med. 

 

Open access är ett nytt forskningsområde och det finns därför inte heller 

mycket tidigare forskning att tillgå. Det finns olika aspekter av open access att 

forska vidare på och eftersom forskningen om open access-policyer är nästintill 

obefintlig är det därför av ännu större vikt att sådan dokumentation analyseras, 

för att bidra till forskningsområdets möjlighet att skapa goda 

kommunikationsstrategier. Studerandet av open access-policyer kan underlätta 

den vetenskapliga publiceringen i vårt allt mer digitaliserade samhälle med 

snabb informationsspridning eftersom goda publiceringsriktlinjer 

förhoppningsvis också främjar ett gott forskningsklimat. Ett tillvägagångssätt 

kan vara att studera policydokumentens utformning, hur de ser ut grafiskt och 

hur den innehållsmässiga dispositionen ser ut. Genom att granska 

policydokumentens utformning går det att urskilja semantiska likheter och 

skillnader, dessutom underlättar det möjligheten att se huruvida dokumenten 

innehåller samma typ av information. Det är också av vikt att studera 

policydokument för att se huruvida lärosäten försöker styra sina forskare i val 

av publiceringskanaler eller om den akademiska friheten tas i beaktning.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att granska hur nordiska lärosätens 

policydokument avseende open access är utformade och hur lärosätena 

formulerar sina krav på och/eller önskemål om hur deras forskare ska förhålla 

sig gentemot open access. Vidare är syftet också att se huruvida det finns en 

gemensam nordisk strävan mot ett allt mer öppet tillgängligt 

publiceringsklimat eller om skillnader länderna emellan är stor i hur 

policydokumenten är utformade. För att närma mig undersökningens mål 

kommer följande övergripande fråga att besvaras: 

 

 Hur förhåller sig nordiska lärosäten till open access i policydokument 

avseende open access? 

Dessutom kommer nedanstående följdfrågor att komplettera den övergripande 

frågeställningen: 

 

 Vad kännetecknar dokumentens innehållsmässiga och grafiska utformning? 
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 Hur formulerar lärosätena sina riktlinjer, krav eller rekommendationer 

gällande open access? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas i fokus genom valet att använda policydokument från de 

nordiska länderna, det vill säga Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. 

Detta gjordes eftersom det finns nordiska samarbeten gällande främjandet av 

öppen tillgång till forskningsresultat samt att det finns språkliga gemensamma 

drag länderna emellan.  Emedan det finns nordiska forskningssamarbeten kan 

det komma att finnas likheter i de nordiska policydokumenten är att 

forskningssamarbetet NordForsk utvecklats i ett led i att ”bygger på felles 

verdier og en vilje til å oppnå resultater for å bidra til Nordens utvikling og 

konkurransekraft” (NordForsk, u.å). Ytterligare anledning till att NordForsk 

uppkommit är för att gemensamt skapa ett gott och produktivt forskningsklimat 

inom de nordiska länderna.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Följande kapitel är tänkt att ge läsaren en fördjupad inblick i den vetenskapliga 

publiceringen utifrån vad som är aktuella begrepp för vad ett open access-

policydokument kan behöva förklara för sin läsare. Den första delen ger en 

fördjupning och teoretisk bakgrund till akademisk frihet och sedan i hur den 

vetenskapliga publiceringen växte fram under antiken. Den tredje delen 

behandlar peer review, vilken är ett tillvägagångssätt för hur en vetenskaplig 

publikation granskas för att avgöra huruvida den upprätthåller en hög 

akademisk standard eller ej. Vidare kommer open science i den fjärde delen att 

behandlas för att visa på vilken stor effekt öppnandet av forskning och 

forskningsdata har, och kommer att få i framtiden. Sedan behandlas open 

access som helhetskoncept följt av en fördjupande del i open access-policy som 

fenomen och vad ett sådant dokument bör innehålla. En bibliometrisk aspekt i 

den vetenskapliga publiceringen kommer också att förklaras, eftersom det är en 

relativt ny metod i hur bland annat resursanslag, utvärdering samt 

citeringsgenomslag beräknas.  

2.1 Akademisk frihet 

Det finns olika uppfattningar inom open access-rörelsen. Vissa forskare har 

hävdat att de förlorar sin akademiska frihet när det inte får välja 

publikationskanal fritt utan måste förhålla sig till lärosätets krav och/eller 

önskningar gällande publiceringsforum. Begreppet akademisk frihet uppkom ur 

begreppen Lehrfreiheit och Lernfreiheit under 1800-talet i Tyskland där man 

eftersträvande att lärare fick undervisa om sådant som hen fann relevant. 

Likaså var det upp till studenterna själva att välja sådana kurser som de 

upplevde passade dem utan krav eller rädsla från styrande makter 

(Nationalencyklopedin, 2019). Numera diskuteras oftare akademisk frihet som 

något som innebär att man som forskare ska få vara fri i sitt tänkande och fri 

från politisk- och ekonomisk inverkan av utomstående parter. 

 

Sheinin (1993) beskriver vikten av att särskilja den akademiska friheten och 

den akademiska integriteten. Det som huvudsakligen skiljer begreppen åt 

förklarar Sheinin genom att beskriva den akademiska friheten likt en 

gemensam strävan framåt inom det vetenskapliga samhället. Medan den 

akademiska integriteten snarare berör individer, samhället och dess roll i 

forskningen och där man eftersträvar en gemensam lojal väg gentemot sitt 

forskningssäte i sanningssökandet som ett led i att driva forskning framåt. 

Sheinin (1993) förtydligar samverkan mellan den akademiska friheten och den 

akademiska integriteten, eftersom Sheinin poängterar att de är beroende av 

varandra och att begreppen inte kan stå utan det andra.  

2.2 Vetenskaplig publicering 

Vid vetenskaplig publicering erbjuds forskare många olika alternativ där de 

kan tillgängliggöra sina forskningsresultat. Det finns även olika 

publiceringstraditioner beroende på vilken disciplin forskare verkar inom, vilka 

kommer att belysas längre fram i detta kapitel. Dessutom kan lärosätens 
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riktlinjer för vetenskaplig publicering se olika ut, ett sådant exempel är 

lärosätens krav och/eller riktlinjer avseende open access. 

 

Den vetenskapliga kommunikationen dateras ända till antiken. Det innebär att 

vetenskaplig kommunikation är ett fenomen som således har funnits bland oss i 

årtusenden men synliggjorts på olika vis. Från början utbytte vetenskapsmän 

idéer och tankar med varandra genom muntlig tradition. När boktryckarkonsten 

fick sitt genomslag i Europa kring 1400-talet påbörjades det som man kan likna 

med den vetenskapliga kommunikation som finns idag (Linde, 2008). Tack 

vare boktryckarkonstens utveckling kunde antalet volymer av ett och samma 

verk öka, verken fick en snabbare och större spridning. Det var kring slutet av 

1400-talet i Europa som de första förlagen började växa fram och då uppkom 

också en ekonomisk styrning i hur vetenenskap skulle få spridning (Linde, 

2008). I Europa var det först kring 1600-talet som den vetenskapliga 

publiceringen växte fram i och med att vetenskapliga akademier så som the 

Royal Society (2019) och tidskrifter med ett vetenskapligt innehåll fick 

spridning. 

 

Padmalochanan (2019) beskriver hur den vetenskapliga publiceringen har gått 

från att vara något endast för de högre utbildade att ta del av till att från slutet 

av 1900-talet blivit en allt mer öppen del för övriga samhället att få ta del av. 

Padmalochanan förtydligar också att den vetenskapliga publiceringen kan 

anses vara formad av sociala strukturer i samhället. Sådana strukturer kan 

exempelvis bestå av individers handlingar utifrån normer som finns i 

samhället. Padmalochanan förklarar att individer som befinner sig i en social 

konstruktion inte nödvändigtvis ifrågasätter, har mod eller besitter kunskap nog 

för att ifrågasätta rådande maktförhållanden och strukturer, utan accepterar sin 

plats i samhället. Därmed också de möjligheter att få tal del av vetenskap i och 

med den tekniska utvecklingen som har skett under de senaste årtiondena har 

också möjligheten att tillgängliggöra forskning och annan typ av information 

ökat. Den ökande informationsspridningen har dels tack vare de teknologiska 

framstegen inom utrustning, dels tack vare möjligheten att snabbt nå ut till 

medborgare skapat möjligheter att förenkla skapandet av välinformerade 

invånare (Bibliotekslagen, SFS 2013:801). Fördelen med att forskning numera 

allt snabbare når ut till allmänheten, vilket leder att individer i alla 

samhällsgrupper ges möjlighet att ta del av den senaste vetenskapen. Det 

främjar också de demokratiska rättigheterna i förhållande till individers rätt till 

information. 

 

Den vetenskapliga publiceringen kan se olika ut se olika ut för olika 

ämnesdiscipliner. Många ämnesområden publicerar sin forskning utifrån 

mångåriga publiceringstraditioner. Inom humaniora har länge monografin 

betraktas som normerande publiceringsform, medan det inom teknik och 

naturvetenskapen i stället är vanligast med artikelpublicering. Det kan uppstå 

en viss problematik inom det humanistiska ämnesområdet när det gäller 

möjligheten att beräkna citeringsgrad hos forskares publikationer, eftersom det 

inte går att beräkna fullt så effektivt när forskning publiceras i annan än i 

artikelform. Borgman (2000, s. 419) förklarar att en fördel med elektronisk 

publicering är att publiceringsprocessen påskyndas och att forskaren allt 

snabbare når ut till sin publik. Vidare beskriver Borgman att det kan finnas 

sociala faktorer som påverkar val av publiceringskanaler och 

publiceringsverktyg: 
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Scholary publishing is inherently a social process, in which authors choose 

their publication outlet based on characteristics such as prestige, perceived 
quality of reviewing, ability to reach the intended audience and the cost to 

libraries appear to be secondary concerns (Borgman 2000, s. 419). 

 

 

2.2.1 Peer review 

 
För att en artikel och tidskrift ska upprätthålla en hög akademisk standard 

används tillvägagångssättet peer review. Karolinska institutet (2015) beskriver 

peer review som ett tillvägagångssätt där publikationer kvalitetsgranskas av 

”ämnesexperter” innan publikationen får publiceras. Elsevier (2019) skriver 

också att peer review är en kvalitetssäkrande process som inom 

forskarsamhället är det mest tillförlitliga sättet som visar att artiklar har 

validitet och är av god kvalitet. Vidare beskriver Elsevier (2019) att det finns 

fyra typer av peer review- processer och att den kan se olika ut i ett 

forskarsamhälle. Den allra vanligaste formen av review är en single-blind 

review, vilket innebär att granskarnas identitet inte visas för forskaren. 

Fördelen med denna metod är att personerna som granskar artikeln inte ska 

uppleva stress eller pråtryckningar i sin bedömning, utan ska ärligt kunna 

granska en forskares text. Den andra typen av granskningsmetod heter double-

blind review, vilken innebär att granskarna och forskaren avidentifieras. 

Elsevier skriver att en fördel med metoden är att granskningen kan ske utan 

några bakomliggande faktorer så som forskarens status, kön, eller sexuell 

läggning. Den tredje review-varianten heter triple-blind review och påminner 

mycket om double-blind review men här får inte den som arbetar som editor 

för tidskriften ta del av övrigt inblandades identitet. All avidentifiering är ett 

led i att värna om författarens möjlighet till en rättvis bedömning, men också 

skapa en säkerhet i granskarnas utsatta situation. Den sista modellen för 

granskning av forskningsartiklar kallas för open review och genomförs genom 

att forskarens och granskarnas identiteter är synliga för varandra. Elsevier 

beskriver hur det är en omstridd modell eftersom förespråkare, för respektive 

emot, har svårt att enas. Å ena sidan ses modellen som en öppen och ärlig 

granskningsmodell. Å andra sidan kan det bidra till att granskarna inte törs 

kritiskt granska artiklarna på samma vis som de skulle om deras identitet var 

dold.  

2.3 Open Science och open access 

Jomier (2017, s. 364) beskriver open science som ett huvudbegrepp i 

öppnandet av forskningssamhället, där ”open data, open source and open 

access” inkluderas. Vidare förklarar Jomier hur dessa begrepp samverkar med 

varandra eftersom de arbetar mot samma mål, det vill säga ett mer öppet 

vetenskapssamhälle. Även SKL (2016) skriver om dessa begrepp och förklarar 

att öppen data innebär att tidigare data, så som exempelvis enkäter eller 

intervjuer, får återanvändas för att driva forskningen framåt.  Vid denna form 

av samverkan lyfter Jomier fram att open data har blivit en ny viktig del i ledet 

för att skapa en öppen tillgång, eftersom en öppenhet i forskares data ger andra 

forskare möjlighet att på ett djupare plan ta del av andra forskares resultat. 
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Eftersom den öppna tillgången på dels resultat, dels data är ett relativt nytt 

förhållningssätt inom vetenskapsvärlden finns det förbättringspotential skriver 

Jomier. Problem inom säkerhetshantering av material och finansiering av 

programvaror har visat sig vara ett område som det finns 

förbättringsmöjligheter inom, men Jomier förklarar att sådana svårigheter även 

kan uppkomma vid lansering av ny teknik. Trots dessa problem så finns det 

många fördelar med det öppna vetenskapssamhället. Forskarna ges möjlighet 

till snabbare och mer effektiv spridning och samverkan med andra verksamma 

vetenskapsmän. Jomier (2017, s. 365) beskriver också att forskare tack vare 

open science kan dela med sig och inhämta inspiration av varandra, vilket 

Jomier beskriver som något positivt för all forskning eftersom den kan nå nya 

upptäckter då forskare samarbetar enligt tillvägagångssättet inom open science. 

 

Maijala (2016) bygger vidare på det Jomier (2017) skriver om open data som 

en ny och viktig del i den öppna vetenskapen, genom att vidare förklara vikten 

för forskare att kunna dela med sig av sitt material. Maijala lyfter fram att det 

finns en vilja hos de flesta forskare att arbeta för att underlätta för framtida 

forskning genom att tillgängliggöra sitt material och resultat. Maijala (2016) 

beskriver hur ett öppet forskarsamhälle inte bara underlättar för den enskilda 

forskarens arbete utan att det också för hela forskarsamhället framåt eftersom 

tillgängligheten av forskningsresultat ökar. 
 

Idén om open access kom att bli en rörelse som växte fram kring 1990-talet där 

avsikten var att främja en fri tillgång av vetenskapliga publikationer för alla 

individer oavsett akademisk eller social status. Open access-rörelsen kan ses 

som ett led i att lämna den elitistiska synen på forskning där man för mindre än 

100 år sedan behövde tillhöra ett visst samhällsskick för att få ta del av 

forskningsresultat. Men Rath (2015, s. 177) beskriver att OA-rörelsen växte sig 

allt starkare drygt tio år senare efter”the Budapest Open Access Initiative 

(2001), the Bethesda Statement on Open Access Publishing (April 2003), and 

the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 

Humanities (October 2003)” hade ägt rum. Idag vill man istället att 

allmänheten kostnadsfritt ska ges möjlighet att ta del av de allra nyaste 

forskningsresultaten. Vetenskapsrådet (2018) förklarar att det finns fyra 

huvudsakliga anledningar till varför deras arbete med främjandet av öppen 

tillgång av vetenskapliga publikationer är så viktig. Vetenskapsrådet anser att 

alla individer har rätt till forskningsresultat, att forskare ges hjälp till större 

spridning på sin forskning både internt och externt. Det öppnas också upp för 

samarbeten och att en kvalitetsökning inom yrken om man kan ta del av 

relevanta artiklar inom sitt område och att citeringsgraden ökar på artiklar som 

finns tillgängliga i open access-format. 

 

Den 14 februari 2002 undertecknades det som kom att kallas ”Budapest Open 

Access Initiative” av ett stort antal forskare, lärare och nyfikna individer. Detta 

initiativ utvecklades genom att den allt mer avancerade datateknologiska 

framväxten tog fart och internet skapade ett snabbare informationsflöde. Ett 

behov av att möta samhällets och individernas krav och rättigheter att 

tillgodose sitt behov information och forskning medförde att ett nytt behov av 

öppen kunskap börjat växa fram. Behovet av att fritt tillgodose sig med ny 

forskning krockade med förlagens vilja av att tjäna pengar på sina tidskrifter. 

Ur denna problematik växte open access-rörelsen fram och från början var det 
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endast ett fåtal tidskrifter som godtog denna publiceringsform, men vartefter 

tiden gått har open access vuxit sig allt större.  

 

Inom open access-publicering finns det huvudsakligen två tillvägagångssätt 

som används. Antingen publicerar forskaren sig i gold eller green open access. 

Kungliga biblioteket (u.å) beskriver gold open access som den variant där 

forskaren själv publicerar sig med en CC-by-licens, vilket innebär att 

publikationen blir öppen för alla i samma stund som den publiceras online 

(Stockholms Universitet, 2016). I gold-varianten av open access beskriver 

Kungliga biblioteket (u.å) att det vanligen tillkommer en avgift, beroende på 

vilket förlag som forskaren valt att publicera sig genom. Det finns ytterligare 

ett alternativ i gold open access, vilken innebär att forskaren själv bekostar 

öppnandet av sin publikation om hen valt en tidskrift som inte omedelbart blir 

fritt tillgänglig. Den gröna open access innebär i stället att forskaren ser till att 

så fort artikeln är publicerad arkiveras den i ett öppet digitalt arkiv, exempelvis 

i DiVA. Gemensamt för båda alternativen är att publikationerna ska ha 

genomgått peer-review (Kungliga biblioteket, u.å). 

 

 

2.3.1 Open access ur ett hållbarhetsperspektiv 
 

Open access kan studeras utifrån tre hållbarhetsaspekter: ett ekonomiskt, ett 

socialt och ett ekologiskt perspektiv. Rath (2015, s.180) belyser bibliotekens 

roll i open access-rörelsen i tillgängliggörandet av material samt att många 

bibliotek kan tillgodose personer med elektroniska apparater så som datorer 

och läsplattor. I vårt allt mer digitaliserade samhälle krävs det nya typer av 

resurser hos biblioteken och ny kunskap hos bibliotekarierna om man jämför 

med biblioteksverksamheter såg ut för drygt tio år sedan. Bibliotekariens 

arbetsuppgifter omfattar numera kännedom om olika programvaror och teknisk 

utrustning. De akademiska biblioteken använder sig dessutom av digitala 

plattformar och stora vetenskapliga databaser i allt större utveckling för att 

möta det ökade behovet av lättillgängligt material. Rath (2015) lyfter fram de 

digitala plattformarna och databaserna sett ur ett ekonomiskt 

hållbarhetsperspektiv då han påpekar att biblioteken kan nå en allt större 

mängd vetenskapliga artiklar till en lägre kostnad än tidigare.  

