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Abstract
The following thesis concerns the conceptualization of openness within the open access movement. Open access
can be understood as a phenomenon or a movement that aims at changing the current system of scholarly commu-
nication. Consequentially, the movements goals arose in relation to the escalating serials crisis in scholarly com-
munication and the increasing power of commercial publishers. The purpose of the thesis is to study three central
open access declarations with the aim of uncovering the different conceptualizations of openness found within
these texts. Leaning on the theoretical position known as actor-network theory, the declarations role within a sur-
rounding network is explored by focusing on how openness as a concept has been produced and reproduced by
central actors. Two overarching questions frames the study: How is openness conceptualized within the declara-
tions? And how can openness, as a concept, be understood as an effect generated by a larger network?

The first part of the study focuses on the first question. In order to provide an answer I have conducted a
thematically structured text analysis of the declarations. The results of this part show that openness, in relation to
open access, is part of a discourse where research is considered a public good. I claim that this indicates that
openness is related to the larger questions of information freedom and the enclosure of intellectual commons.
The purpose of openness is described within the declarations as contributing to mechanisms of decentralized con-
trol over information, which in itself generates a greater efficiency and lower costs in regards to scholarly com-
munication.

The second part of the study is concerned with the larger, overarching network and in what way the concep-
tualization of openness can be seen as a network generated effect. To answer this question I deploy the theoretical
tools provided by ANT. Focus lies on how the declarations relate to each other and on how central actors have
contributed to the conceptualizations. The results show that openness and open access has shifting meanings that
have been modified in various ways. They also show that actors through a collective negotiation process define
and shape the meaning of openness by circulating ideas on electronic dissemination and distributed processes.
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Del 1: Introduktion

Digital teknologi och internet har förändrat vår samtid och förutsättningarna för
informationsspridning. Vad gäller vetenskapliga tidskrifter har allt fler övergått till
att  endast  existera  som  e-tidskrifter  och  för  forskningsbiblioteken  har  artikel-
databaser blivit en primär resurs. Distributionen av vetenskapliga resultat har på så
vis förenklats och möjligheterna för att dela artiklar och data har blivit bättre än
någonsin. Dessvärre är allt som glimmar inte guld. Två centrala hinder existerar
idag vad gäller spridningen av vetenskaplig information – problem som rör över-
komlighet och tillgänglighet.  Det första har att  göra med skenande prenumera-
tionskostnader.1 Det  andra  har  att  göra  med  betalväggar2 och  upphovsrätt.3

Konsekvensen av dessa problem är att möjligheten att tillgå forskning är högst
begränsad trots att distributionsvägarna har förenklats i och med internet.

 Open  access  kan  beskrivas  som  en  motståndsrörelse  som  syftar  till  att
förändra  den rådande distributionsmodellen  med hjälp  av  internets  potential.  I
teorin  är  dess  princip  enkel.  Genom  att  all  offentligt  finansierad  forskning
publiceras i fritt  tillgängliga arkiv eller i fria e-tidskrifter kan forskningen göra
större nytta, spridas globalt, underlätta kostnader för universitet och bidra till mer
kvalitativ  forskning,  helt  fritt  och  utan  barriärer.  Liknande  rörelser  för  ökad
öppenhet existerar även i andra sammanhang, exempelvis Open Source vad gäller
mjukvaruutveckling och Creative Commons vad gäller kulturmaterial. Centralt för
dessa rörelser är idén att utvecklingen av ny mjukvara eller nya kulturyttringar
bygger på tidigare verk och är resultatet av en kumulativ process. Följaktligen kan
utvecklingen av mjukvara eller  produktionen av nya kulturyttringar  underlättas
och  accelerera  genom  att  öppen  tillgång  ges  till  tidigare  mjukvara  eller
kulturyttringar.  Ett  liknande  system  är  inbyggt  i  hur  vetenskap  produceras  –
forskare får inte betalt för sina artiklar utan önskar att de läses och citeras av så
många  som  möjligt.  Vetenskapen  berikas  av  att  forskare  bygger  vidare  på
varandras verk, resultat och idéer. Men vad syftar då öppenhet till och hur ska den

1 Suber, P. (2012), Open access, ss. 29–33.
2 Med betalväggar menas att en potentiell användare krävs på pengar för att se artikeln. Det sker främst på två
sätt:  antingen  betalar  en  enskild  användare  en  fast  summa  för  att  få  tillgång  till  artikeln,  så  kallad
pay-per-view eller  så  bekostar  en institution  tillgång genom att  betala  licensavgift  för  en större  samling
tidskrifter där artikeln ingår.
3 Allting kostar men tillgänglighetsproblemet ter sig absurt då merparten av världens forskning är offentligt
finansierad. Det innebär i praktiken att allmänheten finansierar forskning som sedan ges bort till förlag för att
sedan säljas till allmänheten med stor vinst. 

5



uppnås? Som syftesformuleringen nedan kommer att klargöra är jag intresserad av
undersöka hur idéer om öppenhet kommer till uttryck inom open access-rörelsen.

Syfte och frågeställningar 

Syftet  med  denna undersökning är  att  studera  hur  teman  knutna  till  öppenhet
kommer till uttryck inom open access (OA). Jag ämnar dels analysera tre centrala
OA-deklarationer för att  se hur dessa konceptualiserar öppenhet.  Med hjälp av
aktör-nätverksteori (ANT) ämnar jag dels även studera deklarationernas roll inom
ett  större nätverk – hur idéer om öppenhet konceptualiserats  och reproducerats
bland  centrala  aktörer  inom  rörelsen.  Mitt  fokus  ligger  således  på  det
öppenhetsnätverk vari  deklarationerna  ingår  och hur  öppenhet konceptualiseras
inom nätverket, inte uteslutande på deklarationerna i sig.

Två övergripande frågeställningar ramar in undersökningen: 

1) Hur tematiseras öppenhet i deklarationerna? 

2) Hur kan öppenhet som koncept betraktas som en effekt av ett större nätverk?

Bakgrund

I början av 1990-talet fanns i praktiken det som vi idag kallar för OA men själva
benämningen och definitionen saknades. Det som Peter Suber kallade för FOS
(free online scholarship) började ta form i och med internets utveckling. Då som
idag  betonades  den  digitala  teknologins  möjligheter  att  förändra  vetenskaps-
samhället och distributionen av vetenskapliga resultat. 

De två strategier för att möjliggöra OA som förespråkas idag uppkom redan i
början av 1990-talet då fria tidskrifter tog form och artiklar började delas via fria
elektroniska  arkiv.  Tidigt  ute  var  Stevan  Harnad,  än  idag  är  engagerad  i
OA-rörelsen, med sin onlinetidskrift Psycoloquy som lanserades 1989.4 Det första
exemplet  på ett  fungerande öppet  arkiv kom 1991 då Paul Ginsparg lanserade
arXiv – ett arkiv som fortfarande är aktivt och innehåller över 900 000 artiklar
främst inom fysik. ArXiv var främst tänkt att möjliggöra spridning av resultat före
publicering och stimulera diskussion mellan forskare inom samma ämnesområde.5

Fler följde i dessa initiativs fotspår genom att starta egna fria tidskrifter och arkiv.6

Samtidigt  uppkom även  andra  försök  till  att  skapa  öppnare  publiceringsvägar
vilket syns i exempelvis Bioline Publications, ett förlag som 1993 upprättades för
4 Harnad, S. (1991), ”Post-Gutenberg Galaxy”, s. 48.
5 Harnad, S. (1998), ”Learned inquiry and the Net”, s. 287. Källan refererar till arkivets gamla namn ”XXX”
eller ”The Los Alamos pre-print archive”.
6 För en översikt se Peter Subers tidslinje över OA:s utveckling: http://oad.simmons.edu/oadwiki/Timeline

6



att förenkla kunskapsutbytet mellan rika och fattiga länder genom att kombinera
fri tillgång med betalväggar.7