 

Öppen tillgång utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv berör områden som 

påverkar samhället som helhet men även på individnivå. Open access kan på 

sikt förhoppningsvis minska digitala klyftor och att medborgarnas rättighet att 

känna sig som välinformerade individer skulle gynnas.  Koutras (2015, s.133) 

beskriver också hur open access kan vara ett led i att skapa en större rättvisa 

bland människor, eftersom den öppna tillgången fungerar som ett verktyg i 

arbetet för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Strävan efter ett mer jämlikt 

samhället där information finns fritt tillgänglig samverkar även med det som 

står skrivet i Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ”biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 

genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. García-

Peñalvo, García de Figueruola och Merlo (2010) beskriver ytterligare en fördel 

med open access genom att förklara hur forskaren själv gynnas i sitt arbete. 

Fördelen som García-Peñalvo et al. beskriver är att det finns möjlighet till 

snabbare och mer lättillgängliga samarbetsmöjligheter inom 

verksamhetsområden och mellan de enskilda medarbetarna. Det skapar ett 
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informationsutbyte som kan leda till ytterligare framgång inom exempelvis 

forskningsområden, eftersom sanningssökandet får bekräftelse och/eller 

motstånd av personer inom samma fält vilket i sin tur kan leda forskningen 

framåt.  

 

Om man ser till det ekologiska hållbarhetsperspektivet så skriver Loan (2015) 

att ett elektroniskt material inte kräver någon fysisk förvaring i biblioteken. Det 

innebär att biblioteken kan använda sig av mindre byggnader som kräver en 

lägre energiförbrukning att värma upp. Vidare förklarar Loan att elektroniskt 

material inte heller slits ut, förekommer eller går sönder. Det innebär att 

biblioteken bland annat kan minska antalet inköp av nya böcker, vilket innebär 

att de också bidrar till en minskad andel transporter. Dessutom kan elektroniskt 

material läsas av fler personer samtidigt till skillnad mot fysiska monografier, 

vilket gynnar både den ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekten 

positivt. Chowdhury (2014) skriver däremot att den totala hållbarheten inte får 

glömmas bort. Det innebär att det energimässigt inte enbart är ekologiska 

fördelar med en total övergång till elektroniskt material utan det skapar nya 

ekologiska problem. Chowdhury tar en dators totala livslängd som exempel 

och beskriver att en dator behöver bytas ut oftare än en fysisk bok, vilket 

innebär att dyra fabrikation- och energikostnader som följd. 

 

2.3.2 Open access-policy 

 
Under tidigt 2000-tal utvecklades de första styrdokumenten för hur lärosäten 

och forskare skulle förhålla sig till de krav och/eller rekommendationer som 

gäller vid publicering av vetenskapliga artiklar (Swan, Gargouri, Hunt & 

Harnad, 2015). Awre, Beeken, Jones, Stainthorp, och Stone (2016) beskriver 

också att open access-policydokument kan se väldigt olika ut, eftersom det inte 

finns några specifika krav på dess utformning. Swan et al. (2015) lyfter också 

fram att det finns en stor variation i hur open access policydokument är 

utformade. Vidare beskriver Awre et al. (2016) hur ett tydligt policydokument 

ger vägledning för personer som arbetar med publiceringsfrågor vid 

akademiska arbetsplatser. 

 

I rapporten av Swan et. al (2015, s. 17) står det skrivet att Europa är den 

ledande världsdelen gällande antal open access-policydokument. Där finns det 

strax under 400 stycken till skillnad mot exempelvis Nordamerika som knappt 

har 150 stycken följt av Central- och Sydamerika med drygt 30 stycken. Om 

man adderar alla världsdelars antal policydokument beträffande open access 

uppkommer antalet styrdokument till nästan 700 stycken, vilket också innebär 

att det finns en enorm variation på hur ett sådant dokument är utformat. Trots 

att det finns många olikheter i hur policydokumenten är utformade så skriver 

Swan et al. (2015) att det är viktigt att policyn innehåller information om 

huruvida open access ska vara grön eller guld samt information kring hur det 

rent praktiskt ska fungera i respektive fall. Information om att 

referensgranskande artiklar, det vill säga artiklar som genomgått peer-review, 

ska finnas öppet tillgängliga samt information som på något vis berör hur 

lärosätet förhåller sig till publicering i monografier. 
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2.4 Bibliometri 

Bibliometri kan komma att bli en viktig aspekt i kvalitetssäkrandet av 

vetenskapliga publikationer vartefter forskare i större utsträckning använder sig 

av open access-publicering. Tidigare publicering i sedvanliga högkvalitativa 

akademiska tidskrifter har varit en indikation på tidskriftens kvalitet, men 

vartefter det blivit vanligare med öppna publiceringskanaler skapas ett behov 

av nya tillvägagångssätt för kvalitetssäkrandet då forskare publicerar sina 

forskningsresultat. Ett exempel på ett sådant tillvägagångssätt kan vara en ökad 

användning av Journal Impact Factor (JIF), vilken ger tidskrifter ett värde 

beräknat utifrån dess antal citeringar och vilken fungerar som en indikation på 

tidskriftens grad av vetenskaplighet och det därför avgörande att open access-

tidskrifterna kan prestera bra på denna skala. 

Bibliometri är en kvantitativ metod som växte fram under tidigt 1900-tal. Kärki 

och Kortelainen (1998) förklarar att man under den senare delen av 1900-talet 

började förstå att det fanns ett ökat behov av ett tillvägagångssätt för att 

analysera forskningsprestationer och forskningspublikationers genomslag. 

Vanligtvis mäter man det genomslag som en publikation har genom att studera 

dess citeringar. Ju fler citeringar en publikation får desto större genomslag får 

den och kan därmed uppmärksammas av andra forskare. Ytterligare aspekter 

man kan mäta med hjälp av en bibliometrisk analys är publikationers utfall, 

produktivitet, Journal Impact och samarbeten mellan antingen ett antal forskare 

eller mellan forskare och olika lärosäten. När man gör en bibliometrisk studie 

över produktivitet så innebär det att man mäter hur stort antal publikationer ett 

lärosäte eller land publicerar under en viss tid. När impact-faktorn i stället 

studeras så vill man se hur väl publikationen citeras respektive inte citeras 

(Mälardalens högskola, 2015). Tack vare att bibliometrins statistiska förmågor 

till jämförelser i form av exempelvis visualisering av vetenskapliga landskap är 

det enkelt att skapa överskådliga bilder av hur lärosätens publicerings- och 

citeringsmönster ser ut. Utifrån sådana kartor, eller andra statistiska 

hjälpmedel, kan man se vilka lärosäten och/eller forskare som bedriver 

forskning inom olika områden men också vilka forskare som citerar varandra 

eller om det finns enskilda forskare som är framträdande inom sitt område. 

 

För att kunna skapa bibliometriska analyser används främst av data hämtat från 

citeringsdatabasen Web of Science (WoS). Hellqvist (2010) beskriver dock att 

det kan vara problematiskt att försöka skapa en korrekt bibliometrisk analys 

över ett lärosätes publikationsmönster genom att enbart använda sig av data 

från Web of Science, eftersom det endast finns forskningsartiklar och inga 

monografier. Publiceringstraditioner inom olika ämnesområden ser olika ut, 

exempelvis så har de humanistiska och samhällsvetenskapliga forskarna 

tidigare främst publicerat sin forskning på sitt modersmål samt i bokform. Det 

medför att de inte blir sökbara i exempelvis Web of Science, eftersom det där 

endast finns forskningsartiklar som oftast är författade på engelska. 

Ämnesområden som teknik och naturvetenskap får däremot en allt högre 

synlighet, eftersom de av tradition främst publicerar sig i artikelform och på 

engelska. Karolinska institutet (2018) poängterar också vikten av ”strategisk 

publicering”. Det innebär att det är av stor vikt att forskare väljer bra och 

tillförlitliga tidskrifter att publicera sig i. Dessutom är det viktigt att välja 

tidskrifter som är utformade efter det ämnesområde man bedriver forskning i 
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för att underlätta dels för andra forskare inom området att finna forskningen, 

dels för att få ett så stort genomslag som möjligt för sin egen skull.  

 

2.5 Sammanfattning 

Den vetenskapliga publiceringen uppkom ur ett behov av att utbyta idéer och 

tankar mellan forskare för att tillsammans finna ny kunskap. Numera finns det 

många olika forskningssamarbeten och inom exempelvis Europa har det 

skapats gemensamma publiceringsriktlinjer för att främja ett öppet 

forskningslandskap. Dessutom finns det även ett ökat behov för samhällets 

medborgare att få ta del av den kvalitetsgranskade forskning som publiceras 

eftersom vi lever i ett samhälle med snabb informationsspridning. Forskning 

visar att den akademiska friheten också är en viktig aspekt i forskarsamhället 

eftersom den kan främja ny kunskapsutvinning hos forskare utan påverkan från 

externa aktörer så som politiker med mera. 

  

Open science eftersträvar ett forskarsamhälle där både den publicerade 

forskning och dess tillhörande data skall finnas fritt tillgänglig för alla att ta del 

av. Open access är en del i open science och är ett relativt nytt 

forskningsområde. Hittills har forskningen om open access visat på dess många 

fördelar så som en ökad inkludering för individer som tidigare inte kunnat ta 

del av publicerade forskningsresultat. Dock har open access-rörelsen enligt 

vissa inkräktat på den akademiska friheten genom att den har skapat nya krav i 

hur forskare ska välja publiceringskanaler för sina forskningsresultat. Vartefter 

nya publiceringsalternativ skapas växer även ett behov av nya tillvägagångssätt 

i kvalitetsgranskandet av forskningspublikationer fram. Ett sådant 

tillvägagagångssätt kan exempelvis vara användandet av bibliometriska 

analyser för att se huruvida en tidskrift upprätthåller en hög standard. 
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3 Teori och metod 

Den huvudsakliga anledningen till ett integrerat teori- och metodkapitel 

grundar sig i att stora delar av metodologin som har gjorts bruk av i 

föreliggande studie är teoretiskt präglad. De teoretiska delarna börjar med en 

teori skapad av den amerikanske sociologen Robert Merton som fungerar som 

ett allmänt förhållningssätt inom forskningstradition och akademisk frihet 

vilket är denna studies övergripande teoretiska grund. Sedan presenteras 

talhandlingsteori som fungerar som ett snävare perspektiv där fokus ligger på 

språkhandlingar och hur lärosätena väljer att formulera sitt förhållningssätt 

gentemot open access. Den slutliga teorin är ett analysredskap som skapats 

genom ett urval av indikatorer utifrån tidigare forskning i kapitel 2. I 

metodologin kommer en applicerbar analys i form av en innehållsanalys att 

presenteras.  
 

3.1 Mertons CUDOS-normer 

Mertons normer, de så kallade CUDOS-normerna, skapades som ett led i att 

skapa en god forskningsetik och en god forskning. CUDOS-normerna är en 

akronym av orden communism, universalism, disinterestedness och organized 

skeptism (Forsman 2002). Communism innebär att kunskap ska vara fri för alla 

och att det inte ska vara möjligt för forskaren att ta ut någon vinst på 

kunskapen. Small (2004) skriver att forskaren istället får värdesätta den heder 

som finns i dennes upptäckt av den som kvalitetsgranskar publikationen. 

Universalismen beskriver Forsman som en form av likabehandling inom 

forskningsvärlden. Aspekter som betraktar kön, sexuell läggning, ras och så 

vidare skall inte kunna ligga som grund för bedömning av en forskares 

yttranden. Här syns en tydlig koppling till open access, vars grundpelare är att 

öka den fria tillgängligheten av kunskap som också går hand i hand med det 

Merton beskriver som communism. Disinterestedness förklaras genom att man 

som forskare objektivt ska bedriva sin forskning utan att ta hänsyn till 

egenintresset. Forsman (2002, s. 30) beskriver exempelvis att ideologiska och 

politiska intressen aldrig får styra forskningens riktning. Slutligen beskriver 

Forsman organized skepticism som är den sista delen i Mertons normer genom 

att trycka på vikten av att forskare skall stäva efter att hålla en genomgående 

hög nivå i sitt arbete. Organized skepticism är ett noggrant och beprövat 

arbetssätt som leder fram till evidensifrågasättande vilket eftersträvas för att 

forskningen ska hålla den höga standard som önskas. Detta begrepp kan det 

idag jämföras med refereegranskning som ett tillvägagångsätt att kvalitetssäkra 

de forskningsartiklar som publiceras. 

 

Forsman (2002, s. 30) beskriver hur Mertons normer utvecklades under 1940-

talet som ett försök till att avpersonifiera vetenskap. Det innebär att fokus ska 

ligga på forskningen och inte på vem som genomfört och författat den. Vidare 

skriver Forsman (2002, s. 30-33) om hur Mitroff sedan utökande Mertons 

normer genom att lägga till bland annat freedom, group loyalty och 

impartiality. Vid tillämpning av CUDOS-normer så väl som av Mitroff-normer 

skapas en neutral vetenskapssfär när forskarens plats inte ses som lika 

betydande som dennes forskning. Forsman beskriver också hur den akademiska 

friheten och lojalitet är något som många forskare värdesätter i sitt arbete. Den 



15 

 

akademiska friheten präglas av möjligheten att själv få styra och välja 

publikationssätt och publikationskanal som forskare. Idag är det en av de 

aspekter av open access som diskuteras och motstånd till huruvida den friheten 

kommer att inskränkas i takt med att open access-rörelsen växer sig allt 

starkare. Ytterligare en problematik som Forsman beskriver är 

avpersonifieringen inom forskningen, och förklarar hur det kan minska 

trovärdigheten inom vissa ämnesdiscipliner. Forsman beskriver därför att det 

med fördel kan vara lämpligt att särskilja forskningsetiken och dela upp den i 

två delar: inomvetenskaplig etik och utomvetenskaplig etik. 

 

3.2 Talhandlingsteori 

Talhandlingsteori fungerar som en teori för kommande metoddel, eftersom den 

skapar möjlighet att extrahera centrala begrepp i policydokumenten. När 

policydokument eller motsvarande dokumentation studeras är det intressant att 

studera vilka styrande och tvingande ordval som finns. Lieb (1980) beskriver 

hur människor kan välja att uttrycka och formulera sig på olika sätt, men vid 

analyserandet av exempelvis policydokument kan entiteter, det vill säga delar 

av en mening, ha stor betydelse i dokumentets helhet. Entiteter så som ”bör”, 

”kräver” eller ”rekommenderas” har en viktig funktion i policydokumentets 

utformning, eftersom de visar hur lärosätena vägleder sin personal i open 

access-publicering. Huruvida ett lärosäte använder sig av entiteterna 

rekommenderar eller kräver när de beskriver hur personal ska förhålla sig till 

olika publiceringssätt gällande open access uppfattas styrningen från lärosätet 

på olika vis. 

 

När man studerar vad som faktiskt menas med olika yttranden, så som ”bör”, 

”skall” eller ”rekommenderas”, talar man om talhandlingsteori. 

Talhandlingsteori är en teori som grundar sig i analyser av tal och/eller hur 

budskap framförs till mottagaren. J.L. Austin var ledande inom talhandling- 

och diskursforskningen och utvecklade en trestegsmodell för att analysera vad 

syftet med talet var, vad syftet hade för effekt på mottagaren samt hur syftet 

konkret lades fram till mottagaren (Nationalencyklopedin, 2019). 

Vanderverken och Kubo (2001) förklarar att Austin benämnde dessa tre delar 

som lokuta, illokuta och perlokuta talhandlingar. Vanderverken och Kubo 

förklarar att den lokuta talhandlingen är det som sägs (eller i detta fall står 

skrivet) medan den illokuta talhandlingen är den lokuta talhandlingens faktiska 

avsikt. Vidare beskriver Vanderverken och Kubo (2001) att den perlokuta 

talhandlingen innebär att talet (eller i detta fall orden) har en konkret effekt på 

och/eller för mottagaren. Det innebär att en perlokut talhandling i studerandet 

av policydokument exempelvis kan vara användandet av orden ”bör”, ”skall” 

eller ”rekommenderar” följt av lärosätets förhållningssätt till open access. Det 

perlokuta resultatet blir då att en forskare vars lärosäte använder sig av ordet 

”bör”, inte upplever att denne måste publicera sig i open access utan kanske 

väljer att publicera sig som forskaren har gjort tidigare.  
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3.3 Indikatorer för open access-policy 

 

Nedanstående teoretiska modell har jag framtagit för att förenkla granskandet 

av policydokument gällande open access. De sju begreppen: open science, 

open access, open data, vetenskaplig publicering, akademisk frihet, peer-

review och bibliometri är hämtade ur kapitlet för tidigare forskning och är alla 

utvalda utifrån sin betydande relevans för den vetenskapliga publiceringen. 

Alla indikatorerna är sådana begrepp som jag bedömer som viktiga enheter i ett 

open access-policydokument eftersom begreppen tillsammans ger en god 

informationsgrund inför forskares publiceringsval. Valet av dessa indikatorer 

skapades med en förhoppning om att försöka att skapa en gemensam 

analysmodell för den här typen av policydokument som kan användas för att 

enkelt avgöra huruvida ett policydokument avseende open access har 

inkluderat viktiga aspekter gällande den vetenskapliga publiceringen i open 

access.   

 

Här nedan visas en visualisering av hur modellen är tänkt att fungera. Tanken 

är att skapa en god överskådlighet över vilka begrepp som skall sökas efter i en 

open access-policy för att avgöra huruvida informationsinnehållet i policyn är 

komplett. 

 

 
Figur 1 Indikatorer för open access-policydokument. 

 

Efter att ha läst den tidigare forskning som omnämns i kapitel 2 valdes de sju 

indikatorerna ut. Urvalet av indikatorer gjordes varefter att betydande begrepp 

kunde identifieras i den tidigare forskningen. Open science inkluderades i 

indikationsmodellen eftersom Jomier (2017, s. 364) förklarar att det ses som ett 

bärande begrepp i arbetet för att skapa ett öppet forskningslandskap, där open 

science och open data också inkluderas. Den akademiska friheten valdes att 

inkluderas i modellen eftersom den enligt Dreyfuss och Ryan (2016) innebär 

att man som forskare, student eller lärosäte får frihet i sitt sanningsökande och 

frihet i alla steg som kan generera ny kunskap. Jag vill därför studera huruvida 

den akademiska friheten tas i beaktning i policydokumenten eller om forskarna 

styrs åt en viss riktning gällande publiceringsval. Vidare var jag också 
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intresserad av att se hur de olika lärosätena ställde sig gällande peer-review. 