 Utvecklingen följdes av artiklar, debattinlägg och deklarationer fokuserade på
problem  och  lösningar  kopplade  till  spridningen  av  vetenskapliga  resultat.  År
1994  tar  Harnad  bladet  från  mun  och  skriver  “Scholarly  Journals  at  the
Crossroads: A Subversive Proposal for Electronic Publishing” där han uppmanade
forskarsamhället till  att överge papperspublicering för en billigare och snabbare
metod – publicering i fria arkiv. Denna artikel kan sägas lägga grunden för de
deklarationer som skrevs först 7 år senare. Harnad argumenterade här för ett fritt
kunskapsutbyte  mellan  forskare  med  argument  som  lovar  mindre  kostnader,
snabbare kunskapsutbyte och ökad tillgång, argument som än idag används för att
förespråka OA. Harnads artikel följdes av debatt mellan forskare och fler initiativ
och uppmaningar för fri tillgång.8

Papperspubliceringen avtog men slutade inte helt och hållet. Istället flyttade
de kommersiella  förlagen sina primära spridningsplattformar till  internet.  I och
med  detta  uppkom  nya  sätt  att  begränsa  tillgång  genom  DRM-skydd  och
betalväggar.9 Samtidigt  hade  vissa  förlag  etablerat  en  dominerande  marknads-
ställning vilket ledde till ständigt stigande priser och ökad centraliserad kontroll10.
I och med detta accelererade den problematik som kan sägas ge upphov till OA
och  som  OA  försöker  lösa  –  begränsad  tillgång  och  dålig  överkomlighet.
Association of Research Libraries startar 1998 SPARC för att hitta öppnare vägar
för  att  sprida  vetenskapliga  resultat,  stimulera  konkurrens  mellan  förlag  och i
förlängningen sänka priserna. Ett sätt att bemöta överkomlighetsproblematiken var
att  upprätta  konsortsieavtal  där  flera  bibliotek  gick  ihop  för  att  få  ökad
förhandlingskraft gentemot förlagen och på så vis försöka minska kostnaderna.
Förlagen  svarade  i  sin  tur  med  att  lansera  så  kallade  big  deals där  flera
prenumerationer såldes i paket till ett reducerat om än högt pris. Detta ledde en rad
nya problem för  biblioteken,  bland  annat  tvingades  de  betala  för  åtkomst  till
mindre  intressanta  tidskrifter  som  inkluderades  i  paketen.  Denna  problematik
kvarstår än idag.11

Forskarsamhället och biblioteken ledde alltså utvecklingen mot fri tillgång av
vetenskapliga artiklar. År 2000 fick de dock stöd för sin sak genom att BioMed
Central, ett vinstdrivande förlag, annonserade att de tänker erbjuda fri tillgång till

7 Bioline Internationals webbplats > About Bioline
8 Okerson, A. & O’Donnell, J. J. (1995), Scholarly journals at the crossroads. Källan är en sammanställning
av dels Harnads ursprungliga artikel och dels en efterföljande e-postdiskussion.
9 Digital Rights Management, olika typer av åtkomstskydd som kontrollerar vem som får tillgång till  viss
information och på vilket sätt de kan använda den. Teknologin används för att skydda material från olovligt
bruk  och  upprätthålla  copyright.  Dock  begränsar  den  till  viss  del  copyright  då  fair-use  (exempelvis
möjligheten  att  producera  ett  fåtal  kopior  i  undervisningssyfte)  omöjliggörs  genom åtkomstbarriärer.  Se:
Suber ( 2007).
1 0 Guédon, J.-C. (2001),  In Oldenburg’s long shadow, ss. 23–27. SPARC står för The Scholarly Publishing
and  Academic  Resources  Coalition   och  är  en  intresseförening  som involverar  bibliotek,  vetenskapliga
samfund och universitetsförlag.
1 1 Guédon, J.-C. (2001), In Oldenburg’s long Shadow, ss. 39–49.
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sina tidskrifter. I och med detta lanseras en ny affärsmodell för att stödja OA som
går ut på att låta forskningsfinansiärer bekosta publiceringen. BioMed visade på så
vis  att  traditionella  förlag  kan  fortsätta  att  existera  och  samtidigt  underlätta
tillgången  till  vetenskapliga  resultat.12 Fler  kom att  följa  denna väg,  däribland
Public  Library of Science (PLoS),  ett  OA-förlag vars grund såddes när en rad
framstående forskare publicerade ett öppet brev i tidskriften Science 2001.13 Under
2000-talet  accelererade  utvecklingen  mot  öppnare  publiceringsvägar  och  2002
kom den första programförklaringen som försökte förena alla dessa olika initiativ
under en gemensam flagg och definition – the Budapest Open Access Initative. 

Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar

I den här uppsatsen kombineras ANT med begreppet diskurs för att möjliggöra en
undersökning av konceptualiseringar och teman av öppenhet inom OA-rörelsen.
Uppsatsen är därför inte en ren diskursanalys eller en renodlad ANT-undersökning
utan kombinerar  begrepp och perspektiv  som tjänar  uppsatsens  syfte.  Diskurs-
begreppet  tillämpas  på  tre  centrala  OA-deklarationer  för  att  utröna  vilka
underliggande idéer som kommer till  uttryck i  dem. Resultaten från denna del
kombineras sedan med en ANT-inspirerad undersökning av de nätverk som gett
upphov till deklarationerna. För att förklara hur dessa två teoretiska positioner kan
kombineras kommer jag först ge en kortare redogörelse för varje perspektiv för att
sedan redovisa hur de kan komplettera varandra.

Diskursbegreppet
Diskursanalys är en socialkonstruktionistisk idébildning där analysmetoden vilar
på en kritisk och anti-essentialistisk grund. Med andra ord uppfattas tolkningar av
fenomen inte vara grundade på en objektiv världsbild utan snarare som relativa
och avhängiga kulturell kontext. Detta innebär emellertid inte ett avsägande av en
fysisk verklighet utan betonar att våra tolkningar av denna verklighet grundar sig
på  perspektiv  och  uppfattningar  som  tillhör  en  annan  domän  –  den  sociala.
Exempelvis  kan  en  naturkatastrof  uppfattas  på  olika  sätt  –  som  gudomlig
vedergällning, som resultatet av en internationell konspiration eller något annat.
Dessa uppfattningar är inte avhängiga en objektiv verklighet utan grundar sig i
människors  föreställningar.  Världsbilder  och  uppfattningar  påverkar  hur
människor handlar och därför kan diskursanalys användas för att undersöka vilka
premisser  handling  vilar  på.14 I  mitt  fall  är  detta  intressant  då  jag  undersöker
föreställningar  knutna  till  öppenhet  och  hur  dessa  är  synliga  inom OA.  Dock

1 2 Poynder, R. (2005), ”Interview with Vitek Tracz”.
1 3 Public Library of Science webbplats > about > plos > history; Suber, P., Tidslinje över OA/FOS.
1 4 Winther Jørgensen, M. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 11f.
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kommer  jag  inte  att  genomföra  en  regelrätt  diskursanalys  utan  tillämpa
diskursbegreppet inom ramen för ANT.

Språket är instrumentellt i förmedling av diskurser och världsbilder genom att
språkets betydelser sätter gränser för vad som kan uttryckas. Då ords relation till
objektiva ting är godtycklig uppfattas ord få sin mening genom att skilja sig mot
andra ord – en hand är  inte  en fot,  ett  ben eller  en arm och så vidare.  Dock
uppfattas inte ordens betydelser vara fixerade utan skiftar mellan kontexter och
diskurser. Den betydelse som knyts till språkliga uttryck är därför intressant då det
säger  något  om  världsuppfattningen  som  föreligger  i  språkbruket.  En  diskurs
påverkar och förstärker en speciell uppfattning om betydelser, därför är det också
passande att undersöka diskurser genom text.15

Vad  är  då  en  diskurs?  Enligt  Sara  Mills  har  begreppet  en  uppsjö  av
definitioner  som  generellt  är  kopplade  till  specifika  teoretiska  perspektiv  och
discipliner. Därför är det också svårt att ge en definition som täcker begreppets
olika innebörder. Begreppets definition är även beroende av den teoretiska kontext
inom vilken begreppet används.16 Då ANT-teoretiker inte uttryckligen beskriver
vad en diskurs är eller hur begreppet ska användas brukar jag en vid definition
lånad från Winther Jörgensen: ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå
världen (eller ett utsnitt av världen)”.17 Diskurser kommer till uttryck i tal och text
som återger uppfattningar och tolkningar av fenomen. Dessa är i sin tur styrda av
sin tillkomstkontext  och därför kommer jag tillämpa diskursbegreppet i  under-
sökningen för att belysa återkommande teman och tal om öppenhet.