Karolinska institutet (2015) beskriver hur granskningsprocessen är ett led i 

kvalitetssäkringen av forskning, vilket därför också är en viktig aspekt att ta 

med i en publiceringspolicy tycker jag. Beslutet att dessutom inkludera 

bibliometri i modellen grundar sig i Vetenskapsrådets förslag om att 

bibliometri ses som det mest effektiva sättet att beräkna resurstilldelning för 

universitet och högskolor (Högskolan i Borås, 2019). Det blev också den 

metod som regeringen 2009 antog för att fördela anlag bland de svenska 

lärosätena (Regeringens proposition 2008/09:50, s 23). Jag ville därför se 

huruvida bibliometri och/eller bibliometriska analyser omnämndes i 

policydokumenten, eftersom användandet av sådana statiska analyser på senare 

tid uppmärksammats vid forskningsbibliotek. Slutligen beskriver Swan et al. 

(2015) hur den vetenskapliga publiceringen under tidigt 2000-tal tillskrevs 

olika styrdokument, bland annat i form av open access-policyer. Jag valde 

därför att inkludera indikatorn vetenskaplig publicering, dels eftersom jag 

tycker att det är ett viktigt begrepp för modellen, dels för att studera hur eller 

om den vetenskapliga publiceringen omnämns i policydokumenten. 

3.4 Tillvägagångssätt och urval 

Inledningsvis var tanken att denna studie skulle använda lika många 

policydokument från varje land, för att skapa en så god överskådlig bild över 

de nordiska ländernas policyförfattande. Vid den första granskningen visade 

sig det dock inte vara genomförbart, dels för att Island är ett mindre land med 

färre antal lärosäten än exempelvis Sverige, vilket medförde att antalet 

policydokument från Island inte kunde vara lika många som övriga länder. 

Dels visade det sig också att lärosäten i Danmark förhållandevis ofta refererar 

till en nationell open access-policy och att därför inte alls finns en policy för 

varje enskilt lärosäte.  

 

De flesta dokumenten har legat fritt tillgängliga på respektive lärosätes 

hemsida. De dokument som inte fanns i elektroniskt format utan som har blivit 

skickade med post till min hemadress, eftersom de är kopior på rektorsbeslut. 

Ytterligare ett tillvägagångssätt i urvalet har varit att få dokumenten skickade 

via mejl av akademier eller open access-personal vid de olika lärosätena. 

Genom mejl- och chattkorrespondens försökte jag att få fler policydokument 

som inte fanns tillgängliga på några danska, isländska och svenska lärosätens 

hemsidor. Tre av de danska lärosätena och ett isländskt lärosäte svarade att de 

antingen inte hade ett eget policydokument eller att de tillämpade respektive 

lands nationella policy för open access. På grund av att det uppstod vissa 

svårigheter i att få tag på policydokumenten, gjordes följande strategiska urval. 

Eftersom det fanns en bristande dokumenttillgänglighet valdes det att inte 

basera urvalet på huruvida lärosätet var ett universitet eller en högskola, utan 

urvalet baserades utifrån att få en så jämn fördelning mellan de olika lärosätena 

i förhållande till dess storlek och tillgängliga policydokument. Andelen 

policydokument hämtade från svenska lärosäten är störst på grund av att de 

svenska lärosätena dels var flest i antal, dels att det fanns en högre 

tillgänglighet i elektroniskt format som låg fritt tillgängligt på respektive 

lärosätes hemsida. 

Urvalet blev därför inte jämt fördelat mellan de nordiska länderna utan ser ut 

enligt följande: 
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Tabell 1, Antalet policydokument hämtat från de nordiska länderna. 

Land Antal 

Danmark 3 

Finland 5 

Island 3 

Norge 4 

Sverige 12 

  

Totalt 27 

 

För att skapa en god överblick för varje text skrevs de elektroniska texterna ut 

så att alla texter fanns fysisk form. Sedan sorterades dokumenten utifrån land 

för att analysera ett land i taget. Genom att börja med räknandet av alla ord och 

meningar, skapades också en god innehållsmedvetenhet vartefter betydande 

ord, hämtade från den tidigare forskningen och talaktsteorin, också 

extraheterades från dokumenten. När meningarna var räknade kunde den 

kortaste respektive längsta meningen tas ut, dessutom beräknades 

medellängden av de totala antalet meningar för att skapa en översikt över de 

grammatiska förhållandena. Sedan analyserades varje dokument utifrån 

indikatorsmodellen (se figur 1) för att se hur pass förekommande orden 

vetenskaplig publicering, open science, open access, open data, peer-review, 

akademisk frihet och bibliometri var. Efter denna första bearbetning övergick 

analysen till den strukturella analysen där de frågor, som presenteras i del 3.5, 

låg till grund för en djupare analys. Stilanalysen kompletterade den strukturella 

analysen genom att jag kunde djupanalysera texterna och därmed få en större 

förståelse för dess uppbyggnad. När texternas innehåll analyserats besvarades 

frågor berörande texternas layout som en avslutande del i analysen. 

3.5 Analysmetod 

Nedanstående analysmetoder kommer att genomföras med hjälp av en 

strukturell innehållsanalys. Den kommer sedan att kompletteras med en 

stilanalys eftersom en sådana analysmetod går in på texternas djup. Dessa två 

olika analysmetoder samspelar, enligt Hellspong (2001), med varandra och 

skapar en möjlighet att penetrera texterna på djupet. De två analysmetoderna 

genomsyras av de tre teoretiska delarna enligt följande: CUDOS-normer 

behandlar flertalet viktiga aspekter gällande open access, exempelvis genom 

Mertons betoning på den fria kunskapen och att forskaren ska se glädjen i att 

delge sina resultat till andra. Talaktsteorin arbetar sida vid sida med Hellspongs 

analysverktyg tack vare fokus på formuleringsstrategier, tematik och ordförråd. 

Det innebär att talaktsteorin är en välanpassad teoretisk aspekt för studerandet 

av lärosätenas sätt att uttrycka sig i de policydokument som analyseras. Den 

tredje delen i detta kapitel är en modell för indikatorer för en open access- 

policy. Där har relevanta begrepp valts utifrån vad som anses vara 

betydelsefulla och bärande begrepp i de förklaringar, önskemål och/eller de 

krav som lärosätena formulerar att forskarna ska förhålla sig till open access 

och hur det kan komma att påverka forskarnas möjlighet till spridning av 

forskningsresultaten. Denna teori går hand i hand med Hellspongs strukturella 

analys i avseende på texternas tematik, lexikon samt huruvida det finns 

implicita meningar i dokumenten. 
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3.5.1 Strukturell analys 

 
Hellspong (2001) beskriver att en strukturell analys lämpar sig för sådana 

texter där fokus ligger på att skapa sig en övergripande bild över texten. Det är 

viktigt att synliggöra vikten av att en texts budskap når fram till läsaren, för om 

texten är för avancerat skriven kommer forskaren, i detta fall, inte att ta till sig 

innebörden av textens innehåll och då fyller texten ingen funktion. Det finns då 

risk att en forskare upplever ett motstånd gentemot open access, eftersom 

denne associerar detta med något komplext eller icke genomförbart och därmed 

väljer andra publiceringskanaler.  

 

Frågor som berör kontext, textuell struktur, den ideationella strukturen och den 

interpersonella strukturen är aspekter som betraktas under denna analys.  

Hellspong beskriver att en analys av en ideationell struktur innebär att man 

analyserar en text innehållsmönster till skillnad mot en interpersonell struktur 

där man istället fokuserar på texten utifrån dess sammanhang. Stilanalysen 

däremot beskriver Hellspong som en analysmetod som fokuserar på texternas 

stil och hur stilen får komma till uttryck. Här ligger fokus på språket, 

innehållets stil, det sociala stildraget samt kontextens stildrag. 

 

Denna analysmetod används främst för lingvistiska analyser av olika typer av 

brukstexter men den har ändock valts till denna studie, eftersom det är viktigt 

att börja denna policystudie med att se till dokumentens uppbyggnad rent 

textuellt för att skapa djupare förståelse av de enskilda lärosätenas riktlinjer 

avseende open access. Policydokumenten som lärosätena har skrivit fram är 

ämnade att ge forskare och övrig personal vägledning i de krav och riktlinjer 

som lärosätet har gällande open access. Ett svårformulerat, otydligt eller 

implicit policydokument kan innebära att den person som ska publicera sin 

vetenskapliga artikel upplever en svårighet att förstå vilka riktlinjer man ska 

följa inom open access. Det i sin tur kan resultera i att en forskare som är ovan 

i att publicera sig i open access helt enkelt väljer att publicera sina artiklar i en 

stängd tidskrift om denne upplever policydokumentet för implicit eller otydligt. 

Därför är det viktigt att sådana här dokument analyseras utifrån en lingvistisk 

analys för att sedan föra en vidare diskussion kring huruvida det finns likheter 

eller skillnader de nordiska länderna emellan. 

I Hellspongs (2001) strukturella analys finns det 36 olika steg med tillhörande 

frågor. Dock poängterar Hellspong att den som använder hans analysmodell får 

anpassa sin analys utifrån sitt tänkta syfte och därmed inte behöver använda 

alla steg. Därför har viss bearbetning av frågorna i form av att vissa irrelevanta 

steg för denna studies textanalys valts bort samt att frågorna har reviderats för 

att passa just denna studie. Följande frågor som är hämtade från Hellspong 

(2001, s 62-67) kommer att besvaras i denna studie: när och var publicerades 

texten? Vilken kommunikationssituation hör texten hemma i? Vad utmärker 

textens ordförråd? Hur ser nominalfraserna ut? Växlar texten mellan långa och 

korta meningar? Hur ser den lexikogrammatiska stilen ut? Vad präglar textens 

referensbindning? Hur ser textens tematiska bindning ut? Finns det något 

makrotema respektive mikrotema? Innehåller texten några allmänna 

språkhandlingar? 
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När en texts lexikogrammatiska struktur studeras innebär det att texten 

analyseras i olika delar. Hellspong (2001) beskriver ett första steg i 

analysmetoden är att studera texternas lexikona struktur, det vill säga hur 

textens ordförråd ser ut. Det är intressant att se huruvida texten använder sig av 

en stor del fackterminologi, svårbegripliga ord eller av långa sammansättningar 

av ord. Genom att studera textens lexikon går det oftast att utläsa textens tänka 

kommunikationssituation, eftersom en text som innehåller en stor del 

fackterminologi förutsätter ämneskunskaper hos läsaren exempelvis. För att gå 

vidare till nästa analysnivå studeras textens syntax, det vill säga textens 

grammatiska struktur, vilken visar hur pass enkel respektive komplicerad en 

text är. Ett sådant tillvägagångssätt är att studera textens nominalfraser, det vill 

säga substantiv med tillhörande beskrivning. Om en text har långa 

nominalfraser innebär det att läsaren ges långa beskrivningar innan verbet i 

meningen, vilket innebär att texten blir tung att ta sig an för läsaren. Ett 

exempel på en lång nominalfras kan vara: en krånglig avhandling med många 

olika varianter på ekvationer, tabeller och figurer. I denna mening ges läsaren 

mycket information innan meningen är tänkt att fortsätta med ett verb, vilket 

skapar en tungläst mening.  

 

 

Att studera texternas referensbindning är viktigt eftersom det ger en indikation 

på hur texten är formulerad. Hellspong (2001) beskriver att referensbindning 

innebär att referenter, det vill säga ord, refererar till varandra för att skapa ett 

läsvänligt flyt i texten. Det kan exemplifieras enligt följande: Tore läser en 

avhandling. Han tycker att den är intressant. Den första meningen beskriver 

vad som händer, medan den andra meningen börjar med att referera tillbaka till 

Tore genom att skriva ”han”. Vidare refererar den andra meningen tillbaka till 

den första meningen igen genom att skriva ”den” och då referera tillbaka till 

avhandlingen. Detta exempel visar på vikten av referensbindning, eftersom det 

skapar variation i texten och monotona upprepningar undviks. Ytterligare en 

bindningsform som är värdefull att studera i texter är dess tematiska bindning. 

Det innebär att texten binds samman av den information som ges. Hellspong 

(2001) förklarar att textens huvudsakliga innehåll är textens tema, också 

beskrivet som makrotema, som oftast är sådan information som är känd sedan 

tidigare, exempelvis genom titeln på en bok. Om läsaren ges tydlig information 

om vad denne förväntas läsa om kan denne oftast tillgodose sig ny information 

senare i texten, vilken beskrivs som textens mikrotema. 

 

3.5.2 Stilanalys 

 
Efter att den strukturella analysens frågor har besvarats kommer arbetet att 

övergå i Hellspongs stilanalys, vilket innebär att följande omarbetade och 

reviderade frågor, hämtade från Hellspong (2001, s.70-72) att besvaras: är 

textens stil formell eller vardaglig? Är textens skrivstil flytande (rytmisk, 

musikalisk) eller hackig (stötig)? Är textens stil yvig eller koncentrerad? Är 

textens stil exakt eller vag? Är stilen typisk för någon viss verksamhet, 

exempelvis byråkratisk, vetenskaplig, artistisk eller journalistisk? Hellspongs 

(2001) stilanalys används för att se hur policydokumenten stilistiskt är 
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utformade och för att se huruvida de olika lärosätena författat sina 

policydokument på likartat vis. 

3.5.3 Texternas layout 

Utöver ovanstående två analyser kommer även texternas layouter att analyseras 

och empiriska fynd kommer att redovisas. Frågor avseende texternas layout 

kommer analyseras enligt följande: 

1. Finns det figurer, symboler, logotyper etcetera? 

a. Fyller de i så fall någon informerande funktion? 

b. Finns det i så fall en förklarande bildtext? 

2. Finns lärosätes logotyp med? 

Att ställa frågor som berör texternas grafiska utformning är värdefullt eftersom 

det skapar en möjlighet att se huruvida det finns grafiska likheter respektive 

skillnader i hur policydokumenten är grafiskt utformade. 

 

3.5.4 Synonym- och översättningslista 

Här nedan återfinns en synonym- och översättningslista på open access- 

indikatorerna. Nedanstående figur förtydligar och visar hur indikatorerna kan 

se ut. 

 

Figur 2: Synonyma eller översatta indikatotionsbegrepp. 

 

Vid räknandet av ordens förekomst har följande synonymer och/eller 

översättningar inkluderats till huvudordets förekomst. Vidare har också 

kontextuella beskrivningar, där det är uppenbart att det är något av 

nedanstående begrepp som diskuteras i policyerna, räknats som en förekomst. 
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3.6 Etik 

Vid insamlandet av policydokument har dokumenten antingen legat fritt 

tillgängliga på respektive lärosätes hemsida. Alternativt har lärosätets arkiv 

tagit fram policydokumenten och sedan vidarebefordrat dem till mig. Sådana 

här typer av policydokument ses som offentliga handlingar. Det hanteras inga 

personuppgifter i denna studie vilket innebär att det inte heller har behövts 

något samtycke från respondenter.  
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4 Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras resultaten av analysfrågorna av open access 

policydokumenten. Resultaten kommer att presenteras i följande ordning: 

Danmark, Finland, Norge, Island och sedan Sverige. Resultaten för varje lands 

policydokument kommer att redovisas genom separata analyser för varje 

enskilt lärosäte. I 4.6 kommer ett gemensamt resultat för alla de nordiska 

länderna att redovisas. 

  

4.1 Danmark 

Från Danmark kommer tre policydokument att analyseras. Anledningen till att 

det inte återfanns fler policydokument gällande open access är för att flertalet 

av de övriga lärosätena i Danmark delgav genom mejlkontakt att de inte har 

egna policydokument, utan att de följer Danmarks gemensamma Danish 

National OA strategy (Ministry of Higher Education and Science Denmark, 

2018). I den gemensamma policyn avseende open access står det hur den 

enskilde forskaren, lärosätena, biblioteken med flera spelar en viktig roll i 

främjandet av open access i Danmark. Vidare står det också beskrivet att det 

huvudsakliga målet är att skapa en fri tillgång på dansk forskning, som är 

finansierad med hjälp av statliga och privata medel, för alla medborgare. 

Resultatet av denna studie visar också att Danmark är det land som ofta 

återkommit till sina nationella riktlinjer för open access. De tre enskilda 

lärosätenas egna policyer grundar sig i den gemensamma policyn, vilket skapar 

en enhetlighet i att lärosätena har enats om de nationella rekommendationerna. 

För de övriga nordiska länderna finns det inte någon sådan enighet, eftersom 

det inte heller finns några nationella referenser.  

 

4.1.1 Open Access Policy of Aalborg University 

 
Policydokumentet för Aalborg Universitet publicerades den 28/11 2017 och 

uppdaterades sedan den 7/1 2019. Texten är disponerad över en A4-sida där 

författarna varierat mellan löptext och en punktlista med sju punkter. 

Kommunikationssituationen upplevs som akademisk knuten med ett 

informativt förhållningssätt till hur personal och forskare ska tänka innan de 

väljer att publicera sina forskningsresultat i open access eller ej. Texten är 

varken utsmyckad med hjälp av bilder eller logotyper, utan använder sig av 

rubriksättning för att vägleda sin läsare genom texten. 

Denna text är författad med ett högt akademiskt lexikon med en hög andel 

fackterminologi och flertalet förkortningar förekommer, vilket medför viss 

lässvårighet för den som inte är bekant med danska myndigheters sätt att 

uttrycka sig i skrift. Vidare visar resultatet att texten är knappa 400 ord fördelat 

över 16 meningar, där texten växlar mellan korta och långa meningar vilket är 

fördelaktigt för läsrytmiken i texten. Policydokumentets grammatiska stil är 

inte tung, utan meningarna är skrivna med kortare nominalfraser. De 

språkhandlingar som återfinns är i uppmanande form där lärosätet främst 

använder sig av ordet ”bör” när de olika riktlinjerna gällande open access 

beskrivs. Universitetet i Aalborg har specificerat sina riktlinjer gällande open 
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access genom att använda sig av en uppmuntrande form av policy. Det visar sig 

genom att lärosätet ”önskar” och ”rekommenderar” att forskarna ska välja open 

access-alternativen om så är möjligt. Vidare uttrycker de också att en forskare 

ska känna sig fri i sitt val utan påverkan från universitetet, vilket visar att den 

akademiska friheten tas i beaktande.  