Aktör-nätverksteori
”[ANT] does not wish to add social networks to social theory but to rebuild social
theory out of networks. It is as much an ontology or a metaphysics, as a sociol-
ogy.”18 ANT beskriver fenomen genom att spåra och analysera sociala relationer
mellan olika entiteter. Två principer utgör den ontologi eller metafysik som Bruno
Latour beskriver i citatet  ovan: 1) relationer mellan entiteter konceptualiseras i
nätverk och 2) analysen begränsas inte till enbart mänskliga aktörer. Följaktligen
behandlar en ANT-analys människor, texter, teknologi, natur och koncept, enskilda
eller i kollektiv, utifrån samma villkor. Samtliga typer av entiteter kan inta alla
möjliga positioner inom ett nätverk. Nätverksmodellen används för att beskriva
komplexiteten  hos  olika  fenomen  och  möjliggör  analyser  av  hur  relationer,
betydelser, makt och strukturer uppkommer, försvinner, förändras eller förflyttas.
Sammanfattningsvis undersöker ANT de effekter som genereras genom entiteters
relationer till varandra, exempelvis makt, produkter eller kunskap.19 Ta en veten-

1 5 Winther Jørgensen, M. (2000), Diskursanalys som teori och metod, ss. 15–18.
1 6 Mills, S. (1997), Discourse, ss. 1–28.
1 7 Winther Jørgensen, M. (2000), Diskursanalys som teori och metod, ss. 7, 15.
1 8 Latour, B. (1996), ”On actor-network theory”, s. 369.
1 9 Latour, B. (1996), ”On actor-network theory”; Law, J. (1992), ”Notes on the theory of the actor-network”.
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skaplig artikel som exempel. Den utgörs av en eller flera författare (mänskliga),
ett  studieobjekt  (mänskligt/teknologiskt/naturligt/konceptuellt),  en  metod
(konceptuell), andra texter och så vidare. I sin helhet kan artikeln sägas innefatta
alla dessa olika entiteter som har fogats ihop för att generera en effekt – kunskap.
En vetenskaplig artikel  uppfattas i  enlighet med ANT som en överlappning av
mänskligt och icke-mänskligt. På liknande sätt kan ANT användas för att förklara
andra fenomen, exempelvis OA. 

Latour skriver att ANT syftar till att återuppbygga ”social theory” av nätverk.20

En konsekvens av att använda denna ontologi är att sociala relationer betraktas
som nätverkseffekter. Följaktligen kan sociala fenomen endast förklaras genom att
spåra  associationer mellan olika aktörer och nätverk.21 Med andra ord finns det
finns inget som är på förhand givet ”socialt” utan detta uppkommer i handlandet
mellan olika entiteter. Uppfattningen har metodologiska implikationer. I enlighet
med detta perspektiv kan en analys aldrig utgå ifrån idéer om strukturer, klasser
eller dylikt.22 Detta menar Latour är ett  sätt  för sociologin att  komma på fötter
igen:

”[i]t might be time to put Marx's famous quote back on its feet: 'social scientists have trans-
formed the world in various ways; the point, however, is to interpret it'. But to interpret, we
need to abandon the strange idea that all languages are translatable in the already established
idiom of the social. Such preparatory training is important since […] social aggregates might
not be made of human ties.23

Sista meningen i citatet föreslår alltså att ANT:s ontologi ställer nya krav på hur vi
undersöker  sociala  företeelser  och  att  nya  epistemologiska  positioner  måste
tillgripas. Hur ska då en ny tolkning av världen gå till?  Hur uppstår relationer
mellan entiteter? Och hur kan idéer och mening flöda mellan nätverk och aktörer? 

ANT  beskriver  och  analyserar  dessa  processer  med  hjälp  av  begreppet
översättning.24 Kortfattat kan översättning sägas vara en modell för hur aktörer och
nätverk  genom  förhandlingar  förenas,  ger  upphov  till  maktrelationer  och
transporterar  mening.  Michel  Callon  menar  att  översättning  är  en  triangulär
process där en central aktör eller nätverk översätter en annan aktörs eller nätverks
intressen och inskriberar resultatet av förhandlingarna i ett hållbart material. Han
beskriver översättning som en process av där A definierar B, alltså att A beskriver
Bs roll, funktion eller mening – det är en process där A talar för B och indikerar på
så vis en maktrelation.25 Exempelvis kan en forskare referera till andra forskares
undersökningar  och  på  vis  alliera  sig  med  deras  resultat  för  att  ge  sin  egen
undersökning större trovärdighet. Eller så kan en forskare peka på ett objekt och
beskriva det på det ena eller  andra sättet  – forskaren talar i  den andres ställe,
2 0 Latour, B. (1996), ”On actor-network theory”, s. 369.
2 1 Latour, B. (2005), Reassembling the social, ss. 1–12.
2 2 Latour, B. (2005), Reassembling the social, ss. 30–42.
2 3 Latour, B. (2005), Reassembling the social, s. 42.
2 4 Fritt översatt från engelskans ”translation”.
2 5 Callon, M. (1991), ”Techno-economic networks and irreversibility”, s. 143.
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definierar den andre och, om översättningen lyckas, vinner mer makt genom att
engagera andra entiteter, aktörer och nätverk för sina egna mål.26 För att  dessa
relationer  ska  vara  beständiga  krävs  det  att  de  inskriberas  i  något  materiellt,
exempelvis en text. Översättningar kan även misslyckas då de olika aktörerna inte
är  eniga  om  definitionen,  exempelvis  om  B  agerar  mot  As  definition.
Översättningar sker kontinuerligt och vilar på varandra. På så vis består sociala
relationer i långa kedjor av översättning där intressen har förenats och inskriberats
i  materiella  ting.27 Min uppfattning är  att  vi  inte  enbart  kan förstå  hur  aktörer
relaterar till varandra genom att följa inskriptioner utan även se hur mening och
tolkningar förflyttas inom nätverk, hur olika aktörer, genom förhandling, kommer
överens om världsbilder och inskriberar dessa i ting.

Perspektiven i kombination

I have tried to show that intermediaries more or less explicitly and consensually describe their
networks. [...] My argument has two consequences. The first has to do with the crucial role
played by intermediaries in giving shape, existence and consistency to social links. I want to
say that actors define one another by means of the intermediaries which they put into circula-
tion. The second is methodological. It is that  the social can be read in the inscriptions that
mark the intermediaries.28

Callon  föreslår  att  vi  kan  spåra  relationer  mellan  aktörer  genom  att  följa
intermediärer. En intermediär är en entitet som både kan sägas beskriva och ge
form åt  ett  nätverk.  Texter  utgör  en  typ  av  intermediärer,  exempelvis  kan  en
vetenskaplig artikel  sägas  både  beskriva  nätverket  som utgör  den föreliggande
undersökningen samtidigt  som artikeln  förkroppsligar  undersökningen.  Det  vill
säga att artikeln beskriver forskaren, metoden, undersökningsobjektet och återger
den abstrakta kunskap som undersökningen resulterat i samtidigt som allt  detta
förkroppsligas i en text som kan spridas. Då jag vill kombinera diskursbegreppet
med ANT kommer jag att utgår ifrån att cirkulationen av intermediärer (förutsatt
att de är språkliga) även innefattar en mediering av diskurs och världsbild. Genom
att  aktörer  distribuerar  sin  världsbild  och  denna  upptas  i  andra  nätverk  får
diskursen,  och  därmed  nätverket  som  gett  upphov  till  den,  större  makt  och
erkännande.  Diskursiv  makt  uppfattas  därför  vara  en  effekt  genererad  via
förhandlingar inom och mellan nätverk. Denna modifikation av diskursbegreppet
går i linje med Latours uppfattning att vi inte kan förklara sociala fenomen och
relationer genom att förutsätta en social faktor såsom samhällsstrukturer. Texters
språk  betraktas  fortfarande vara  bra  källor  för  att  förstå  den  diskurs  som styr
föreställningar  om öppenhet,  men  dessa  diskurser  kommer  inte  beskrivas  som
avhängiga på förhand bestämda sociala faktorer eller kategorier. Istället kommer
de att situeras inom det nätverk som de sprungit ur.