 

Textens textbindning fungerar likt en referentiell bindning, vilket innebär att 

texten hålls samman med hjälp av innehållet. Det framkommer också tydligt att 

policydokumentet är utformat för att läsaren i så stor mån som möjligt inte ska 

behöva förstå implicita påståenden, utan texten är kort, koncis och exakt trots 

sitt täta informationsinnehåll. 

Nedanstående tabell visar hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 2, Resultat vid Aalborg University. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 1 0 0 12 0 0 

Totalt antal ord i dokument 368 stycken 

Språk  Engelska 

Daterat 28/11 - 2017 

 

Det som ovanstående tabell visar är att endast två av sju indikatorer 

förekommer i policydokumentet. Open access förekommer 12 gånger, vilket är 

3 % av textens totala innehåll. 

4.1.2 The Copenhagen Business School (CBS) Open Access 

Policy 

 
Detta policydokument publicerades i juni år 2009, är fem A4-sidor lång och 

skriven på engelska. Lärosätets logotyp återfinns upp i högra hörnet på varje 

sida, dessutom finns en bild föreställande ett grafiskt mönster av olika streck 

nere på samtliga sidors högra hörn. Vidare visar resultatet att texten endast är 

skriven i löpande text med tre rubriker. Det medför att texten är väldigt 

innehållsrik och upplevs något tung att ta sig an, eftersom mängden text 

upplevs stor. Det avbrott som finns från löptexten är två kortare citat hämtade 

från Berlindeklarationen där det står beskrivet varför CBS har beslutat att 

skapa ett eget policydokument och hur implementeringen av deklarationen 

kommer att ske. 

Trots den stora mängden text så är dess lexikon och grammatik enkel. Det är en 

väldigt låg andel formella ord och de ord som upplevs som svårbegripliga är 

oftast förkortningar eller längre namn på olika institutioner eller sällskap. 

Vidare visar resultatet på att meningskonstruktionerna underlättar en god 
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läsrytmik, eftersom andelen långa och korta meningar varvas. Texten 

sammanhålls också av en referensbindning skapad utifrån ett innehållsmässigt 

samband som skapar en röd tråd genom hela dokumentet. 

Nedanstående tabell visar hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

 

Tabell 3, Resultat vid Copenhagen Business School. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 5 2 0 31 0 0 

Totalt antal ord i dokument 1692 stycken 

Språk  Engelska 

Daterat Juni 2009 

 

Resultatet visar att indikatorn ”open access” förekommer 31 gånger, vilket kan 

ses som ett högt antal gånger. Eftersom detta policydokument totalt innehåller 

1692 ord blir den totala procentsatsen för open access förekomst endast 1,8 %, 

vilket visar att förekomsten inte är stor i förhållande till textens helhet. 

Analysen visar däremot att det är tydligt att open access är textens makrotema 

eftersom läsaren dels får en bakgrundbeskrivning grundad på 

Berlindeklarationen, dels en mer ingående förklaring i open access som 

fenomen och hur lärosätet arbetar för att implementera policyn. 

 

Det framgår också tydligt att CBS förhåller sig positiva till open access 

eftersom de skriver att deras forskare publicerar sina resultat i open access i så 

stor utsträckning som möjligt. CBS skriver också att målet är att alla 

publikationer från CBS ”ska” ligga fritt tillgängliga för alla att ta del av utan 

några som helst kostnader eller begränsningar. Vidare går det också att utläsa 

att CBSs open access-policy är ett relativt styrande dokument där lärosätet 

skriver att deras anställda ska vara engagerade i främjandet av öppen tillgång. 

De ska även erbjuda en fulltext-version av alla publikationer för 

parallellpublicering. Det framgår också av policydokumentet att en ökad 

övergång till open access har förhoppningar att forskarnas akademiska 

ställning i den vetenskapliga publiceringen skall öka i takt med att 

forskningsresultat sprids allt snabbare.  

 

 4.1.3 DTU’s publiceringspolitik 

 
Detta policydokument är författat på danska och är daterat samt godkänt den 

15/11 2016. Det står också att de reviderar och uppdaterar sin 

publiceringspolicy vart femte år, vilket innebär att denna är giltigt i ytterligare 

tre år. DTU:s logotyp återfinns på varje sidas övre högra hörn. Texten är sex 

A4-sidor fördelat över fem olika avsnitt där open access är ett eget avsnitt. 

Trots att denna policy är relativt lång i förhållande till andra motsvarande 

dokument i denna studie är texten ändock kort och koncis i sitt utförande, ingen 
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onödig information eller utsvävningar förekommer utan texten upplevs som 

innehållsrik samtidigt som den är exakt. Den referensbindning som finns sker 

genom ett innehållsmässigt samband. 

Första avsnittet är mer likt en bakgrundbeskrivning där man får ta del av 

DTU:s generella riktlinjer och hur de har skapat sina riktlinjer utifrån 

Danmarks Nationella Strategi för Open Access. Vidare visar resultatet att det 

redan tidigt under open access-avsnittet framkommer att DTU förhåller sig 

positiva till open access och de beskriver att de ”DTU-publikationer skal vaere 

frit tilgaengelige”. Sedan skriver DTU om vilka fördelar den enskilde forskaren 

och lärosätet skulle få genom ett mer öppet forskningslandskap. Trots att 

indikatorn ”bibliometri” inte nämns ordagrant så finns det ett avsnitt där det 

beskrivs hur forskares citeringar kan komma att påverkas positivt, vilket går att 

utläsa genom bibliometriska analyser.  

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 4, Resultat vid DTU. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 1 0 0 20 0 0 

Totalt antal ord i dokument 931 stycken 

Språk  Danska 

Daterat 15/ 11 - 2016 

 

Textens mest förekommande indikator är just open access med 20 förekomster, 

men trots den höga frekvensen är open access inte ensamt ett makrotema vilket 

kan förklaras med att den totala förekomsten av indikatorn endast är 2 % av 

textens helhet. Därför ses open access tillsammans med de generella 

principerna, uppdrag av författarskap, registrering och arkivering samt 

upphovsrättshantering som textens olika makroteman. Sedan kan man urskilja 

att det finns ytterligare fyra mikroteman i open access-avsnittet vilka är DTU-

publikationer, grön open access och guld open access. Alla mikroteman ges 

egna kortare avsnitt och hur man som forskare skall förhålla sig till de olika 

alternativen som erbjuds vid lärosätet. 

Trots att texten är författad på danska och att det till denna analys har behövts 

översättningshjälp av fackterminologi, så har inte orden i sig själva varit svåra 

utan mina danskkunskaper varit bristfälliga och behövt hjälp av ordbok. Vidare 

är meningskonstruktionen enkelt skapad utan implicita syftningar, dessutom är 

rytmiken i förhållandet mellan långa och korta meningar god. Textens 

disposition är tydligt fördelad i de olika avsnitten med hjälp av tydliga 

rubriksättningar och punktlistor, vilket ger en god överblick och det gör det 

enkelt att orientera sig i texten. 
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4.2 Finland 

Antalet policydokument från Finland är fem stycken. Alla policydokumenten 

låg fritt tillgängliga på respektive lärosätets hemsida, vilket resulterade i att alla 

lärosäten som uppsöktes för denna studie därmed även är representerade nedan 

det vill säga att bortfallet var noll. 

4.2.1 Publishing and Data Policy of the University of Eastern 

Finland 

 
Detta policydokument är daterat till den 1/12 2015 av universitetets rektor 

Jukka Mönkkönen. Dokumentet stäcker sig över två A4-sidor med 1098 ord 

författade på engelska fördelat på 42 meningar. Resultatet visar att dokumentet 

inte har någon logotyp eller annan typ av beskrivande bild, men har i stället i 

mitten på första sidan en textruta där universitetets policy är sammanfattat över 

två meningar. Övrig text är skriven i spaltform där man valt att alternera 

löpande text med numeriska punktlistor. 

 

Texten är författad med ett vetenskapligt lexikon, vilket innebär att antalet 

facktermer är hög. Dessutom innehåller dokumentet få men långa meningar, 

där den längsta meningen är 58 ord, vilket medför att det kan upplevas som en 

tung text för läsaren att ta sig an. Kommunikationskontexten är med största 

sannolikhet tänkt att vända sig till personer som arbetar vid detta lärosäte 

alternativt liknande lärosäten, vilket också medför att vana akademiker 

möjligen inte upplever den som svårbegriplig eftersom de har de förkunskaper 

som behövs för att ta sig an texten. 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 5, Resultat vid University of Eastern Finland. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 2 1 2 6 10 0 

Totalt antal ord i dokument 1098 stycken 

Språk  Engelska 

Daterat 1/12 - 2015 

 

Det som går att utläsa i ovanstående tabell är att fem av sju indikatorer 

återfinns i detta dokument. Open data är den indikator som förekommer flest 

antal gånger, 10 stycken, medan open access förekommer 6 gånger. Textens 

makrotema är publicering och förhållandet till datapolicy. Det går också att 

utläsa att textens mikrotema är open science. I open science har open access en 

naturlig roll, den framkommer även tydligt under publiceringsdelarna i texten. 

Detta lärosäte har med andra ord inte ett enskilt open access-policydokument 
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utan har ett gemensamt dokument för forskningsdata och 

publiceringsförhållandena vid universitetet. 

 

Trots att texten upplevs som vetenskaplig och tung för läsaren är den ändock 

koncentrerad och informationstät. Inga djupa och uttrycksfulla beskrivningar 

finns med, utan textens referensbindning hänger samman med hjälp av textens 

innehåll. Vidare har texten en god läsrytmik, eftersom övergångarna mellan 

stycken och tematik känns naturlig och informativ. Det innebär att tack vare en 

välfungerande grammatik och referensbindning så bildas en god rytmik, trots 

svåra ord och långa meningar. Genomgående i detta dokument visar resultatet 

av analysen gällande lärosätets språkhandlingar att de konsekvent använder sig 

av uppmaningar till sina forskare. Det finns inga konkreta publiceringskrav 

gällande open access, utan lärosätet ”uppmanar” och ”önskar” att forskarna 

väljer den högst anförtrodda tidskriften för sitt område och om möjligt så 

önskas det att tidskriften är av open access-karaktär. 

4.2.2 Öppen vetenskap vid Åbo Akademi 

 
Detta policydokument är daterat till den 2/3 2017 vid Åbo Akademi. Det finns 

två versioner, en på engelska och en på svenska. Till denna analys valdes den 

svenska översättningen eftersom min förkunskap för texter med ett 

vetenskapligt språk är större på svenska än på engelska. Dokumentets längd är 

3 A4-sidor författat med 778 ord, vilket är en relativt liten mängd ord på antalet 

sidor. Förklaringen till det lilla ordomfånget är att det på förstasidan ges 

utrymme för länkar till vidare läsning, den engelska versionen samt 

information om hur man som personal gärna få bidra till vidareutvecklandet av 

denna policy. Detta utrymme upptar ungefär drygt en halv sida. Utöver detta 

utrymme delas dokumentet genom linjer och rubriker, där varje enskild rubrik 

är av väldigt stor teckenstorlek vilket medför en väldig luftighet till texten. 

Inga bilder eller logotyper finns med i dokumentet. 

 

Texten är skriven på ett vardagligt språk där meningslängden är varierad och 

som kortast fem ord och som längst 39 ord. Trots den stora variationen medför 

det inte en ryckig läskänsla, utan det ger läsaren möjlighet till återhämtning i 

läsandet. Dock visar resultatet att texten är yvig i såväl i sin disposition som i 

sina beskrivningar. Exempelvis används öppna frågor och en känsla av att 

skribenten försöker att deskriptivt knyta an till sin läsare genom att skapa en 

”vi-känsla”, vilket är annorlunda i ett sådant här formellt dokument. Vidare 

fortsätter de mångordiga beskrivningarna på hur exempelvis doktorander skall 

introduceras till diverse rutiner, vilket skulle kunna stå i ett separat dokument 

eftersom dessa stycken upplevs irrelevanta för just open access-policyn. 

 

Däremot beskrivs de riktlinjer som gäller för öppen publicering med hjälp av 

en numerisk punktlista, vilket skapar en god överskådlighet. Lärosätet 

använder sig hellre av uppmuntran till open access i stället för 

kravspecificering. Lärosätet använder sig av ”rekommenderar”, ”om det är 

möjligt” och att lärosätet ”stöder forskarna” i främjandet av öppenheten. Vilket 

gör att denna policy upplevs som en uppmuntrande policy där lärosätet också 

uppmuntrar den akademiska friheten genom att bland annat skriva: ”forskaren 

avgör dock själv från fall till fall, med beaktande av etiska, juridiska och 
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avtalsmässiga aspekter vilken grad av öppenhet och tillgång” (Åbo akademi, 

2017). 

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

 

Tabell 6, Resultat vid Åbo Akademi. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
revie
w 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 4 1 1 16 6 0 

Totalt antal ord i dokument 802 stycken 

Språk  Svenska 

Daterat 2/3 - 2017 

 

I ovanstående tabell går det att utläsa att indikatorn open access användes vid 

16 tillfällen, vilket innebär att dess förekomst uppkommer till 1,9 % av textens 

helhet. Vidare kan man också utläsa att ”vetenskaplig publicering” användes 

vid fyra tillfällen samt att ”open data” användes sex gånger varav alla 

förekomsterna var under ”riktlinjer för öppen publicering” respektive 

”riktlinjer för hantering av forskningsdata” (Åbo akademi, 2017). 

 

 4.2.3 Open science principles at the University of Vaasa 

 
Universitetet i Vaasa har inget separat dokument för sina open access-policyer 

utan forskningsdata-, publikations- och open scienceprinciperna ligger under 

samma policy. De tre separata delarna skiljs åt med hjälp av en tydlig 

rubriksättning. Utöver fyra rubriker finns det en textruta med praktisk 

information till läsaren i form av kontaktinformation samt länkar till vidare 

läsning. Dokumentet saknar bilder och lärosätets logotyp. Vidare är det något 

oklart när detta policydokument först inrättades. Dock framkommer det att det 

senast uppdaterades den 26/11 2018. 

 

Trots att dokumentet sträcker sig över två sidor innehåller det endast 532 ord. 

Teckenstorleken på den löpande texten är liten och dokumentets disposition är 

skapat med hjälp av många korta stycken, där vissa stycken endast är en 

mening. Vid två tillfällen ser det ut som om författarna försökt att skapa en 

punktlista med hjälp av två bindestreck framför olika stycken, men det blir 

ingen repetition av bindestrecken till de efterföljande styckena. 

 

Policydokumentet är skrivet med en vetenskaplig stil med en relativt hög andel 

fackterminologi. Tack varje den luftiga dispositionen, okomplicerade 

nominalfraser och en genomgående jämn meningslängd upplevs texten ändock 

inte som tung att läsa. Vidare visar resultatet att texten har ett tätt 
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informationsinnehåll där författarna endast skriver nödvändig information utan 

utsmyckning i texten i form av exempelvis bildspråk.  

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 7, Resultat vid University of Vaasa. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
revie
w 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 2 1 4 13 4 0 

Totalt antal ord i dokument 578 stycken 

Språk  Engelska 

Daterat 26/11 - 2018 

 

Resultatet visar att fördelningen mellan indikatorerna är att open science och 

open data är jämn medan open access förekommer 13 gånger, vilket 

procentuellt sätt visar att open access som begrepp upptar 2% av textens helhet. 

Vidare visar analysen att lärosätet använder sig av tydliga direktiv när de 

beskriver för sina forskare om de alternativ som finns gällande främjandet av 

den öppna tillgången. Lärosätet förmedlar policyerna genom att uppmuntra 

forskarna till open access i stor utsträckning som det är möjligt. 

Språkhandlingarna som används är bland annat ”provides support”, 

”recommends” och ”encourages” (University of Vaasa, 2018) följt av 

förhållningssätt gentemot open access-publicering. 

4.2.4 Open access Publishing at Aalto University 

 
Detta dokument är publicerat den 1/6 2014 och sträcker sig över två A4-sidor, 

skriven på engelska. Texten börjar med en bakgrundbeskrivning där det visar 

att universitetet tar stöd i EU:s direktiv genom att anamma Horizon 2020:s 

program, Berlindeklarationen och slutligen ”the Finnish Council of University 

Rectors” (Aalto University, 2014). Sedan fortsätter texten med lärosätets open 

access-riktlinjer, fördelat på en punktlista om tre punkter. Policyerna följs 

sedan av en mer praktisk beskrivning för hur man som forskare ska ges verktyg 

i väljandet av grön respektive guld open access. Redan på dokumentets 

förstasida kan man utläsa att textens makrotema är ”open access” och textens 

mikrotema är lärosätets väg mot ett mer öppet publiceringslandskap. 
 

Texten är skriven med en vetenskaplig stil med en relativt hög andel 

fackterminologi. Det finns inga beskrivande bilder eller logotyper utan texten 

är dispositionerad med hjälp av en tydlig rubriksättning där rubrikerna är i fet 

stil. Sedan alterneras texten med hjälp av kortare styckesindelningar och 

punktlistor under respektive rubrik. Författarna av dokumentet har också valt 

att vid vissa rubriker endast använda sig av versaler och sedan övergå till ett 

annat typsnitt. Den allra största delen av texten är skriven med sans-seriff, men 

majoriteten av rubrikerna är skrivna med seriffer. Denna väldiga 
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teckenvariation i kombination av kortare stycken medför att texten upplevs 

som något yvig och rörig, eftersom ögat får mycket information att ta sig an. 

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 8, Resultat vid Aalto University. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 3 2 0 26 0 0 

Totalt antal ord i dokument 818 stycken 

Språk  Engelska 

Daterat 1/6 2014 

 

Fördelningen av indikatorer är med övervägande fördel till ”open access” där 

resultatet visar på en förekomst på 26 gånger, vilket ger en procentsats på 3 % 

av textens totala andel ord. Vetenskaplig publicering förekommer tre gånger, 

utifrån hela studiens resultat går det att tyda att tre förekomster för denna 

indikator en relativt hög förekomst. Vidare visar resultatet att Aalto 

Universitets policydokument tydligt beskriver vilka krav de har på sina 

forskare när det gäller att publicera sina vetenskapliga publikationer. Med hjälp 

av språkhandlingar som ”requires”, ”the publication author shall” och 

”requests” förklaras det vad som gäller vid främjandet av ett allt mer öppet 

publiceringsklimat vid detta lärosäte.  