2 6 Callon, M. (1991), ”Techno-economic networks and irreversibility”, ss. 143–145.
2 7 Callon, M. (1991), ”Techno-economic networks and irreversibility”, s. 143ff.
2 8 Callon, M. (1991), ”Techno-economic networks and irreversibility”, s. 139f.
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Presentation av källmaterial och metod

Nedan följer en presentation av källmaterialet och en genomgång av uppsatsens
metod. För att förklara hur materialet hänger ihop med undersökningens struktur
presenteras materialet som främst behandlas i uppsatsens första del först. Därefter
kommer jag att diskutera hur jag angriper materialet. Sedan följer en genomgång
av uppsatsens  andra del,  dess  syfte och metod för  att  avslutningsvis  diskutera
resterande material och urval.

Mitt  primärmaterial  består  av tre texter  som har varit  avgörande för OA:s
utveckling.29 Till sin karaktär är de dels definitioner av OA, dels allmänna upprop
riktade till makthavare, finansiärer, forskare och bibliotek men även lika mycket
målbeskrivningar, manifest, deklarationer och visioner. Alla tre är skrivna under
samma period, 2002-2003, men uppstod i olika sammanhang. Jag väljer att se dem
som sammanlänkade då de till  viss del bygger på varandra och gemensamt har
format OA trots att  de skiljer  sig åt  i detaljer. Dessa texter analyseras främst i
uppsatsens första del. Texterna är:

• The Budapest Open Access Initative. Denna deklaration är resultatet av ett
möte anordnat av the Open Society Institute (OSI) i Budapest december
2001. Målet med mötet var att accelerera utvecklingen mot fri tillgång till
vetenskapliga  artiklar  via  internet.  Deltagarna  bestod  av  forskare,
förläggare,  biblioteksorganisationer  och  andra  intressenter  engagerade  i
OA-rörelsen. Diskussioner kring hur man skulle förena olika initiativ för
fri  tillgång  av  vetenskapliga  artiklar  ledde  fram  till  den  slutgiltiga
deklarationen som offentliggjordes den 14:e februari 2002.30

• The  Bethesda  Statement  on  Open  Access  Publishing.  Dokumentet  är
resultatet  av ett  möte som utmynnade i  en rad konkreta förslag för hur
samfund, forskare, förlag och bibliotek kan arbeta för OA. Mötet hölls den
11:e April 2003.  Dokumentet skiljer sig i sin utformning från de andra då
det  till  stor  del  innehåller  löften  om  åtaganden  från  enskilda  grupper,
exempelvis  finansiärer,  och  i  mindre  utsträckning  presenterar  en
gemensam agenda.31

• The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and
Humanities. Denna deklaration är resultatet av en konferens som hölls i
Berlin i oktober 2003, anordnad av Max Planck-sällskapet. Deltagare på

2 9 Suber, P. (2012), Open access, s. 7.
3 0 Budapest Open Access Initiative webbplats > Background. För enkelhetens skulle kommer jag i löpande
text  att  referera  till  texten  som  ”Budapestdeklarationen”  för  att  undvika  en  längre  och  krångligare
formulering,
3 1 Digital  Access  to  Scholarship  at  Harvard  >  Sök:  ”bethesda”  >  Bethesda  Statement  on  Open  Access
Publishing.
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konferensen  var  representanter  från  flera  forskningsinstitutioner  från
Europa såväl som USA. På plats fanns också representanter från EU samt
forskningsfinansiärer.32 

För att genomföra en analys som undersöker hur öppenhet konceptualiseras och
hur deklarationerna kan betraktas som nätverkseffekter kommer jag att strukturera
undersökningen i två delar. I den första delen tittar jag närmare på hur öppenhet
kan uppfattas och hur det kommer till uttryck i de tre dokumenten. Jag kommer att
identifiera  återkommande  tematiska  framställningar  om  öppenhet  genom  att
närläsa dokumenten och relatera dem till tidigare forskning. Detta innebär att den
första  delen  av  uppsatsen  utförs  med  hjälp  av  textanalys  där  deklarationerna
uppfattas  som  intermediärer  som  transporterar  mening.  I  läsningen  av  de  tre
dokumenten ämnar jag främst besvara vad öppenhet är, vad det syftar till och hur
öppenhet motiveras inom ramen för OA. I och med detta kan man ställa sig frågan
om materialet är representativt för OA-rörelsen i stort. Svaret är med säkerhet nej.
Då de tre dokument som beskrevs ovan endast är en del av den globala rörelse vi
idag ser på området skulle jag inte säga att de lyckas täcka in hela fenomenet,
dessutom har OA på senare tid anammats av andra organisationer med mål som
skiljer  sig  från  vetenskapssamhällets  –  exempelvis  av  EU.  Trots  att  dessa
dokument uppkom för över 10 år sedan uppfattar jag dock att de har  relevans för
OA:s  definition.  Texterna  kan  sägas  uppvisa  ett  slags  minsta  gemensamma
nämnare för OA-rörelsen då de definierar vad OA är, hur det kan uppnås och vilka
fördelar OA för med sig. Texterna säger också något om fenomenets uppkomst då
Budapestdeklarationen kom att ena en rad olika initiativ som haft liknande mål.
Efter  att  dessa  texter  formulerades  har  det  inte  tillkommit  några  liknande
dokument som i  samma utsträckning förklarar vad OA  är, istället  har rörelsen
senare fokuserat på att beskriva  hur OA ska uppnås. Då syftet är att studera hur
öppenhet konceptualiseras inom OA-rörelsen representerar detta material  därför
den bästa källan för en minsta gemensam nämnare i synen på öppenhet.

Är då en tematiskt  strukturerad textanalys det bästa sättet  att  angripa detta
material? Då jag i användandet av ANT inte kan basera en analys på antaganden
om underliggande samhällsstrukturer faller en stor del av de mer specifika typerna
av textanalys bort, exempelvis ideologianalys och regelrätt diskursanalys. Då jag
inte heller vill undersöka argumentation eller retoriska framställningar föll även
argumentations-  och  retorikanalys  bort.  Användandet  av  ANT  som  teoretiskt
perspektiv kräver därför att jag använder mig av en flexibel metod som inte för
med  sig  epistemologiska  antaganden  som  går  emot  ANT:s  ontologi.  Därför
förefaller närläsning vara det bästa sättet att angripa texterna.

3 2 Max Planck-sällskapets webbplats för OA > Berlin Declaration.  En lista över deltagarna på konferensen
bifogas som bilaga. I de andra deklarationerna presenteras författarna i slutet av dokumentet.
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Ovanstående  material-  och  metodbeskrivning  gäller  den  första  delen  i
undersökningen och är tänkt att besvara den första av mina frågeställningar. Den
andra delen av undersökningen fokuserar mindre på deklarationerna i  sig utan
syftar  istället  till  att  diskutera  hur  idéer  om  öppenhet  kan  betraktas  som
nätverkseffekter. Därför kommer jag att  utföra en ANT-inspirerad undersökning
som dels undersöker deklarationernas inbördes relationer, dels hur olika aktörers
uppfattningar spridits, översatts och till slut förenats i deklarationerna.

För  att  undersöka  texternas  inbördes  relationer  kommer  jag  återigen  att
använda  mig  av  de  tre  ovan  beskrivna  texterna  som  material.  Med  hjälp  av
begreppet översättning kommer jag sedan att diskutera hur texterna, i egenskap av
intermediärer, bygger vidare på varandra, hur de förändrar tidigare texter och hur
dessa översättningar kan uppfattas som försök att förändra OA på ett eller annat
sätt.  Detta är ett led i beskrivningen av det nätverk som omger de tre texterna.
Callon  menar  att  texter  är  utmärkta  intermediärer  att  undersöka  för  att  förstå
omfattningen av nätverk och hur aktörer relaterar till varandra inom dem, då han
menar att texter såväl beskriver nätverk som är en produkt av dem. 33 Genom att
undersöka hur texter refererar till varandra kan på så vis deras koppling förstås.
Med hjälp av begreppet översättning vill jag också ta reda på hur denna relation
ser ut – förändras öppenhetens innebörd? Och i så fall varför?

Det andra syftet med den andra delen av undersökningen är att undersöka hur
olika aktörers uppfattningar kring öppenhet, inom ramen för OA, har spridits och
översatts  vilket  relaterar till  den andra frågeställningen:  hur kan öppenhet som
koncept uppfattas som en effekt av ett större nätverk? För att utföra denna analys
kommer jag att undersöka texter författade av centrala aktörer som varit med i
utformandet av deklarationerna. Innan jag presenterar denna del av källmaterialet
vill  jag  dock  förklara  mitt  tillvägagångssätt.  Metoden  i  den  andra  delen  av
undersökningen vilar på Callons uppfattning av texter som intermediärer:

The words in a text refer to other texts, and rework and extend the networks to be found in
these.  So whereas,  traditionally, we have assumed that  texts are  closed  – we have distin-
guished between their context and their content – now we are saying that texts have neither an
inside nor an outside. Rather they are objects that define the skills, actions and relations of
heterogeneous entities. Thus, like other texts,  the scientific article is a network whose de-
scription it creates.34

I citatet  föreslår  Callon  att  texter  genom implicita  och explicita  referenser  till
andra  texter  beskriver  nätverk  –  att  deras  innehåll  samtidigt  säger  något  om
textens omgivande kontext. Med utgångspunkt i detta påstående kommer jag att
spåra samband mellan aktörer som är centrala för deklarationerna genom att läsa
och identifiera likheter texterna emellan. Jag försöker därmed avgöra hur aktörer
relaterar  till  varandra.  Genom  att  sedan  koppla  dessa  idémässiga  och  sociala
relationer  till  textanalysens  resultat  kommer  jag  att  diskutera  hur

3 3 Callon, M. (1991), ”Techno-economic networks and irreversibility”, s. 136.
3 4 Callon, M. (1991), ”Techno-economic networks and irreversibility”, s. 136.
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konceptualiseringen  av  öppenhet  (så  som  den  kommer  till  uttryck  i
deklarationerna) vilar på översättningsprocesser där aktörer spridit uppfattningar,
föreställningar och världsbilder varpå en diskursiv effekt uppstår. Metoden kan
därför beskrivas som en tillämpning av ANT:s begrepp på textuella intermediärer
och följer Latours, om än något vaga uppmaning - ”follow the actors [...]”.35

Då frågeställningen är kopplad till det teoretiska perspektivet har jag haft svårt
att föreställa mig ett annat metodval. Möjligtvis hade jag kunnat utföra intervjuer
med  aktörer  delaktiga  i  utformandet  av  deklarationerna  men  det  hade,  i
kombination  med  undersöknings  första  del,  blivit  ett  för  stort  åtagande  inom
ramen  för  denna uppsats.  En  möjlig  nackdel  med mitt  tillvägagångssätt  är  att
analysen till viss del hänger på min egen läsning och tolkning av såväl materialet
som de teoretiska begreppen. Därför vill jag poängtera att denna uppsats inte kan
uppfattas som ett uttömmande svar på frågan om öppenhetens betydelse inom OA.

Det urval av textuella intermediärer som jag har valt för att utföra den andra
delens  huvudsakliga  analys  består  av  webbplatser,  vetenskapliga  artiklar,  och
informationsmaterial.  Urvalet  har  i  viss  uträckning  vilat  på  avsnittet  som
undersöker  deklarationernas  inbördes  relationer,  då denna undersökning ger en
fingervisning  om  vilka  aktörer  som  har  störst  inflytande.  Följande  texter
undersöks i analysen andra del:

• Cahnos et.  al.  ”Bioline publications: how its evolution has mirrored the
growth of the internet” (2001)

• Chan, Leslie. ”Exciting Potential of Scholarly Electronic Journals” (1996).

• Chan,  Leslie  &  Kirsop,  Barbara.  ”Open  archiving  opportunities  for
developing countries: towards equitable distribution of global knowledge”
(2001)

• Guédon,  Jean-Claude.  ”The  seminar,  the  Encyclopedia,  and  the
Eco-Museum as Possible Future Forms of Electronic Publication”. (1996).

• Guédon, Jean-Claude. ”The Digital Library: An Oxymoron?” (1999).

• Harnad, Stevan. ”Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in  the
Means of Production of Knowledge” (1991).

• Harnad, Stevan. ”Scholarly Skywriting and the Prepublication Continuum
of Scientific Inquiry” (1990).

• Harnad, Stevan. ”Learned inquiry and the Net: the role of peer review, peer
commentary and copyright” (1998).

• Kirsop, Barbara. ”New ways of communicating” (1988).
3 5 Latour, B. (2005), Reassembling the social, s. 11.
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• Kirsop,  Barbara  &  Kirsop  Brian.  ”Electronic  Publishing  of  Scientific
Journals - the Bioline model” (1997).

• SPARC, Declaring Independence (2001)

Utöver detta tillkommer även webbplatser tillhörande Open Society Foundation,
Open  Society  Institute,  eIFL,  PLoS  och  Next  Page  Foundation,  se
källförteckningen för exakta källor.

Detta  materialval  har  varit  problematiskt.  Stevan  Harnad  har  exempelvis
skrivit mycket om OA och var tidig med att så ett frö för dess idéer. Trots detta har
jag endast valt tre av hans artiklar. Anledningen till detta är att de behandlar idéer
om  öppenhet  i  ett  vidare  perspektiv.  En  sådan  avgränsning  är,  än  en  gång,
avhängig mig som läsare. Jag har även haft vissa problematiska avgränsningar vad
gäller Guédons texter som även han har skrivit mycket om OA. Då Guédon främst
skriver på franska har jag tyvärr fått välja bort texter potentiellt intressanta texter
på grund av mina egna språkliga begränsningar. Jag har även tvingats att välja bort
texter  från  olika  författare  som  jag  funnit  referenser  till.  Detta  beror  på  att
texterna, till stor del skrivna i början eller mitten av 1990-talet, har publicerats på
internet och saknar beständiga webbadresser. På så vis har jag hittat hänvisningar
till material som verkade intressant för undersökningen men som inte kunnat nås.
Jag  har  även mejlat  såväl  Open Society Institute  som Max Planck-sälskapet  i
förhoppning om att  få  tillgång till  protokoll  över  de  möten  som utmynnade i
deklarationerna, men har fått nekande svar. Jag har även varit i kontakt med Peter
Suber,  som  deltog  i  utformandet  av  flera  deklarationer  och  beskrivs  ha  haft
inverkan på rörelsen, för att få tag på texter skrivna av honom. Han kunde tyvärr
dock inte ge mig vare sig hänvisningar eller fulltexter. På grund av dessa brister
kan inte den sista delen av analysen sägas beskriva de processer som lett fram till
deklarationerna på ett heltäckande vis. Min ambition är dock inte heller att vara
uttömmande, utan att resultatet ska ge indikationer på hur idéer om öppenhet har
förhandlats fram inom nätverket. 