 4.2.5 Priciperna för open access-publicering vid Helsingfors 

universitet 
 

Den 21/6 2017 publicerades de open access-principer som gäller vid 

universitetet i Helsingfors. Ett dokument på strax över 300 ord skriva på 

svenska som sträcker sig över två A4-sidor. Texten är skriven med ett 

vardagligt tal där textens kommunikationssituation upplevs som allmän, 

eftersom det inte krävs några direkta förkunskaper för att begripa det som står 

skrivet. Vidare visar resultatet att texten är skriven utan varken logotyp eller 

bild, utan lärosätet har författat texten med hjälp av löpande text som har en 

övertydlig rubriksättning för att skilja informationen åt. 

 

Teckenstorleken i rubrikerna är stor, mer än dubbelt så stor än övrig text, 

dessutom är radavståndet också stort, vilket medför att texten blir gles och 

dokumentet upplevs som spretigt i dess utformning. Dock bidrar textens täta 

informationsinnehåll till att texten ändock fungerar som en informerande text. 

Meningsuppbyggnaden är enkel och det är en jämn fördelning mellan andelen 

långa och korta meningar, vilket bidrar till en positiv läsrytmik. 
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Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

 

Tabell 9, Resultat vid Helsingfors universitet. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
revie
w 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 2 0 0 5 0 0 

Totalt antal ord i dokument 351 stycken 

Språk  Svenska 

Daterat 21/6 2017 

 

Ett empiriskt fynd i detta dokument återfinns på dokumentets förstasida där det 

står enligt följande: ” Open access-publicering är ett krav som gäller alla vid 

universitet och de vetenskapliga publikationer som de producerar” (Helsingfors 

universitet, 2017). Denna mening står skriven tidigt i texten och står som ett 

eget stycke, vilket gör att man inte kan undgå den. Det innebär att trots 

dokumentets korta omfång ges läsaren en tidig indikation för vilket 

universitetets förhållningssätt är i open access-frågan. Trots detta krav 

använder sig universitetet av språkhandlingar i form av uppmaningar och 

rekommendationer vid beskrivandet av vilka open access-riktlinjer som finns 

vid lärosätet, vilket medför en känsla av att inte riktigt veta vad som faktiskt 

gäller. Vidare går det också att utläsa att lärosätet erbjuder en retroaktiv 

öppning av äldre publicerade publikationer, för att erbjuda främjandet av den 

öppna tillgången ytterligare.  

 

4.3 Island 

Från Island kommer tre stycken policydokument att analyseras. Anledningen 

till att det endast är tre stycken dokument beror huvudsakligen på att landet inte 

har lika många akademiska lärosäten som de övriga nordiska länderna. 

 

4.3.1 Reykjavik University’s Policy on Open Access 
 

Detta dokument är författat och godkänt av lärosätet den 12/11 2014. Vidare 

visar resultatet att texten är skriven för en vetenskaplig publik eftersom det 

bland annat finns en hög andel fackterminologi och en stor variation på 

meningslängd och dess uppbyggnad. Trots den avancerade språkstilen på 

dokumentets utformning står det skrivet i slutet av dokumentet att texten dels 

vänder sig till anställda, dels till studenter vid universitetet. Det kan bli svårare 

för studenter att tillgodose den information som finns i detta policydokument 

eftersom de eventuellt inte innehar samma förkunskaper om vetenskaplig 

publicering som forskare har Texten är författad utan direkta 

referensbindningar eller övrig utsmyckning utan upplevs i stället som exakt i 
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dess utformning. Det finns inga bilder eller logotyper som lättar upp 

dokumentets utformning, utan det är ett stort och innehållsrikt mittparti i 

dokumentet, följt av tre kortare stycken med endast en mening per stycke. 

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 10, Resultat vid Reykjavik University. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 0 0 0 17 0 0 

Totalt antal ord i dokument 476 stycken 

Språk  Engelska 

Daterat 13/11 - 2014 

 

Resultatet visar att det endast är indikatorn open access som omnämns i denna 

policy. Övriga indikatorer omnämns inte alls i någon form. Vidare finns det 

totalt två stycken språkhandlingar som indikerar lärosätets förhållningssätt 

gentemot open access. Språkhandlingen ”uppmuntrar” förekommer fyra gånger 

likaså uppmaningen ”skall” fyra gånger. Vidare beskriver lärosätet att ”the aim 

is for all scholary articles written by academic employees and published in the 

name of the University to be accessible in journals in open access” (Reykjavik 

University, 2014). Det visar tydligt att lärosätet aktivt arbetar för att den öppna 

tillgängligheten skall fungera som lärosätets publiceringsnorm. 

 

4.3.2 Bifröst University Open Access Policy 

 
Denna open access- policy är enligt lärosätet utformat uteslutande för lärosätets 

vetenskapliga artiklar och de beskriver utförligt att denna policy inte är 

applicerbar vid publicering i monografier, rapporter eller övrigt material. 

Policyn har lärosätets logotyp väl synligt uppe i vänstra hörnet, texten är 

författad på engelska och är centrerad på den knappt fyllda A4-sidan. Trots att 

dokumentet inte uppkommer i mer än drygt 350 ord är dokumentet 

informationstätt och precist. Tack vare att dokumentet är exakt så kan det 

tydligt utläsas att dess makrotematik är open access. 

 

Universitetet vid Bifröst godkände vid ett möte den 18/5 2011 denna policy 

och har sedan dess verkat för främjandet av den öppna tillgången vid lärosätet. 

Dokumentets text är fördelat över fem stycken där den grammatiska strukturen 

är av lätt karaktär, meningarna har en någorlunda jämn fördelning och är av 

enkel struktur. Vidare visar resultatet på ett lättförståeligt lexikon som 

dessutom använder sig av ett utsmyckat språk och beskriver forskningen med 

hjälp av bildspråk, vilket medför att texten upplevs som en mer vardaglig text 
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som inte kräver några direkta förkunskaper, utan kan läsas av alla.  

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 11, Resultat vid Bifröst University. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 0 0 0 7 0 0 

Totalt antal ord i dokument 353 stycken 

Språk  Engelska 

Daterat 18/5 - 2011 

 

Indikatorn open access förekommer sju gånger i dokumentet och används 

främst vid antingen beskrivning av de regleringar som lärosätet har vid 

forskningspubliceringar eller vid beskrivandet av olika open access-alternativ 

som lärosätet erbjuder, så som tidskrifter eller arkiv. Språkhandlingarna i detta 

dokument är ”bör”, ”accepterar”, ”ser till att” och ”skall” vilka alla beskriver 

hur lärosätet önskar att forskare och övrig personal ska agera vid publicerandet 

av forskningsartiklar. Denna policy är av styrande karaktär, vilket förefaller sig 

ännu tydligare där lärosätet understryker: “academic staff members of Bifröst 

University agree that they will endeavour to publish their scholarly articles in 

an open-access format, either by means of open-access journals or open-access 

archives. Members of the academic staff furthermore grant the University the 

right to make scholarly articles authored by academic staff members publicly 

available and to deposit articles in the institutional repository” (Bifröst 

University, 2011). Vidare efterföljs dessa meningar att det endast gäller 

vetenskapliga artiklar och inte andra typer av publikationer så som böcker eller 

konferensbidrag. 

 

4.3.3 University of Iceland policy on open access to research 

results and final projects 

 
Universitetet of Iceland arbetade under 2013 fram vilka policyfrågor avseende 

open access som var viktiga för lärosätet och verkställde sedan 6/2 2014 det 

nuvarande policydokumentet. Dokumentet är författat på engelska och är 

fördelat över en A4-sida. Policyn är visuellt tilltalande eftersom den är skriven 

på ett luftigt vis med en jämn fördelning mellan de olika styckena, vilket också 

medför en god läsrytmik. Texten är skriven på ett lättförståeligt språk där 

meningsfördelning är varierande i längde. Dessutom finns det tydliga 

exemplifieringar och information vid de rekommendationer som lärosätets 

anger för artikelpublicering. Dokumentet innehåller också vidare förklaringar 

till hur äldre publikationer, som publicerats innan denna policy godkändes, kan 

förhålla sig till open access. Tidigare publicerat material ses som undantag från 

policyn och inte behöver vidta några ytterligare publiceringsåtgärder om 
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författaren inte önskar det själv. Trots att texten innehåller mycket information 

upplevs den inte tung att läsa trots sitt vetenskapliga formuleringssätt tack vare 

att policyn är utsmyckad med bildspråk. Ett sådant exempel är beskrivningen 

att universitets forskning ”bär frukt”. 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 12, Resultat vid University of Iceland. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 0 0 0 8 0 0 

Totalt antal ord i dokument 429 stycken 

Språk  Engelska 

Daterat 6/2 - 2014 

 

Dokumentet innehåller indikatorn “open access” vid sju tillfällen, vilket kan 

ses som ett väntat resultat eftersom att det framgår tydligt att open access också 

är textens huvudsakliga tema. Textens allmänna språkhandlingar är 

formulerade både som krav i hur forskare skall publicera sin forskning, när 

begrepp som ”must provide” används, men det finns även uppmuntrande 

språkhandlingar så som ”the University therefore encourages”. De 

uppmuntrande språkhandlingarna upplevs som en friare vägledning för 

forskarna men de olika uppmuntringarna följs ofta av ett krav som skapar ett 

restriktivt förhållningssätt avseende hur open access skall appliceras på 

forskarnas publicering. Ett sådant exempel är följande stycke: 

 
Staff must provide the Division of Science and Innovation free of charge with 

electronic access to the final version of their articles no later than by their date 

of publication. They may do so by submitting the articles in an appropriate 

format (such as PDF), sending a link to an open access website or in another 

suitable manner. The University of Iceland is authorised to save articles and 

make them accessible in an open online archive. This applies to all scientific 

articles authored by University staff, alone or with co-authors, during their 

period of employment at the University. (University of Iceland, 2014) 

4.4 Norge 

Antalet policydokument från Norge är fyra stycken. Policydokumenten 

hämtade från de norska lärosätena låg alla fritt tillgängliga på respektive 

lärosätes hemsida. 

4.4.1 The University of Oslo’s Open Access Policy 

 
Policydokumentet för Universitet i Oslo är skrivet på engelska och uppkommer 

till 297 ord. Vid texten nedre kant kan man utläsa författningsdatum 6/12 - 

2011, publiceringsdatum 27/10 - 2015 samt att den nuvarande versionen 
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uppdaterades och är giltig från och med den 8/2 2017. Textens utformning är 

skapad genom användandet av tre olika typsnitt, tre olika teckenstorlekar samt 

genom användandet av punktlistor. Det varierade utseendet på dokumentet gör 

att det skapas ett rörigt intryck trots att texten inte är lång. Det finns inga bilder 

eller logotyp i dokumentet. Dokumentet innehåller tydliga direktiv, krav och 

rekommendationer i vad som önskas av de anställda avseende open access-

publicering. Texten är dessutom författad på ett lättförståeligt vis utan en stor 

andel fackterminologi, komplicerade formuleringar eller långa meningar. Det 

innebär att texten upplevs som exakt, informationstät och punktlistan med 

tillhörande information ger texten en god överskådlighet. Resultatet visar en 

tydlighet i textens tematiska del. Det finns tre makroteman vilka också är 

texten tre olika huvuddelar: ”mandatory institutional archiving of all peer-

reviewed articles in UiO’s institutional repository”, ”making scientific articles 

deposited into the institutional repository open available” och ”choosing where 

to publish” (Oslo University, 2017). 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 13, Resultat vid The University of Oslo. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 0 3 0 4 0 0 

Totalt antal ord i dokument 297 stycken 

Språk  Engelska 

Daterat 6/12 -2011 (uppdaterad 8/2 – 2017) 

 

Lärosätets policydokument är skrivet med olika språkhandlingar som visar sig i 

form av krav, uppmaningar, rekommenderar samt uppmuntringar i hur forskare 

och övrig personal skall förhålla sig till open access. Det är också vid dessa 

språkhandlingar som indikatorerna open access och peer-review förekommer. 

Lärosätet använder till en början hårdare open access-direktiv och uttrycker sig 

bland annat genom att skriva att personalen ”are obligated” och ”shall 

undertake to do their best”. Resultatet visar sedan att språkhandlingarna antar 

en allt mjukare form och lärosätet avslutar med uppmaningar och 

rekommenderar open access-alternativ till sin personal. 

4.4.2 Prinsipper og forvaltning av Open Access ved NMBU 

Vid analysen av NMBU:s policydokument visar resultatet att dokumentet 

fastslogs den 15/5 2014 av lärosätet. Det är ett kortfattat dokument, som 

uppkommer till 189 ord vilket också är en av studiens kortaste policy. Texten 

är skriven på norska och majoriteten av texten är skriven i en punktlista där 

varje punkt är en beskrivning av hur lärosätet vill att sin personal ska förhålla 

sig till open access. Lärosätets logotyp inkluderat i dokumentet, men inga 

andra beskrivande bilder återfinns i policyn. Vidare visar resultatet att texten är 
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av mer vardaglig språkkaraktär och att syntaxen är förhållandevis enkel samt 

att den varierande meningslängden bidrar till en jämn läsrytm. 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 14, Resultat vid NMBU. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 0 0 0 8 0 0 

Totalt antal ord i dokument 184 stycken 

Språk  Norska 

Daterat 15/5 - 2014 

 

Resultatet visar att den indikator som är förekommande är open access, vilken 

är fördelat jämt över hela dokumentets innehåll. Sett från textens helhet upptar 

indikatorn open access 4,3 % av de antal ord som finns i dokumentet. Utöver 

open access återfinns inga av de övriga indikatorerna i texten. Denna policy är 

främst som en uppmuntrande policy där det i textens första stycke beskrivs det 

hur lärosätet ”vill” att open access ska få en allt mer naturlig del hos forskarna. 

Därefter följer en punktlista där det står skrivet att lärosätet ”föreslår” olika 

open access-alternativ, sedan övergår dokumentet till att använda sig av en mer 

kravfylld språkhandling när de skrivs att all personal ”skall” publicera visst 

material i open access.  

4.4.3 Open Access policy for Nord University 

 
Policydokumentet för Nord University verkställdes den 24/4 2018 efter att 

lärosätets styrelse godkänt dokumentet. Policydokumentet är en A4-sida med 

totalt 445 ord, där dispositionen är skapad med hjälp av en numerisk punktlista 

med tillhörande underkategorier. Policydokumentet innehåller inga bilder eller 

logotyper. Dokumentet är författat på engelska och dess lexikon är av en mer 

avancerad vetenskaplig karaktär, vilket gör att texten med största sannolikhet 

kräver förkunskaper inom forskningsområdet. 

 

Nord Universitys policydokument är författat i tempuset presens, vilket 

förenklar textens relativt avancerade lexikon eftersom meningsstrukturen 

fortfarande håller en lättare utformning. Resultatet visar dock att trots en enkel 

meningsuppbyggnad är skillnaden mellan långa och korta meningar stor, där 

den längst meningen uppkommer till 70 ord och den kortaste meningen endast 

10 ord. Meningslängdernas skillnader medför att texten upplevs som 

oregelbunden i sin konstruktion. Trots dessa skillnader upplevs texten ändock 

som exakt och koncentrerad utan några implicita delar. Punktlistan ger också 

läsaren möjlighet att orientera sig i en tydligt disponerad text. 
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Nord University använder sig av understrykningar i texten för lyfta fram de 

aspekter gällande open access-publicering som är av största vikt för lärosätet. 

Denna policy upplevs som en överlag uppmuntrande policy där dess 

språkhandlingar ”bör” är mest förekommande. Vidare står det skrivet att 

personal bör välja open access-alternativ om denne står i valet mellan två 

likvärdiga publiceringsalternativ. Resultatet visar också att dokumentets tydliga 

makrotema är open access, utan någon annan tematisk vinkel. 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 15, Resultat vid Nord University. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
1 0 3 0 13 0 0 

Totalt antal ord i dokument 445 stycken 

Språk  Engelska 

Daterat 24/4 - 2018 

 

Indikatorn open access har en jämn fördelning över texten och används främst 

vid förklarandet av hur personalen vid lärosätet ska hantera val av open access-

tidskrifter och hur dessa ska vara enligt de krav lärosätet har på hanteringen av 

peer-review och arkivering. Under dokumentets allra första punkt står det 

tydligt att lärosätets forskare ges möjlighet till akademisk frihet genom att de 

får välja fritt bland publiceringskanaler. 

4.4.4 Veileder i Open Access publisering for UiT 

Policydokumentet vid Norges Arktiske Universitetet är två A4-sidor där en 

halv sida är en informerande bild som beskriver open access som fenomen och 

vilka resultat användandet av open access kan leda fram till. Trots att 

dokumentet är två sidor långt använder sig universitetet sig av en relativt stor 

teckenstorlek, vilket gör att det inte ryms så mycket text. Dessutom finns det på 

förstasidan en textruta med ett 60-ordigt långt citat från Horisont2020 som 

förklaras ligga som grund för utvecklandet av universitetets policyregler. Det 

innebär att det totala antalet ord på dokumentets förstasida, utöver citatet och 

bildtexten endast uppkommer till knappt 100 ord av dokumentets totala 462 

ord.  

 

Det finns ingen publiceringsinformation att se i policydokumentet så som 

datum för är detta policydokument skapats. Däremot syns universitets två 

logotyper i övre och nedre kant på dokumentets förstasida, vilket förtydligar 

vem som är ansvarig utgivare. På dokumentets andra sida övergår texten till en 

spaltindelning och en punktlista där universitet förklarar de olika open access-

alternativen, det vill säga grön respektive guld open access. Denna del i 
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dokumentet avslutas sedan med en länk med hänvisar till ytterligare läsning om 

open access. Dessutom finns en QR-kod som ger samma resultat som länkarna 

med vidare information om open access.  

Dokumentets kommunikationssituation är en informativ dialog till personer 

som antingen är intresserade av hur universitetet förhåller sig till open access, 

alternativt till forskare och/eller övrig personal som vill fördjupa sina 

kunskaper om publiceringsalternativ. Vidare kan det utläsas att dokumentet är 

författat på ett lättförståeligt vis med ett rytmiskt läsmönster. Det vill säga att 

texten är uppbyggt med ett lättbegripligt lexikonförråd, en jämn fördelning 

mellan meningarnas längd samt att texten är systematiskt avdelad med hjälp av 

en funktionell rubriksättning som ger läsaren en tydlig vägledning i hur texten 

är disponerad.  

 

Texten är skriven på norska, vilket kräver viss förkunskap i antingen norska 

eller något av de övriga nordiska språken för att förstå textens innebörd. 