Forskningsöversikt

OA är ett uppmärksammat och omdiskuterat fenomen som det har skrivits flitigt
om de senaste tio åren. För att bilda mig en uppfattning om vad som skrivits har
jag  gått  igenom  publikationer  som  listas  i  Baileys  bibliografi  Transforming
Scholarly Publishing through Open Access  (2010) samt kompletterat  med egen
informationssökning. Genom att orientera mig i litteraturen har jag upptäckt vad
som för mig tycks vara ett par generella tendenser som karaktäriserar forskningen
om OA. En sådan tendens syns i de många översikter och introduktioner som har
skrivits om OA. Dessa saknar ofta ett vetenskapligt tillvägagångssätt och kantas
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av ställningstaganden om OA:s nytta. Trots att de i flera fall är välformulerade och
har  god argumentation  uppfattar  jag dem snarare som debattinlägg än egentlig
forskning.36 En annan tendens är att göra större kvantitativa kartläggningar. Denna
typ av undersökningar är betydligt mer förankrade i vetenskaplig metodik än den
tidigare kategorin och uppfattas därför som mer seriösa. Ofta fokuserar dock dessa
artiklar på samma sak, nämligen frågan om hurvida OA ger spridnings-, citerings-
och/eller  synlighetsfördelar  jämfört  med  artiklar  publicerade  i  tidskrifter  med
kostnads- och åtkomstbarriärer37 Resultaten är blandade då vissa undersökningar
ger jakande svar och  vissa nekande. Den tredje tendensen inom OA-litteraturen är
snarare ett fokus på upphovsrättsliga problem i samband med OA-publicering.38

Jag  upplever  att  det  finns  en  lucka  i  forskningen  om  OA  vad  gäller
diskussioner om öppenhet i OA-rörelsen. Ett fokus på bakomliggande antaganden
och uppfattningar är viktigt för att förstå OA som fenomen och dess innebörd.
Litteraturen om OA kan beskrivas som relativt onyanserad då den ofta saknar en
kritisk  ambition  som sträcker  sig  bortom frågor  rörande fenomenets  spridning
eller inverkan på hur forskare väljer att publicera. Ett undantag till  denna regel
återfinns dock hos Jutta Haider som med hjälp av kritiska perspektiv analyserar
OA:s ambitioner. I ”Of the Rich and the Poor and Other Curious Minds” (2007)
redogör  hon  för hur  OA-rörelsen  kopplar  ihop  spridning  av  vetenskap  med
samhällelig utveckling och lyckas genom detta beskriva underliggande antaganden
och diskurser i talet om OA. Haiders slutsats är att OA-rörelsen rör sig inom två
konflikterande  diskurser.  Dels  allierar  OA-rörelsen  sig  med  en  större
öppenhetsideologi  som  kan  uppfattas  som  en  slags  counter-culture,  dels
propagerar rörelsen för en kunskapssyn som Haider uppfattar som en hegemonisk
och en traditionell  västerländsk syn på vetenskap. Inom denna hegemoni finns
inget  utrymme för  andra typer av vetande än den vetenskapstradition  som har
utvecklas i västvärlden.

Michael B. Gurstein ger i sin artikel ”Open Data: Empowering the Empovered
or  Effective  Data  Use  for  Everyone?”  (2011)  perspektiv  på  initiativ  för  att

3 6 Se exempelvis: Ayris, P. (2009), ”New Wine in Old Bottles”; Awre, C. (2003), ”Open access and the impact
on publishing and purchasing”; Collins, J. (2005), ”The future of academic publishing”; Yiotis, K. (2013),
”The Open Access Initiative”; Fang, C. & Zhu, X. (2006), ”The open access movement in China”; Bergman,
S. S. (2006), ”The scholarly communication movement”; Swan, A. (2006), ”What is new in Open Access?”.
3 7 Harnad, S. & Brody, T. (2004), ”Comparing the Impact of Open Access (OA) vs. Non-OA Articles in the
Same Journals”; Craig, I. D. m.fl. (2007), ”Do open access articles have greater citation impact?”; Granholm,
K.  (2013),  ”Open  access  och  spridning”;  Davis,  P.  M.  m.fl.  (2008),  ”Open  access  publishing,  article
downloads,  and citations”; Björk,  B.-C. m.fl.  (2010),  ”Open Access to  the Scientific Journal  Literature”;
Björk, B.-C. & Solomon, D. (2012), ”Open access versus subscription journals”; Björk, B.-C., Roos, A. &
Lauri, M. (2009), ”Scientific journal publishing”; Harnad, S. m.fl. (2004), ”The Access/Impact Problem and
the Green and Gold Roads to Open Access”; Norris, M., Oppenheim, C. & Rowland, F. (2008), ”The citation
advantage of open-access articles”.
3 8 Se exempelvis:  Ewing,  J. (2003),  ”Copyright and authors”;  Denicola,  R. (2006),  ”Copyright and Open
Access”; Harper, G. (2009), ”OA and IP”; Thatcher, S. G. (2008), ”On the Author’s Addendum”; Gadd, E.,
Oppenheim, C. & Probets, S. (2003), ”RoMEO Studies 2”; Gadd, E., Oppenheim, C. & Probets, S. (2003),
”RoMEO  studies  1”;  Gadd,  E.,  Oppenheim,  C.  &  Probets,  S.  (2003),  ”RoMEO  studies  4”;  Gadd,  E.,
Oppenheim, C. & Probets,  S.  (2004),  ”RoMEO studies  5”;  Coleman, A. (2007),  ”Self-archiving and the
Copyright Transfer Agreements of ISI-ranked library and information science journals”.
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tillgängliggöra  offentligt  insamlad  forskningsdata.  Open  data  kan  ses  som  en
utveckling av OA med liknande mål,  då  ambitionen  är  att  fritt  tillgängliggöra
underliggande  forskningsdata  i  större  utsträckning.  Detta  beskrivs  bland  annat
stärka allmänhetens röst  i  exempelvis  policyfrågor och hävdas på så vis stärka
demokratin.  Gurstein  uppmuntrar  denna  ambition  men  lyfter  samtidigt  ett
varnande finger för att offentlig data kan användas emot allmänheten, i synnerhet
samhällets  mest  utsatta  grupper.  Problemet  har  att  göra  med  informations-
fattigdom. Grupper med låg informationskompetens och som inte har nödvändig
infrastruktur  för  att  använda  offentlig  data  på  ett  effektivt  sätt  riskerar  att
missgynnas  när  data  kommer  i  händerna  på  exempelvis  näringsliv  och  mer
informationskompetenta  grupper.39 Gursteins  argument  är  intressant  då  det  kan
relatera  till  OA och initiativ  för ökad öppenhet  i  stort.  Han menar att  de som
tillgängliggör  data  också  måste  se  till  att  allmänheten  kan  utnyttja  den  och
presenterar  en  rad  punkter  på  nödvändiga  kriterier  som  måste  uppnås  vid
offentliggörande  av  data.40 Då  såväl  förespråkare  av  OA som  open  data  har
utjämnande ambitioner, inte minst i hänsyn till utvecklingsländer, kan man genom
Gursteins  argument  ifrågasätta  de  demokratiska  och  egalitära  ambitioner  som
genomströmmar initiativ som syftar till ökad öppenhet.