Textens referens- och tematiska bindning visar att texten är skriven på ett 

informativt och koncentrerat vis utan utsmyckning eller deskriptiva ord. Det 

finns heller inte några implicita påståenden, utan policydokumentet är skrivet 

med avsikt att informera dess läsare om universitetets önskemål vid 

vetenskaplig publicering. Trots att detta dokument behandlar ett akademiskt 

område håller UiT:s policydokument en enkel stil som inte upplevs som 

byråkratisk. Resultatet visar att dokumentets makrotemat är open access och 

texten mikrotema upplevs som universitets förhållningssätt och 

rekommendationer gentemot open access.  

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 16, Resultat vid UiT. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 0 0 0 11 0 0 

Totalt antal ord i dokument 462 stycken 

Språk  Norska 

Daterat - 

 

Resultatet visar att antalet förekomster av open access uppkommer till 11 

gånger vilket ger en procentsats på 2% av textens totala antal ord. Antalet 

förekomster av open access är främst i rubrikerna och vid beskrivandet av open 

access som fenomen. På dokumentets förstasida beskrivs det att all personal 

ska välja open access-alternativ i största möjliga mån. Sedan i dokumentets 

tredje mening kan det utläsas att universitetet vill att sin personal ska publicera 

sig: ”for oss ved UiT betyr det at forskningsresultater som en hovedregel skal 
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publiceres i åpent tilgjengelige vitenskapelige tidsskrift eller gjøres tilgjengelig 

i åpne vitenarkiv” (Norges Artiske Universitet, u.å) 

 

4.5 Sverige 

Antalet policydokument från Sverige är 12 stycken. Majoriteten låg fritt 

tillgängliga på respektive lärosätes hemsida men det fanns ett fåtal som 

återfanns först efter direktkontakt med lärosätet. Sådana fynd kommer att 

redovisas under de enskilda lärosätenas resultat i detta kapitel. 

 

Ett empiriskt fynd var att Uppsala universitet inte hade en policy för open 

access. Via chatt- och mejlkontakt med lärosätet förklarades det att de inte 

använde sig av sådan dokumentation, utan tillämpande en mer avslappnad 

informationsbroschyr i hur man kan publicera sig hos dem. Detta var 

förvånande, eftersom det fanns en förutfattad tanke hos mig att ett av Sveriges 

största universitet borde ha en välutvecklad policy kring open access. Det gavs 

inte heller någon riktig förklaring kring detta. Kanske kan det förhålla sig som 

så att Uppsala universitets långa publiceringstradition värnar om forskarnas 

akademiska frihet eller att universitetet når ut till väletablerade tidskrifter med 

högt anseende ändå. Eller så har de redan en välfungerade publiceringsstrategi 

som är välkänd för sina forskare att det helt enkelt inte behövs en specifik 

policy kring detta. 

 

4.5.1 Policy rörande publicering av vetenskapliga artiklar med 

open access (SLU) 
 

Policydokumentet avseende open access vid SLU är skrivet med totalt 185 ord, 

vilka sträcker sig över 1 A4-sida. Universitetets logotyp återfinns uppe i 

vänstra hörnet och är också den enda bild som finns. Dokumentet är ett beslut 

från rektorn, men datum för införandet av policyn går inte att finna. Det skall 

även finnas en bilaga till, men den gick inte heller att återfinna och har därför 

inte heller analyserats. 

 

Dokumentet är författat i en uppmuntrande stil där rektorn väljer 

språkhandlingen ”forskarna uppmuntras” till open access publicering. 

Ytterligare en uppmaning för forskarna i att parallellpublicera sig i 

universitetets egna öppna arkiv finns. Vidare information till forskarna om var 

de kan finna stöd inför sina publiceringsfrågor återfinns i slutet av dokumentet. 

 

Texten är skriven med mestadels korta meningar och korta stycken, vilket 

skapar en ryckig läsupplevelse. Men textens lexikon är enkel, likaså själva 

meningskonstruktionen vilket gör att texten är lättförståelig. Texten har 

ytterligare fördel i att den är kort men ändock innehåller den information som 

behövs för en policy. Det är också enkelt att se att textens makrotema är 

vetenskapliga artiklar i open access.  

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 
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Tabell 17, Resultat vid SLU. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 1 0 0 5 0 0 

Totalt antal ord i dokument 185 stycken 

Språk  Svenska 

Daterat - 

 

Resultatet visar en låg och till viss del obefintlig andel indikationsträffar, vilket 

var ett relativt väntat resultat eftersom textens totala antal ord är så liten. De 

indikatorer som förekommer är placerade med en jämn fördelning över textens 

innehåll. 

 

 

4.5.2 Publiceringspolicy för Karlstads universitet 
 

Karlstads universitets policydokument har varit giltigt sedan den 27/8 år 2014 

och gäller tillsvidare. Det är två A4-sidor långt med ytterligare en A4-sida som 

bilaga med goda råd för publicering. Uppe i vänstra hörnet finns universitets 

logotyp, men utöver den återfinns inga andra bilder. Texten är strukturerad 

utefter 10 numeriska punkter med tillhörande rubriker. Det ger ett tydligt och 

överskådligt intryck. 

 

 

Det framgår att texten vänder sig till personer som behöver kunskap i 

publiceringsstrategier, vilket också ger policyn en vetenskaplig kontext. Trots 

den vetenskapliga kontexten är texten författad i en mer vardaglig stil med 

enkla meningskonstruktioner, god grammatisk rytmik och ett enkelt lexikon. 

Varje nytt stycke är skrivet med ett påstående eller uppmaning som sedan följs 

upp av en kortare förklaring av det tillvägagångsätt som Karlstads universitet 

arbetar utifrån open access-publicering. Det medför att texten, trots mycket 

information, inte är tung att ta sig an. 

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

 

Tabell 18, Resultat vid Karlstads universitet. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 0 3 0 7 0 1 

Totalt antal ord i dokument 309 stycken 
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Språk  Svenska 

Daterat 27/8 - 2014 

 

Ovanstående tabell visar att peer-review förekommer tre gånger, vilket är ett 

relativt högt antal gånger sett till hela denna studies resultat. Dessa förekomster 

sker i samband med de kortare förklarande meningar om val av vetenskapliga 

tidskrifter och/eller hur artiklarna kommer att behandlas. 

 

Denna policy upplevs som en uppmuntrande policy utan några direkta krav till 

en början. Universitet använder sig av språkhandlingarna ”bör”, ”uppmuntras” 

och ”rekommenderas” i förhållandet till open access. Det skapar en känsla av 

att forskaren uppmuntras i en övergång till ett mer öppet 

forskningspublicerande utan krav på att det skall ske på en gång. Dock står det 

skrivet att universitet ändock ser att sina forskare väljer open access i så stor 

utsträckning som det går. Det står skrivet i slutet av policyn att publikationer 

från Karlstad universitet ska läggas i open access om det inte finns 

uppenbarliga hinder för detta. Därför visar resultatet att denna policy varken är 

helt kravfri men inte heller helt styrande, eftersom forskaren i stor utsträckning 

endast uppmuntras eller rekommenderas att använda sig av open access. 

 

4.5.3 Open Access policy vid Karolinska Institutet 
 

Karolinska Institutets policydokument finns tillgängligt på både svenska och 

engelska, där den svenska versionen har valt ut till denna analys. Dokumentet 

togs i kraft den 1/7 2011 och dess avsändare är universitetsbiblioteket vid 

Karolinska Institutet. Policydokumentet är förhållandevist kort, knappt en sida 

långt där teckenstorleken är stor och antalet ord är 337. Dokumentet är kort och 

koncist i sitt utförande men som läsare upplever man sig ändock välinformerad. 

Policyn har inga bilder, men använder sig av lärosätets logotyp på dokumentets 

framsida. Texten är skriven på ett rytmiskt vis där andelen långa och korta 

meningar används växelvis och referensbindningen sker via en innehållsmässig 

standard. Vidare upplevs inte lexikonet som tungt men antalet långa och 

sammansatta ord är relativt hög, vilket tynger texten något.  

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 19, Resultat vid Karolinska institutet. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
1 0 0 0 21 0 0 

Totalt antal ord i dokument 337 stycken 

Språk  Svenska 

Daterat 1/7 - 2011 
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I ovanstående tabell framkommer det att indikatorn open access är den 

indikator som var representerad flest gånger (6% av textens helhet), vilket 

också göra att open access blir textens makrotema. Indikatorn akademisk frihet 

förekommer en gång följt av en förklaring i att Karolinska Institutet värnar och 

strävar efter forskningens frihet. I slutet av policyn står det skrivet att det är 

den enskilda forskarens ansvar att se till att policyn följs, vilket också visar på 

att Karolinska inte styr sina forskare utan att det åligger i deras intresse att välja 

goda publiceringsalternativ. 

 

De språkhandlingar som förekommer i denna policy blandar en friare stil med 

en något mer restriktiv stil i tilltalandet till forskarna. Exempelvis står det 

skrivet att Karolinska Institutet (2011) ”uppmanar sina forskare” att välja open 

access-publicering. Sedan står det längre ned beskrivet som ”obligatoriskt” 

med elektroniska publiceringar. Men Karolinska Institutet skriver också att det 

är upp till varje enskild forskare att fatta egna beslut kring sina 

forskningspubliceringar. Denna open access-policy upplevs som en 

uppmuntrande policy eftersom lärosätet författat sin policy i en avslappnad och 

tillmötesgående stil där det också förklaras att universitetsbiblioteket erbjuder 

stöd i publiceringsvalen.  

 

4.5.4 Regler för Open Access och publicering i DiVA vid 

Högskolan Dalarna 
 

Detta policydokument är beslutat av rektorn vid Högskolan Dalarna den 23/4 

år 2018 och är klassificerats av högskolan som dokumentstyp ”regler”. 

Eftersom dokumentets titel också innehåller ordet ”regler” så upplevs policyn 

vid första anblick som ett styrande dokument. Resultatet visar däremot att de 

språkhandlingar som är mest förekommande är ”rekommenderas” och 

”uppmuntras” i avseende för open access-publicering, vilka båda är av 

uppmuntrande karaktär. Vidare står det redan i första stycket att högskolan 

generella vision ska följas, vilken innebär att man i så stor utsträckning som 

möjlig ska tillgängliggöra sina forskningsresultat med fri tillgång. Det är därför 

svårt att avgöra huruvida denna policy är styrande eller fri. Resultatet visar att 

det är en policy av blandad karaktär där den generella rekommendationen är 

open access om så är möjligt. 

Dokumentet är två A4-sidor varav den ena sidan endast innehåller lärosätets 

logotyp, titeln samt information om utgivningen av policyn. På dokumentets 

andra sida återfinns för en kortare bakgrund till policyn, följt av de regler och 

ansvar forskare har vid publicering hos Högskolan Dalarna. Dessa regler är 

enkelt formulerade utan fackterminologi, oklara formuleringar eller svåra 

meningskonstruktioner. Vidare växlas det mellan meningarnas längd och den 

grammatiska strukturen är fördelaktig för textens rytmik.  

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 
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Tabell 20, Resultat vid Högskolan I Dalarna. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 0 2 0 12 0 0 

Totalt antal ord i dokument 334 stycken 

Språk  Svenska 

Daterat 23/4 - 2018 

 

Tabellen ovan visar en relativt låg förekomst bland indikatorerna överlag, 

vilket kan förklaras genom policyns kortare längd. Open access är den 

indikator som har flest förekomster, vilket också upplevs som ett väntat resultat 

eftersom det också är det huvudsakliga temat på texten. 

 

4.5.5 Riktlinjer för elektronisk publicering vid 

Linnéuniversitetet 
 

Detta policydokument framtogs och fastställdes den 24/10 år 2011 av rektorn 

vid Linnéuniversitet. Dokumentet är 2 A4-sidor långt och följs av en bilaga 

som innehåller information om olika publiceringsvillkor. Det finns varken 

logotyper eller andra typer av bilder i policyn. Texten använder i stället en 

tydlig rubriksättning, förtydligande med hjälp av både punktlistor och 

numeriska punktlistor för att föra fram lärosätets riktlinjer gällande open 

access.  

 

Resultatet av analysen visar att denna policy är skriven på ett vetenskapligt vis, 

det vill säga att man tydligt kan utläsa att dess målgrupp med största 

sannolikhet har tidigare erfarenhet inom området och tidigare vana inom 

forskningspublicering. Andelen fackterminologi är relativt hög och stilen på 

uttryckssätten genomgående i dokumentet upplevs som tung. Det är en 

informationsrik text med stort omfång, men tack vare den tydliga 

rubriksättningen och tydliggörandet med hjälp av punktlistor ges läsaren 

möjlighet att skapa en god överblick av texten.. Meningsbyggnaden och den 

grammatiska stilen är förhållandevis enkel, vilket upplevs som fördelaktigt för 

textens något svårare uttryckssätt. 

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

 

Tabell 21, Resultat vid Linnéuniversitetet. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 4 2 0 5 0 0 

Totalt antal ord i dokument 533 stycken 
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Språk  Svenska 

Daterat 24/10 - 2011 

 

Linnéuniversitet skriver hur främjandet av open access i sin tur kan resultera i 

att forskningsresultat från Linnéuniversitet kommer att få ökad synlighet vid 

vetenskapliga sökningar och citeringar. Antalet förekomster av indikatorer är 

relativt låg, men trots att avsaknaden av indikatorer når universitetet ändock ut 

med den information som kan tänkas behövas inför en framtida 

forskningspublicering. Redan i dokumentets första mening står det skrivet att 

lärosätet arbetar för att all forskning ska tillgängliggöras i open access. 

Linnéuniversitets policy upplevs som en styrande policy, eftersom de 

språkhandlingar som förekommer bland annat är ”skall” och ”är skyldiga” i hur 

forskare ska publicera i open access.  

 

4.5.6 Policy för elektronisk publicering vid Södertörns 

Högskola 
 

Detta policydokument beslutades av rektorn vid Södertörns högskola den 13/3 

år 2012. Policydokumentet vid Södertörns högskola är två A4-sidor långt och 

författat mestadels i löpande text. Vid två tillfällen övergår den löpande texten 

till punktlistor. Dessa två tillfällen förekommer vid förtydligande kring 

policyns riktlinjer avseende open access. Vidare är texten skriven med en 

vardaglig stil utan en hög andel fackbegrepp, vilket medför att texten upplevs 

som lättförståelig trots sin vetenskapliga utgångspunkt. Utöver att textens 

lexikon upplevs som lättbegriplig är även den grammatiska strukturen enkel i 

dokumentet. Även meningslängden är konstruerad så att texten blir rytmisk för 

läsaren, vilket ger en behaglig läsupplevelse. 

 

Denna policy beskriver ett positivt förhållningssätt gentemot open access och 

det står beskrivet hur lärosätet kommer att gynnas av övergången till ett öppet 

forskningslandskap. Hur forskarna vid Södertörn ska förhålla sig står beskrivet 

i en kortare metatext följt av sju punkter. De språkhandlingar som används är 

främst att forskaren ”ska”, ”måste försäkra” och ”måste”, vilket gör att policyn 

upplevs som styrande. Trots dessa krav förklarar beskriver Södertörns 

Högskola en något mer avslappnad syn där det avslutande stycket beskriver att 

”det är önskvärt” att välja open access-alternativ och att det är fullt möjligt att 

välja en mer öppen publiceringsväg även för monografier. 

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 22, Resultat vid Södertörns Högskola. 

Indikatorer 
Akademisk 

frihet 

Vetenskaplig 

publicering 

Peer-

review 

Open 

Science 

Open 

Access 

Open 

Data 
Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 2 1 0 23 0 0 
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Totalt antal ord i dokument 797 stycken 

Språk  Svenska 

Daterat 13/3 - 2012 

 

 

Det går att utläsa att indikatorn open access förekommer 23 gånger, vilket 

upplevs som ett högt antal gånger i förhållande till mängden text, vilket visar 

att open access förekommer 2,3 % av den totala andelen ord. Trots en liten 

procentsats återfinns open access i princip i alla stycken och ses som textens 

makrotema. Indikatorn bibliometri återfinns inte alls i texten, men det beskrivs 

att lärosätets positiva attityd gentemot open access och hur lärosätet skulle 

främjas av ett mer öppet forskningslandskap. Det också beskrivet att lärosätet 

kommer att gynnas i ökad synlighet och få en ökad synlighet, vilket i sin tur 

kan resultera i en bibliometrisk fördel vid framtida bibliometriska analyser. 

Den akademiska friheten återfinns inte heller som indikator, men det beskrivs 

ändock att Södertörns högskola värdesätter forskarens möjlighet att fritt kunna 

välja hur de skall publicera sin forskning. Det innebär att den akademiska 

friheten har tagits i beaktning trots att inte omnämns som begrepp. 

 

4.5.7 Riktlinjer för vetenskaplig publicering (Mälardalens 

Högskola) 
 

Detta dokument togs i kraft den 19/6 2012 och är undertecknad av dåvarande 

rektor Karin Röding och dåvarande bibliotekschef Annsofie Oscarsson. Längst 

upp i vänstra hörnet syns högskolans två varianter av högskolans logotyp. 

Texten inleds med en bakgrundsåtergivning där det beskrivs hur denna policy 

skapats utifrån Berlindeklarationen samt SUHF:s rekommendationer 

(Mälardalens högskola, 2012). Bakgrundbeskrivningen upptar hela förstasidan 

och är skriven i löpande form med en vetenskaplig stil. Trots den vetenskapliga 

stilen är texten enkel att ta sig an, eftersom mängden fackterminologi inte är 

hög och den varierande meningslängden medför en god läsrytmik. Det 

framkommer också tidigt att textens makrotema är vetenskaplig publicering där 

dess mikrotema är förhållandet till open access.  

 

Texten är sammanbunden tack vare den information som beskrivs om 

högskolans önskningar gällande open access. Å ena sidan är texten 

informationstät, men å andra sidan behandlar den inte upp överflödig 

information så som utfyllnad utan är skriven utan djupare deskriptiva 

beskrivningar eller utsmyckningar. Dokumentets andra sida innehåller 

högskolans sex riktlinjer i den vetenskapliga publiceringen. Högskolan 

använder sig av språkhandlingar så som ”bör”, ”rekommenderar starkt” samt 

”ska” när det beskrivs hur forskare ska välja publiceringskanaler och öppna 

arkiv. Det beskrivs också hur högskolan önskar att forskare ska lägga sina 

publikationer i den publiceringsdatabas DiVA efter publicering. Denna policy 

upplevs delvis som styrande, eftersom laddningen i ”skall” är av styrande 

karaktär. Samtidigt upplevs denna policy helt styrande eftersom lärosätet väljer 

att använda ”bör” och ”rekommendera” när forskarna ska välja mer open 

access-vänliga publiceringsalternativ.  
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Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 23, Resultat vid Mälardalens Högskola. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 4 0 0 7 0 0 

Totalt antal ord i dokument 300 stycken 

Språk  Svenska 

Daterat 19/6 - 2012 

 

Resultatet visar att indikatorn open access används vid fem gånger. Vidare 

visar resultatet också att de riktlinjer som högskolan beskriver, omnämner de 

utifrån ”vetenskaplig publicering i open access” och inte enbart som ”riktlinjer 

för open access”. Därför blir även förekomsten av indikatorn vetenskaplig 

publicering nästan lika högt som indikatorn open access. 

 

4.5.8 Policy för Stockholms Universitet rörande hanteringen av 

Open access publicering 
 

Policydokumentet från Stockholm universitet var det dokumentet som var 

svårast att finna. Det krävde mejlkonversation med deras arkivarie som 

skickade rektorsbeslutet gällande open access till min hemadress. Policyn är 

daterad till den 16/1 2006 och är två A4-sidor med tillhörande fyra bilagor. 

Bilagorna är information från SPARC, ett protokoll, information om arkivering 

och publicering samt information från Sveriges universitets – och 

högskoleförbund. I och med de höga antalet bilagor var det svårt att ta till sig 

all information och att förstå de olika dokumentens relation till varandra. 

 

Policydokumentet gällande open access är den mest informationstäta policy 

som analyserats i denna studie. Texten börjar med en kortare 

bakgrundsinformation till att beslutet har fattats med Berlindeklarationen som 

utgångspunkt. Sedan följs den av två punkter där det står beskrivet att rektorn 

önskar att forskarna vid Stockholms universitet ”bör” och ”i största möjliga 

mån” välja open access-främjande publiceringskanaler. Eftersom rektorns 

önskemål är formulerade som uppmaningar skapar det också en känsla av att 

forskarna kan behålla sin akademiska frihet i stor utsträckning vid detta 

lärosäte. 

 

Därefter kommer en sida med ett förtydligande till varför policyn är skapad 

som den är. Trots att löptexten är informationstung och bastant är den ändock 

författad på ett lättförståeligt vis. Meningarna har en varierad längd, den 

grammatiska strukturen är enkel och bidrar till att texten får en god rytmik trots 

sitt stora omfång. Vidare är andelen fackterminologi låg och det är endast vid 

några få tillfällen det förekommer olika förkortningar som kräver viss 

förkunskap inom området för att förstå. 
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Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 24, Resultat vid Stockholms universitet. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 1 1 0 13 0 0 

Totalt antal ord i dokument 643 stycken 

Språk  Svenska 

Daterat 16/1 - 2006 

 

 

I ovanstående tabell visar resultatet att varken akademisk frihet eller 

bibliometri återfinns i texten. Dock finns det omskrivningar av begreppen 

vilket medför att policyn kan behandla dem. Exempelvis står det vid två 

tillfällen att ”forskaren får välja” och att ”forskaren själv registrerar”, vilket 

skapar en känsla av att lärosätet ändå månar om forskarnas frihet. Den 

bibliometriska aspekten tas upp när forskarnas möjlighet att erhålla en högre 

grad citeringar vid val av open access-kanaler tas upp, vilket skulle vara 

positivt i framtida bibliometriska analyser. Utöver dessa återfanns indikatorn 

open access som den mest förekommande indikatorn. 

 

4.5.9 Policy för open access-publicering vid Örebro universitet 
 

Denna policy skickades via e-post från biblioteket vid Örebro universitet. 

Information om att policyn tidigare funnits fritt tillgänglig på lärosätets 

hemsida gavs. Det förklarades också att lärosätet valt att ta bort policyn från 

hemsidan sedan något år tillbaka. Anledning till varför policyn tagits bort från 

hemsidan kunde inte ges vid mejlkonversation, utan universitetsbiblioteket bad 

om att få återkomma vilket de hittills inte har gjort. 

 

Policyn är daterad till den 1/7 2012 och är utgiven av Örebros 

universitetsbibliotek. Dokumentet är en av studiens kortaste med 174 ord, vilka 

sträcker sig över två sidor. Policyn är skriven med en vardaglig stil med en 

enkel meningskonstruktion och utan implicita formuleringar. Av textens 174 

ord upptar riktlinjerna 124 av dessa. Trots policyn korta omfång har författarna 

valt att fördela texten över sju stycken, vilket innebär att vissa stycken 

innehåller en eller två meningar.  Det resulterar i en ryckig läsrytmik eftersom 

läsningen blir avbruten vid varje nytt stycke. 

 

Vid första stycket i denna policy framgår det vilket ställningstagande Örebro 

universitet har för open access-publicering: ”Örebro universitet vill verka för 

att alla publicerade forskningsresultat ska göras fritt tillgängliga i tidskrifter 

eller öppna arkiv” (Örebro universitet, 2012). Därefter följs denna information 

av att ”universitetet rekommenderar därför sina forskare att i största möjliga 

utsträckning” (Örebro universitet, 2012) att välja publiceringskanaler som 

främjar open access. Denna information följs av vidare läsning i hur forskare 
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skall hantera publicering i olika publikationstyper. Trots lärosätets 

övervägande positiva inställning avseende open access skapas en känsla av att 

forskarna inte blir styrda in i open access utan de ges olika val av 

publiceringskanal. De språkhandlingar som förekommer är ”universitetet 

rekommenderar” och ”publicering kan ske”, vilka ger ett avslappnat intryck 

och det upplevs som att forskarnas frihet has i åtanke. 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 25, Resultat vid Örebro universitet. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 0 0 0 7 0 0 

Totalt antal ord i dokument 174 stycken 

Språk  Svenska 

Daterat 1/7 - 2012 

 

Resultatet visar att det finns förekomst för indikatorn open access, vilken 

återfanns sju gånger vilket procentuellt innebär att ordet upptar 4 % av textens 

totala antal ord. Övriga indikatorer återfinns inte i dokumentet. En förklaring 

till detta kan vara att denna policy inte har ett högt antal ord och att det därför 

har valts att kort informera om de riktlinjer som lärosätet har 

 

 

4.5.10 Open access-policy för vetenskaplig publicering vid 

Umeå universitet 
 

Denna policy fastställdes den 19/9 – 2017, är en A4-sida långt och 

universitetets logotyp återfinns högst upp på policyns framsida. Dokumentet 

börjar med en bakgrundsbeskrivning om vilka aspekter som tagits i beaktande 

vid utformningen av denna policy. Det framgår sedan att Umeå universitets 

vision gällande open access är: ” Umeå universitet verkar för att alla 

publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga i största möjliga 

utsträckning” (Umeå universitet, 2017). Sedan tar Umeå universitet stöd i 

Berlindeklarationen och Vetenskapsrådets krav för vetenskaplig publicering 

innan dokumentet övergår till sina riktlinjer för den vetenskapliga 

publiceringen vid universitetet. Det framkommer i dessa riktlinjer att forskare 

”rekommenderas” att välja open access-publiceringskanaler om så är möjligt. 

Om det ändock inte väljs eller inte är möjligt önskar lärosätet att erhålla en 

kopia för att själva kunna parallellpublicera forskningspublikationerna. 

 

I dokumentets andra stycke står det skrivet att författarna till denna policy hade 

för avsikt att göra ”formuleringen av föreliggande policy är att den ska vara så 

klar och tydlig som möjligt, och att den ska vara så enkel som möjligt för 

forskare och studenter att följa den” (Umeå universitet, 2017). Denna 

formulering är ett unikt fynd i denna studie eftersom det ger upplysning om att 
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den information som ges i lärosätets publiceringspolicy är formulerad på ett 

sådant vis att den skall förstås av både forskare och studenter. Resultatet visar 

på att denna policy är formulerad på ett lättförståeligt vis utan varken svår 

grammatisk struktur eller en hög andel fackterminologi. Det innebär att den är 

mottagaranpassad för såväl forskare som student.  

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

 

Tabell 26, Resultat vid Umeå universitet. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 0 0 0 6 0 0 

Totalt antal ord i dokument 247 stycken 

Språk  Svenska 

Daterat 19/9 - 2017 

 

 

Det går att utläsa i tabellen ovan att finns det endast förekomst av open access 

sex gånger och förekomst av vetenskaplig publicering en gång. Övriga 

indikatorer återfanns inte. Trots textens lilla omfång innehåller den tydlig 

information i hur man som forskare, eller student, ska förhålla sig till de 

publiceringsalternativ som finns. Lärosätet ”rekommenderar” som nämts 

tidigare endast till open access, vilket medför att denna policy upplevs som en 

av uppmuntrande karaktär utan styrning. 

 

4.5.11 Policy för Open access och elektronisk registrering av 

publicerat material (Högskolan i Jönköping) 
 

Policyn för open access vid Högskolan i Jönköping är giltig från den 16/3 år 

2007 och beslutades av rektor Thomas Andersson. Dokumentet är en sida lång 

och uppkommer till 247 ord. Det finns ingen logotyp eller annan beskrivande 

bild, utan texten är disponerad över fyra stycken med en beskrivande rubrik. 

Dessa fyra rubriker, ”open access”, ”doktors- och licentiatavhandlingar”, 

”vetenskapliga texter i övrigt” och ”uppsatser och examensarbeten” är också de 

fyra makroteman som finns i texten. Vidare visar resultatet att texten är skriven 

på ett vetenskapligt vis, men är ändock inte svårbegriplig för läsaren att ta sig 

an tack vare den goda läsrytmik och enkla grammatiska struktur som finns. 

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 

Tabell 27, Resultat vid Högskolan i Jönköping. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 
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Antal 

förekomster  
0 0 0 0 4 0 0 

Totalt antal ord i dokument 247 stycken 

Språk  Svenska 

Daterat 16/3 - 2007 

 

I denna policy återfinns indikatorn open access vid fyra tillfällen. Övriga 

indikatorer förekommer inte alls. Tre av de fyra förekomsterna av open access 

sker i det stycke som behandlar open access som begrepp, vilket också upplevs 

som en naturlig placering. Vidare visar resultatet att denna policy är av 

uppmuntrande karaktär eftersom de språkhandlingar som finns i detta 

dokument är ”bör överväga” och ”vill verka” följt av en önskan om främjandet 

av open access-publicering. 

 

4.5.12 Open access-policy vid Malmö universitet 
 

Denna policy trädde i kraft den 1/3 2011 och ersatte tidigare policy med 

rekommendationer på rektorn från 2003. Dokumentet är två A4-sidor, 

innehåller inga bilder och varvar löpande text och punktlista. Policyn är skrivet 

med en vetenskaplig stil och med ett lexikon som kräver viss förförståelse för 

dess innehåll. Dessutom är dokumentets grammatiska- och språkliga struktur 

något mer invecklad än övriga dokument i denna studie, vilket visas 

exempelvis genom ålderdomliga uttryckssätt samt att många meningar är 

vänstertunga. Det medför att texten upplevs tung eftersom verbet kommer sent 

i texten, vilket innebär att en stor mängd ord ges med information innan det 

framgår vad som faktiskt händer i meningen (Klartext, 2011). 

 

Policyn börjar med att ge en bakgrundinformation till skapandet av 

dokumentet. Det beskrivs att lärosätet under många år aktivt arbetat med 

främjandet av open access-publicering och att det arbetet förhoppningsvis skall 

generera en ökad synlighet för universitetets forskning. Malmö universitet 

beskriver till viss mån att forskarna har en egen frihet i val av tidskrifter 

eftersom det betonas att det är forskarens eget ansvar att välja goda 

publiceringskanaler. Vidare står det också skrivet att forskare ”bör” välja open 

access-alternativ men att det finns förståelse för att forskarna väljer de 

tidskrifter som genererar en högre impact factor även om den tidskriften finns 

fritt tillgänglig.  

 

Vidare står det också skrivet att lärosätet är medvetet om att det potentiellt sätt 

inte är möjligt att uppnå full open access på alla publikationer  eftersom de 

bland annat inte tillämpar retroaktiv open access-publicering. Dessutom står 

det att det inte heller är lärosätets mål att erhålla full open access, utan Malmö 

universitet vill öka forskarnas medvetenhet kring sina förmåner avseende open 

access-publicering som finns. 

 

Nedanstående tabell visar på hur fördelningen av indikatorer ser ut. Dessutom 

återfinns information om språk, dokumentets totala antal ord samt när policyn 

är daterad. 
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Tabell 28, Resultat vid Malmö universitet. 

Indikatorer 
Akademisk 
frihet 

Vetenskaplig 
publicering 

Peer-
review 

Open 
Science 

Open 
Access 

Open 
Data 

Bibliometri 

Antal 

förekomster  
0 1 0 0 10 0 0 

Totalt antal ord i dokument 657 stycken 

Språk  Svenska 

Daterat 1/3 - 2011 

 

Resultatet vid räknandet av indikatorer visar att den endast finns förekomst för 

open access och vetenskaplig publicering. Övriga indikatorer ger ingen 

förekomst i texten. En anledning till detta kan vara att detta policydokument 

innehåller en stor mängd information om hur implementeringen av dessa 

riktlinjer skall ske i stället för att behandla övriga indikatorer. Vidare visar 

resultatet att denna policy upplevs som en styrande policy. Språkhandlingar 

som ”forskaren skall”, ”ansvaret för att policyn följs åvilar den enskilde 

forskaren” och ”skall, om inte särskilda skäl föreligger” beskriver hur forskare 

skall förhålla sig till de riktlinjer som finns (Malmö universitet, 2011). 

 

4.6 Resultatsammanställning för de nordiska 

lärosätena 

Samtliga resultat från de nordiska länderna visar att den indikator som har 

störst förekomst är open access. Det är ett väntat resultat eftersom 

policydokumentet oftast använder indikatorn i rubriker, 

bakgrundsbeskrivningar samt att open access omnämnts vid upprepade 

tillfällen när lärosätena förtydligar sina riktlinjer avseende open access. Vidare 

går det att utläsa att Sverige är det land med allra störst förekomst av indikatorn 

open access totalt. Det är också ett väntat resultat eftersom Sverige är det land 

där flest policyer är hämtade från. Om man däremot ser till indikatorn open 

access’ medelvärde i antalet förekomster (se tabell 29) visar resultatet att 

Danmark har flest antal förekomster per dokument med 21 förekomster. Vidare 

visar medelvärdet också att förekomsten av open access-indikatorn i Sverige, 

Island, Norge och Finland nästan har lika hög förekomst, trots att antalet 

svenska dokument är nästan dubbelt så många.  

 
Tabell 29, Indikatorernas medelvärde. 

Land 
Akademisk 

frihet 

Vetenskaplig 

publicering 

Peer 

review 

Open 

science 

Open 

access 

Open 

data 
Bibliometri 

Danmark - 2,33 2 - 21 - - 

Finland - 2,6 1 1,4 13,2 4 - 
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Island - - - - 10,67 - - 

Norge 0,25 - 1,5 - 9 - - 

Sverige - 0,75 1,1 - 10 - 0,08 

 

Finland är det land med flest förekommande indikatorer överlag. Dessutom är 

Finland det land som omnämner open science flest gånger, vilket skiljer sig 

från övriga länder där den indikatorns förekomst är obefintlig. Den jämna 

fördelningen och den stora spridningen av indikatorer i de finska 

policydokumenten tyder på att de kan finnas en medvetenhet i hur de olika 

begreppen samverkar med varandra. De två indikatorer som inte förekom i de 

finska policyerna var akademisk frihet och bibliometri. Island däremot är det 

land som har lägst andel indikatorer överlag. Det förklaras främst genom att det 

fanns färre dokument att analysera, vilket av förklarliga skäl också gav ett färre 

antal förekomster bland indikatorerna.  Resultatet visar att Island endast fick 

förekomst på open access och inga andra indikatorer men däremot är Islands 

antal förekomster av open access fler än Norges, sett till medelvärdena (se 

tabell 29). Den indikator som hade allra lägst förekomst var bibliometri, som 

endast hade en förekomst i Sverige totalt. 

Resultatet av förekomsten av indikatorn vetenskaplig publicering är till fördel 

för Danmark, Finland och Sverige. Vetenskaplig publicering hade noll 

förekomster i de övriga två länderna. En förklaring till denna fördelning kan 

vara att det finns en närhetsprincip, speciellt i förhållandet mellan Finland och 

Sverige där den geografiska närheten talar för en språklig samverkan. De 

dokument som analyserades från Sverige var skrivna på svenska och 

dokumenten från Finland var antingen på svenska eller engelska. Det skulle 

kunna tyda på att det också finns en språklig relation, det vill säga att det kan 

indikera att ländernas forskningssystem påminner och/eller samverkar med 

varandra. Det kan innebära att ländernas uttryckssätt gällande exempelvis 

vetenskaplig publicering påminner om varandra, vilket skulle förklara varför 

indikatorn hade så hög förekomst i framförallt Finland och Sverige. Resultatet 

visar också att Finland har den högsta förekomsten av indikatorn open data. 

Det kan förklaras genom att open data givits allt större plats i de finska 

dokumenten och hade vid flertalet dokument ett eget avsnitt. Vidare förekom 

också open data ofta i samband med de riktlinjer för open access beskrivs, 

vilket också kan förklara varför begreppet hade en förekomst i Finland.  
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Resultatet av analyserna har även visat vilka språkhandlingar som lärosätena 

har använt sig av. De språkhandlingar som återfinns i policydokumenten finns i 

nedanstående tabell: 

Tabell 30, De nordiska ländernas språkhandlingar. 

Danmark Finland Island Norge Sverige 

Rekommenderar Kräver Accepterar Bör Bör 

Ska Om det är 

möjligt 

Bör Föreslår Bör övervägas 

Skall Rekommenderar Måste Göra sitt 
yttersta 

I största möjliga 
mån 

Önskar Skall Ser till att Skall Kan ske 

  Stöder forskarna Skall Vill Måste   

  Uppmanar Uppmuntrar Är 
obligatoriskt 

Måste försäkra 

  Uppmuntrar     Obligatoriskt 

  Önskar   
 

Rekommenderas 

        Ska 

      
 

Skall 

        Uppmuntras 

        Vill verka för 

        Är skyldiga 

    Är önskvärt 

 

Det går att utläsa att det finns en stor variation i hur lärosätena formulerar sina 

krav och/eller riktlinjer till sina anställda. Danmark har fyra olika 

formuleringar på språkhandlingar där ”önskar” och ”rekommenderar” upplevs 

som friare ord. De ger fortfarande forskarna möjlighet till ett friare val inom 

den vetenskapliga publiceringen. Vidare använder sig också Danmark av ”ska” 

och ”skall”, vilka upplevs något mer restriktiva än de två tidigare 

språkhandlingarna. Däremot finns det inga direkta krav formulerade i de 

danska policyerna, utan landet förhåller sig fritt överlag vilket också kan 

förklaras genom att de danska lärosätena förhåller sig till den danska nationella 

policyn avseende open access. I den danska nationella open access-policyn står 

det att forskare måste, trots en stark tro på en full övergång till open access, ges 

möjlighet att välja väletablerade tidskrifter för sina publikationer. 