Ulrich Herb instämmer i Haiders kritik av OA och ser initiativet som ett sätt
att  propagera  för  en  västerländsk  syn  på  utveckling  och  kunskap.  Han
argumenterar  med  hjälp  av  Bourdieu  för  att  forskare  är  beroende  av  ett
”vetenskapligt  kapital”  och  att  OA på  så  vis  inte  utjämnar  skillnader  mellan
utvecklingsländer och utvecklade länder, då det inte bidrar till att forskning från
utvecklingsländer refereras till i större utsträckning: ”[a] truly open concept of OA
and democracy creates not only opportunities to receive and consume information;
it also offers opportunities for publication and reputation building.”41 Herb menar
följaktligen  att  vad  som  krävs  för  att  höja  utvecklingsländers  röster  i
forskningssammanhang är en förändring i attityd och synen på kunskap. OA bidrar
i dagsläget inte till detta och därför kan dess utjämnande ambitioner ifrågasättas.42

För att  förstå  hur OA relaterar till  öppenhet  har jag även gått  utanför den
litteratur som uteslutande fokuserar på OA. Öppenhet och OA kan beskrivas som
en  produkt  av  förändringar  av  upphovsrätt,  ägandeformer  samt  praktiker  för
informationsspridning  som  har  uppstått  i  samband  med  internets  utbredning.
Dessa förändringar  har  beskrivits  främst  inom forskning som behandlar  andra,
besläktade öppenhetsinitiativ – exempelvis intellectual commons.

3 9 Gurstein, M. B. (2011), ”Open data”.
4 0 Gurstein, M. B. (2011), ”Open data”.
4 1 Herb, U. (2010), ”Sociological implications of scientific publishing”.
4 2 Herb, U. (2010), ”Sociological implications of scientific publishing”.
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Intellectual commons och andra öppenhetsrörelser
Peter Suber har beskrivit OA som ett sätt att bygga en intellectual commons, det
vill säga en immateriell allmänning.43 Suber betonar att vetenskapliga artiklar kan
betraktas som en allmän resurs då forskare inte arbetar vinstdrivet utan önskar att
sprida sina artiklar till en så stor publik som möjligt. I dagsläget skänker forskare
sin  forskning till  förlag som bearbetar  texter,  distribuerar  dem samt  begränsar
åtkomst. Suber menar att alternativet till denna modell, OA, leder till att vetenskap
blir en allmän resurs som vem som helst kan ta del av och som tjänar samhället
bättre.  Suber  kopplar  samman  denna  uppfattning  med  en  normativ  syn  på
immateriella  produkter:  “OA is not just  about accelerating research and saving
money; it’s also about freedom from needless barriers, fairness to taxpayers, re-
turning control of scholarship to scholars, de-enclosing a commons, and serving
the under-served.”44

Subers text är intressant då den beskriver OA som en lösning på ett  större
problem som sträcker sig bortom tillgängliggörandet  av vetenskapligt  material.
Den föreslår en ny modell för hanteringen av immateriella artefakter och beskriver
hur internet och digital  teknik undviker den problematik som varit  det främsta
motargumentet till allmänningar överlag – det som beskrivs som the tradgdy of
the commons.45

Att beskriva OA som en immateriell  allmänning för med sig konnotationer
som länkar OA-rörelsen till en 600 år gammal form av gemensamt ägande som
har fått  förnyad kraft  i  och med internet,  digital  teknologi  och det  som kallas
informationssamhället.  Eva  Hemmungs-Wirtén  beskriver  den  gamla  tidens
allmänningar men länkar även dessa till en ny typ som hon kallar för information
commons. Dessa är förenade i sitt motstånd mot en  second enclosure movement
där allmänna immateriella resurser regleras och privatiseras. Detta är intressant då
det föreslår att OA, i egenskap av öppenhetsinitiativ, inte kan betraktas isoleraat
utan att dess mål är sammankopplat med andra öppenhetsinitiativ. I förlängningen
innebär  detta  att  OA är  en del  i  en kamp mot  en större  problematik  som går
utanför den vetenskapliga kommunikationens område.46

Charlotte  Hess  och  Elinor  Ostrom  beskriver  i  detalj  hur  den  nya  tidens
allmänningar skiljer sig från de gamla. I deras artikel ges även en översikt över hur
publicering  av  vetenskapliga  artiklar  förändrats  i  och  med  internets  uppkomst
samtidigt  som  de  ger  exempel  på  hur  bibliotek  har  försökt  motstå  denna
utveckling.  Hess  och  Ostrom  betonar  även  att  den  digitala  tidsålderns

4 3 Detta  är  min  egna  direkta  översättning  av  begreppet.  Commons  refererar  till  samägda  eller  offentliga
resurser som till exempel vatten. Därför anser jag att allmänningar är en passande översättning. Den andra
delen av begreppet, ”intellectual” har jag valt att förstå som immateriell då intellectual syftar på idémässiga
eller konceptuella ting. Det kan liknas vid betydelsen som läggs i begreppet intellectual property.
4 4 Suber, P. (2007), ”Creating an Intellectual Commons through Open Access”, s. 24.
4 5 Suber, P. (2007), ”Creating an Intellectual Commons through Open Access”. För en närmare beskrivning
av ”the tradgedy of the commons” se Hess & Ostrom (2003).
4 6 Hemmungs Wirtén, E. (2008), Terms of use, s. s.40-44. För mer info om ”the second enclosure movement”
se Boyle, J. (2007). 
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allmänningar  är  sammanvävda  med  en  ny  praktik  där  passiva  mottagare  av
information omvandlas till aktiva producenter.47 Texten visar på så vis att öppenhet
har konsekvenser som inte bara inverkar på tillgången till information utan även
på vem som har möjlighet att distribuera den. Även Lawrence Lessig betonar detta
och kanske med än större emfas.  I  The Future of Ideas belyser han också hur
öppenhet kan existerar på flera nivåer vilket är speciellt intressant i hänsyn till de
digitala allmänningarna där vi oftast bara ser ett lager – innehållet eller the content
layer. Detta är intressant då det visar att fulländad öppenhet är avhängigt öppna
strukturer på flera nivåer, exempelvis på en teknisk nivå.  

Christopher Kelty har skrivit om free/open source software (hädanefter kallat
open  source)  och  dess  kulturella  signifikans.48 Kelty  menar  att  open
source-rörelsen är besläktad med OA i det att  OA-rörelsen kan ses som en ut-
veckling av open source-rörelsens praktik till ett annat område är programmering.
I  och  med  detta  föreslår  Kelty  att  OA-rörelsen  mycket  väl  kan  tänkas  dela
karaktäristiska aspekter som utmärker open source-rörelsens organisation och mål.
Av  speciellt  intresse  för  denna  undersökning  är  Keltys  påpekande  att  open
source-rörelsen har förändrat  de tekniska,  juridiska,  praktiska och konceptuella
vilkor  som dess  praktik  (mjukvaruutveckling)  vilar  på.  Kelty  beskriver  denna
öppenhetsrörelse som ett exempel på hur ett kollektiv har tagit kontroll över sina
existensvillkor, förändrat och anpassat dem efter sina behov och på så vis utmanar
maktstrukturer genom att erbjuda alternativa lösningar.49 Om open source och OA
då liknar varandra öppnar dessa påpekande för intressanta tolkningar.

Under nästa rubrik följer första delen av undersökningen.

4 7 Hess, C. & Ostrom, E. (2003), ”Ideas, Artifacts, and Facilities”.
4 8 Jag vill  dock tillägga att jag är medveten om att  det existerar skillnader mellan open soruce- och free
software-rörelserna  men för  denna  uppsats  syften  behöver  dessa  skillnader  inte  kartläggas  då  de  endast
behandlas övergripande.
4 9 Kelty, C. M. (2008), Two bits s. 19.
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Del 2: Diskursiva nätverk – konceptualiseringen 
av öppenhet inom open access

Tematisk analys av tre deklarationer

Följande  del  av  uppsatsen  undersöker  hur  öppenhet  konceptualiseras  i
Budapestdeklarationen,  Bethesdautlåtandet  och  Berlindeklarationen  och  hur
öppenhet kan förstås inom ramen för OA. Då texterna först och främst behandlar
OA  som  fenomen  samt  dess  fördelar  och  utmaningar  kommer  implicita
beskrivningar  av  öppenhet  att  relateras  till  tidigare  forskning  på  området  som
bidrar  med insikter  om öppenhetens  mål  och motiv. Genom denna analys ges
förståelse för hur OA kan uppfattas som ett fenomen som bidrar till ökad öppenhet
på den vetenskapliga kommunikationens område men även en beskrivning av hur
öppenhet motiveras. 