 

Finlands lärosäten likt Danmarks lärosäten använder sig av ett friare 

uttryckssätt i sina policyer och använder sig av ”rekommenderar”, ”önskar” 

och ”om det är möjligt” i förhållandet till open access-publicering. Däremot 

visar resultatet också på att det ställs något hårdare krav genom användandet av 

språkhandlingarna ”kräver” och ”uppmanar”. Dessa språkhandlingar upplevs 

inte som uppmanande utan mer som styrande policyer. Islands extraktion av 

språkhandlingar ger ett blandat resultat. Språkhandlingen ”uppmuntras” kan 

användas som en vägledning till hur en forskare ska förhålla sig till open 

access, vilket upplevs som en icke-styrande vägledning i den vetenskapliga 

publiceringen. Däremot återfinns också ”måste”, ”bör” och ”skall”, vilka alla 
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indikerar på ett hårdare förhållningssätt till forskarens indirekta krav på open 

access-publicering. Likaså använder både de norska och de svenska lärosätena 

varierande sätt att formulera sig. Både de norska och de svenska lärosätena 

använder sig av ”är obligatoriskt”, ”bör” och ”skall”, vilka alla är begrepp av 

styrande karaktär. Ytterligare fynd i de svenska policyerna är att forskare ”är 

skyldiga” och ”måste försäkra” som också tyder på ett mer restriktivt 

förhållningssätt gällande valmöjligheter för forskarna. Däremot visar resultatet 

att det i de svenska policyerna finns språkhandlingar som ”rekommenderas”, 

”är önskvärt” och ”uppmuntras” vilka alla är perlokuta talhandlingar och 

verkar för ett mer fritt val hos forskare i valet av publiceringskanal.   
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5 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel kommer resultatet och slutsatserna att diskuteras och återknyta 

till studiens forskningsfrågor. Sedan följs det av ett avsnitt som beskriver 

förslag till framtida forskning.  

Trots att studien har en del begränsningar tycker jag att resultatet visar vikten 

av att studera open access-policydokument för att se huruvida det är möjligt att 

skapa en mer gemensam standard för framtida framtagande av open access-

policydokument i Norden. Den här studiens metod har utvecklats ur en 

lingvistisk analysmetod och valdes tack vare att den ger möjlighet till en mer 

djupgående analys av policydokumentens innehåll och form. Analysmetoden 

har sedan kombinerats med tre teoretiska utgångspunkter, det vill säga 

CUDOS-normerna, talhandlingsteori och slutligen indikationsmodellen. Dessa 

tre teoretiska vinklar tillsammans med Hellspongs (2001) analysmetoder har 

varit ett välfungerande koncept eftersom alla enheter har kompletterat varandra 

väl. CUDOS-normerna gav en idealiserad bild av forskningen och fungerade 

som en övergripande teori grundade sig i till hur de olika lärosätena förhöll sig 

till bland annat den akademiska friheten. CUDOS-normeras framställning går 

att jämföra med strävan efter att all forskning skulle ligga i open access, vilket 

vi ännu inte kan säga huruvida det är möjligt att genomföra eftersom open 

access-forskning fortfarande är ett nytt forskningsområde (Rath, 2015). 

 

5.1 Hur förhåller sig nordiska lärosäten till open access 

i policydokument avseende open access? 

 

Denna studies övergripande fråga har varit hur nordiska lärosäten förhåller sig 

till open access. Generellt sett kan man i stället utläsa en övervägande positiv 

inställning hos lärosätena att uppmuntra forskare till att välja open access-

alternativ för sina publikationer, vilket är i enighet med det Maijala (2016) 

skriver om strävan efter ett mer öppet vetenskapslandskap eftersom det är 

fördelaktigt på många vis. Det stödjs också av det Jomier (2017) skriver om att 

förståelsen för hur open access kan bidra till en ökad spridning av 

forskningsresultat, vilket gynnar både en enskilda forskaren, lärosätet och 

övriga samhällsmedborgare.  

 

En likhet mellan de allra flesta lärosätena är att de väljer att använda sig av en 

uppmuntrande policy istället för en krävande policy. Suber (2012) förklarar att 

en anledning till att lärosäten väljer den här typen av uttryck i policydokument 

är för att forskarnas akademiska frihet skall värnas om, vilket ses som en rimlig 

förklaring. Sannolikt kan en uppmuntrande policy styra in forskare mot ett mer 

open access-vänligt publiceringsalternativ utan att forskarna känner sig 

tvingade att bryta sina gamla publiceringsvanor. Å ena sidan kan det vara till 

open access fördel med den något mer fria policyn som upplevs ge 

valmöjligheter inför resultatpublicering. Eftersom en friare policy kan upplevas 

som en mjukare övergång från de tidigare mer slutna forskarsamhällena till de 

nya och mer öppna och friare publiceringsalternativen, vilket kan passa de som 

känner ett motstånd till open access. Å andra sidan kanske det vore mer 

fördelaktigt med mer starka och styrande policyer eftersom Suber (2012) 
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förklarar att ett sådant införande skulle innebära att övergången till ”total” open 

access skulle ske mycket snabbare och att alla lärosätens chans till snabb 

spridning av forskningsresultat skulle ske på lika villkor. Det stödjer också det 

Kourtas (2015) skriver om att en av de många fördelarna med open access är 

att det främjar ett mer jämlikt samhälle där samhällsmedborgare ges lika 

villkor till informationsinhämtning. Det skulle dock kunna vara på bekostnad 

av forskarnas akademiska frihet, vilket i enlighet med CUDOS-normerna och 

Sheinin (1993) är en viktig frihet att bevara. Det som kan vara relevant att ta 

med sig från CUDOS-normerna i detta sammanhang är vikten av att man som 

forskare får känna att man bidrar med forskning av hög kvalitet likväl som 

känslan av lojalitet.  

 

Ett gemensamt genomförande och nationellt genomförande i respektive 

nordiskt land skulle skapa ett mer enhetligt intryck av de olika nordiska 

lärosätenas policydokument, vilket kan vara positivt för den tänkta mottagaren. 

Som resultatet visar arbetar de finska lärosäten för främjandet av open access 

och för att få en nationell enhetlighet, i enlighet med EU:s krav som Swan et al. 

(2015) beskriver. Det skulle vara fördelaktigt och inte heller omöjligt att arbeta 

fram en nationell policy då det är ytterst lite som skiljer lärosätenas texter åt, 

vilket också gäller för de övriga nordiska länderna. Eftersom de nordiska 

ländernas lärosäten styrs på samma vis och verkar eftersträva samma öppna 

och fria tillgänglighet på forskningspublikationer skulle det i sin tur även vara 

genomförbart att skapa en nordisk standard för policydokument avseende open 

access som även möter EU:s krav på policydokumentet. 

 

5.2 Vad kännetecknar dokumentens innehållsmässiga 

och grafiska utformning? 

 

Resultaten av denna studie påvisar också att policydokumenten ser olika ut 

både gällande dess innehållsmässiga och grafiska utformning. Vid 

analyserande av open access-policydokument är det policyns innehåll som är 

den viktigaste aspekten att studera enligt Awre et al. (2016). Eftersom open 

access-policyer ser olika ut så kan exempelvis peer review-processerna vara en 

viktig del att studera huruvida om de omnämns alls i policyn eller ej. Det 

påvisas i resultaten att en sådan förekomst inte nödvändigvist sker, utan olika 

policyer innehåller olika mycket publiceringsinformation överlag. Eftersom 

peer review i enlighet med Kungliga biblioteket (u.å) är ett led i 

kvalitésäkrandet för vetenskapliga publikationer vore det därför bra om 

processen omnämndes i en publiceringspolicy tycker jag. Likaså gällande den 

bibliometriska aspekten, vilken enligt Kärki och Kortelainen (1998) och 

Mälardalens högskola (2015) också kan fungera som kvalitetssäkringsfunktion.  

 

Min tolkning av dokumentens utformning och som jag uppfattat intentionen i 

policydokumenten kan förhoppningsvis resultera i en ökad nyfikenhet för open 

access när det inte upplevs påtvingat. Vilket också överensstämmer med 

Sheinins (1993) beskrivning av den akademiska friheten och den akademiska 

integriteten vilka Sheinin förklarar likt en gemensam strävan och önskan om att 

föra vetenskapssamhället framåt utan extern kravpåverkan. 
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Studiens resultat påvisar är att de flesta lärosätenas policydokument generellt 

sett är skrivna utifrån tre olika mallar. Den typen av mall går att beskriva som 

en ”löptextsmall”. Där är hela policydokumentet skrivet i löpande text utan 

avbrott för rubriker och utan punktlistor. Exempel på ett sådant är CBS:s 

policy, som också var den policy som hade längst antal sidor löptext. Fördelen 

med en sådan utformning är att lärosätet ges chans till att delge sina läsare en 

mer fördjupad policy som innehåller både bakgrundbeskrivningar, förklaringar 

kring open access fördelar respektive nackdelar samt ett noggrant beskrivet 

förhållningssätt som lärosätet antagit. Dock är en sådan policy ansträngande för 

läsaren att ta till sig, vilket kan resultera i att läsaren endast skumläser texten 

och därmed går miste om viktiga delar av policyn. Ytterligare ett potentiellt 

problem med en sådan utformning kan vara att det helt enkelt blir för mycket 

information för läsaren att hen inte kan inhämta all information. Det i sin tur 

medför att policyn inte kommer till sin rätt.  

 

Den andra varianten av mall som används är en så kallad blandmall där 

löpande text varvas med en hög andel punktlistor och rubriker. Resultatet visar 

att denna mall är den allra vanligaste bland de analyserade policydokumenten. 

Flertalet lärosäten väljer att exemplifiera olika publiceringsalternativ och/eller 

att lista de olika krav/riktlinjer som lärosätet har på sina forskares 

publiceringsalternativ. Analysen av dokumenten visar att de lärosäten som 

använder sig av denna typ av layout som utgörs av blandmallen också valt att 

använda en tydligare form av rubriksättning, till skillnad mot de som främst 

skrivit i löpande text. Användandet av både punktlistor och en tydlig 

rubriksättning medför att texterna upplevs som luftigare och texternas 

information blir oftast tydligare att utläsa för läsaren.  

 

Tredje alternativet som kännetecknar dokumentens utformning är användandet 

av en så kallad styckesmall. Det innebär att lärosätet författat sin policy genom 

att konsekvent använda sig av en utformning som innebär att den löpande 

texten blir indelad av en frekvent styckesindelning, ofta i kombination med 

siffror i början av varje stycke. Det skapar en illusion av att hela policyn är som 

en lång punktlista med förklarade text till varje punkt. Ett sådant exempel är 

Karlstad universitets policy där texten är författad med hjälp av tio olika 

stycken och grafiskt utformad. Denna variant ger å ena sidan, likt blandmallen, 

en tydlig överblick över textens innehåll, eftersom texten bli väldigt 

överskådlig för läsaren. Å andra sidan ger denna styckesmall ett något rörigt 

intryck, eftersom läsningen blir något ryckigare för läsaren då varje stycke 

endast innehåller någon enstaka mening. Majoriteten av lärosätena använder 

sig av logotyp i sina policydokument. Bristen på övriga bilder påverkar inte 

texternas innehållsmässigt, eftersom ingen av texterna egentligen behöver 

förklara någon ny kunskap där en förklarande bild med bildtext hade varit till 

stor hjälp för förståelsen.  

5.3 Hur formulerar lärosätens sina riktlinjer, krav 

eller rekommendationer gällande open access? 

Som Swan et al. (2015) beskriver är en open access-policy tänkt att fungera 

som ett vägledande verktyg för forskaren som står inför en framtida 

publicering. I den här undersökningen var de mest frekventa formuleringarna 

som lärosätena använde i dokumenten är ”bör” eller ”skall” eller så 
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”rekommenderas” då de uppmuntrade forskarna att publicera sig i något av de 

open access-alternativ som lärosätet beskriver. Resultatet visar att majoriteten 

av lärosätena använder sig av perlokuta talhandlingar i sina formuleringar, 

eftersom talhandlingarna består av olika uppmaningar till forskarna. Trots att 

ordet ”skall” upplevs som en kravfylld språkhandling så efterföljs i princip alla 

sådana krav med ett stycke där det står beskrivet att lärosätet ändock värnar om 

forskarnas valfrihet och/eller att lärosätet rekommenderar detta 

förhållningssätt. Det skulle kunna ses som att lärosätena med detta 

tillvägagångssätt i bruket av ”skall” har svårt att hålla fast vid sitt mer direkt 

formulerade krav men blir ambivalenta i sitt ”skall-krav” och tar tillbaka det 

genom formuleringen ”rekommendera” open access för publicering, vilket 

indikerar ett användande av lokuta talhandlingar. Det är svårt att finna en 

konkret anledning till varför majoriteten av lärosätena väljer att uttrycka sina 

riktlinjer med sådan försiktighet och en tänkbar anledning kan vara att det är 

för att open access fortfarande är ett nytt och outforskat område och att de 

därför inte kan kräva att forskare ska publicera sig i open access utan att veta 

hur dess tillgänglighet ser ut i framtiden. Det stödjs av det som Rath (2015) 

förklarar genom att open access-rörelsen fick allt större slagkraft kring början 

av 2000-talet och därför fortfarande ses som ett nytt och outforskat område.  

 

Ytterligare anledning kan vara att det är svårt för lärosätena att inkräkta på 

forskarnas akademiska frihet eftersom det är ett omstritt område om 

kontroversiella debatter inom den akademiska världen, vilket gör att lärosätena 

väljer att närma sig forskarna med en mer trevande stil i utformningen av 

publiceringskrav. Det kan å ena sidan vara till lärosätenas fördel att göra på 

detta vis, eftersom ingen forskare således kan känna sig tvingad att använda 

open access som publiceringskanal. Det kan också vara svårt för ett lärosäte att 

kräva total open access eftersom det skillnader i hur publiceringstraditioner ser 

ut i olika ämnesdiscipliner vilket kan medföra svårigheter i att uppnå open 

access (Borgman, 2000). Dessutom bibehåller forskarna sin akademiska frihet, 

vilket enligt CUDOS-normerna är av stor vikt för ett välfungerande 

forskarsamhälle. Å andra sidan kan det vara till lärosätenas nackdel att inte 

kräva att forskarna publicerar i open access eftersom policydokumenten blir 

svårtolkade och det framkommer inte tydligt vad som faktiskt gäller för det 

enskilda lärosätet. Min tolkning utifrån resultatet är att alla lärosäten önskar 

open access-publicering, men ingen av dem kräver det av forskarna genom 

skrivningarna i respektive policydokument. 

 

Talaktsteorin utgjorde ett bra analysverktyg i förhållandet till det enskilda 

ordet. Med hjälp av talaktsteorin gavs möjlighet att fokusera på hur lärosätena 

formulerat sina krav respektive önskemål för hur forskare skulle publicera sig 

vid respektive lärosäte. Meningar som var formulerade med uppmaningar som 

exempelvis ”forskare bör/skall/måste” kunde härmed plockas ut för vidare 

analys. Denna teoretiska utgångspunkt gav även möjlighet att studera huruvida 

policydokumenten var skrivna med ord av en mer styrande karaktär eller om de 

förhöll sig mer uppmuntrande i förhållandet till open access. 
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5.4 Förslag till framtida forskning 

Denna studie har varit mitt försök att se vilka likheter respektive skillnader det 

finns i hur de nordiska ländernas lärosäten väljer att skapa sina policydokument 

avseende open access. Det finns flera potentiella utvecklingsmöjligheter av 

denna studie för framtida forskning. Den ena skulle vara att arbeta vidare med 

de indikatorer som framtagits till denna studie för att undersöka huruvida det 

går att använda dem i författandet av open access-policydokument. Den andra 

möjligheten att vidareutveckla denna studie, så som jag ser det, är att 

undersöka om det går att skapa mer generella och/eller nationella 

policydokument för open access, likt hur Danmark i stora drag har valt att 

göra., för att ta reda på om vore möjligt att skapa en gemensam nordisk 

standard utifrån NordForsks värdegrund för att arbeta utifrån en gemensam 

nordisk ideologisk grund gällande förhållandet till open access. 
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6 Avslutande reflektioner 

När studien påbörjades hade jag inte kunskapen om de svårigheter jag skulle 

stöta på i sökandet efter open access-policydokument. I datainsamlingens 

början fanns tron om att dokument som rör open access skulle finnas 

lättillgängliga och fritt för alla att ta del av. Vartefter arbetet fortlöpte skapades 

en förståelse för att det inte alls förhöll sig så, utan att flertalet dokument 

krävde administrativ hjälp av både bibliotekspersonal, arkivarier eller övrig 

personal för att få tillgång till dem. Det känns något motsägelsefull att 

policydokument kring hur man ska arbeta för ett mer öppet forskningsklimat i 

sin tur är så pass svåra att få tag på via lärosätenas hemsidor. Troligen skulle 

det vara till både lärosätenas och forskarnas fördel om den här typen av 

policydokument alltid låg lättillgängliga online via lärosätets webbsida. Om 

tanken på ett mer öppet forskningsklimat bli den nya applicerade normen, 

skulle också valet av open access-publicering öka eftersom det inte krävs allt 

för stor tidsåtgång från forskarnas sida att återfinna den information de behöver 

inför sina publiceringar. 

 

Avslutningsvis blickas det framåt genom att poängtera att trots att open access-

rörelsen är relativt ung så har det kommit att utvecklats till ett stort område. 

Det finns många olika aspekter att ta sig an inom området och det finns 

fortfarande mycket att vänta i utvecklingen och strävan mot ett allt mer öppet 

forskarsamhälle. Vidare visar denna studies resultat att open access kommer att 

bli det som eftersträvas ännu mer i framtiden och i takt med att samhället i stort 

övergår till en allt högre grad av digitaliserad dokumentation och arbete så 

kommer ett eventuellt motstånd i att publicera sig digitalt och fritt att minska. 

Tron om att open access många fördelar kommer att leda fram till att det om 

något decennium ses som den rådande normen.  
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