Universell tillgång: allmännytta och effektivitet

An old tradition and a new technology have converged to make possible an unprecedented
public good. The old tradition is the willingness of scientists and scholars to publish the fruits
of their research in scholarly journals without payment, for the sake of inquiry and knowledge.
The new technology is the internet. The public good they make possible is the world-wide
electronic distribution of the peer-reviewed journal literature and completely free and unre-
stricted access to it by all scientists, scholars, teachers, students, and other curious minds.50

Budapestdeklarationen  lanserade  begreppet  och  fenomenet  OA  genom  att
framställa  det  som resultatet  av  att  en  gammal  tradition  förenats  med ett  nytt
medium. Internet i kombination med forskarsamhällets finansiella vinstoberoende
beskrivs möjliggöra en aldrig tidigare skådad spridning av vetenskapliga resultat
på en global  skala,  fritt  från såväl  åtkomst-  som kostnadsbarriärer. Genom att
forskning i större utsträckning tillgängliggörs för forskare, lärare, studenter och
grupper utanför akademin beskrivs den göra större nytta och ge fler fördelar. I det
ovanstående citatet  beskrivs denna utökade spridning vara ”a public good”, det
vill säga en allmännytta eller en offentlig resurs. Ett sådant språkbruk implicerar
en uppfattning om att forskning och kunskap är något som tillhör alla och som inte

5 0 Budapest Open Access Initiative webbplats > Read the original BOAI declaration. Följande referenser till
de tre dokumenten innehåller inga sidhänvisningar då dokumenten endast omfattar mellan 3-5 sidor och har
publicerats i opaginerat html-format.
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bör ägas – att idéer är allmänna resurser som bör kunna nyttjas av alla. Liknande
uppfattningar går att finna i de andra dokumenten om än inte explicit formulerat. I
Berlindeklarationen skriver författarna bland annat om ett uppdrag som syftar till
en utökad spridning av vetenskapliga artiklar:  ”[o]ur  mission  of  disseminating
knowledge is only half complete if the information is not made widely and readily
available  to  society”.51 Detta  uppdrag syftar inte  bara till  att  utöka spridningen
inom akademin  utan  även  till  samhället  i  stort.  I  Bethesdautlåtandet  refererar
författarna på liknande sätt  till  en självupplevd  skyldighet att utöka tillgång till
information och på så vis maximera dess samhällsvärde: ”[e]lectronic publication
of research results offers the opportunity and the obligation to share research re-
sults, ideas and discoveries freely with the scientific community and the public”.52

Detta implicerar samma uppfattning som återfinns i Budapestdeklarationen – att
forskning  och  kunskap  är  en  allmän  resurs  som  bör  kunna  nås  av  alla.
Sammantaget tyder talen om uppdrag och skyldighet på en normativ uppfattning
av  den  vetenskapliga  informationens  allmänna  karaktär,  vilket  tydliggörs  i
Bethesdautlåtandet:

We adopt these policies in the expectation that the publishers of scientific works share our de-
sire to maximize public benefit from scientific knowledge and will view these new policies as
they are intended — an opportunity to work together for the benefit of the scientific commu-
nity and the public.53

Detta citat ger stöd till uppfattningen om forskningens allmänna karaktär då det
vidhåller att utökad spridning genererar ett större samhälleligt värde och gagnar
såväl forskningen som en större allmänhet.

Genom ovanstående citat anser jag att man kan likna synen på vetenskaplig
information i de tre texterna med immateriella allmänningar. I likhet med Subers
påpekande  ger  deklarationerna  uttryck  för  att  OA  inte  bara  handlar  om  att
tillgängliggöra  forskning  utan  även  om att  frigöra  en  allmän  resurs.54 Hess  &
Ostrom menar att de immateriella allmänningarna idag hotas av ett inhägnande där
allmänna  resurser  privatiseras  och  förvandlas  till  privat  egendom.  En  sådan
utveckling är tydlig inom den vetenskapliga informationens område där privata
förlag  under  flera  år  höjt  trösklarna  för  tillgång,  vilket  beskrevs  i
bakgrundskapitlet. Internet och digital teknik har i detta sammanhang använts för
att  effektivisera  inhängnandet.  Genom  bruket  av  licensierad  åtkomst  och
DRM-skydd  har  exempelvis  biblioteken  förlorat  möjligheten  att  indexera,
katalogisera, och fjärrlåna, enligt Hess och Ostrom. Av än större vikt är att bruket
av licenser har lett till att biblioteken inte längre äger de resurser de betalar för.

5 1 Max Planck-sällskapets webbplats för OA > Berlin Declaration.
5 2 Digital  Access  to  Scholarship  at  Harvard  >  Sök:  ”bethesda”  >  Bethesda  Statement  on  Open  Access
Publishing.
5 3 Digital  Access  to  Scholarship  at  Harvard  >  Sök:  ”bethesda”  >  Bethesda  Statement  on  Open  Access
Publishing.
5 4 Suber, P. (2007), ”Creating an Intellectual Commons through Open Access”, s. 24.
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Det  innebär  bland  annat  att  biblioteken  idag  inte  kan  säkra  ett  bevarande  av
resurser  och  förlorar  kontrollen  över  sitt  utbud.55 Denna  och  liknande
centraliserande processer utgör privatiseringen av immateriella allmänningar. OA
kan  betraktas  som  en   motståndsrörelse  till  utvecklingen  genom  att  erbjuda
alternativ i form av fria licenser och alternativa verksamhetsmodeller. I ljuset av
denna problematik blir öppenhet huvudsakligen en fråga om makt och kontroll.
Att tillgängliggörandet av forskning presenteras som ett samhällsnyttigt förfarande
i texterna kan då förstås genom att fri tillgång återger allmänheten kontrollen över
en immateriell allmänning. Öppenhet är på så vis en fråga om makt som syftar till
att decentralisera mekanismer som möjliggör en ensidig kontroll över information.

I dokumenten omtalas dock inte detta större sammanhang explicit utan antyds
genom talet om allmännytta. Istället betonar alla tre dokument de tillgångsfördelar
som OA ger. Men då tillgång även är en fråga om kontroll och tillåtelse motiveras
öppenhet (som högre stående mål) av effektivitet. Detta syns tydligast i Budapest-
deklarationen som bland annat motiverar OA-publicering genom påståenden om
synlighets- och citeringsfördelar:  ”[...] many different initiatives have shown that
open access is economically feasible, that it gives readers extraordinary power to
find and make use of relevant literature, and that it gives authors and their works
vast and measurable new visibility, readership, and impact”.56 OA beskrivs i citatet
ge fördelar för såväl läsare som för forskarna som skriver artiklarna. Denna typ av
motiveringar existerar inte explicit i de andra dokumenten som uteslutande talar
om  tillgång.  Detta  kan  dock  bero  på  att  de  i  viss  mån  bygger  vidare  på
Budapestdeklarationen.57 I Bethesdautlåtandet  talas bland annat  om ”the widely
held  goal  of  providing  open  access  to  primary  scientific  literature”  och  i
Berlindeklarationen  beskriver  författarna  att  deklarationen  är  skriven  i  samma
anda som de två andra dokumenten.58 Detta  tyder på att OA som koncept och dess
fördelar  är  allmänt  accepterade  och  vedertagna.  Därför  kan  det  som  skrivs  i
Budapestdeklarationen i  viss utsträckning sägas vara representativt  även för de
andra dokumenten. OA är följaktligen sammankopplat med uppfattningen om ett
effektivt  utnyttjande av information  då det  maximerar  värdet  av den för  såväl
läsare  som  skribenter.  Utöver  dessa  motiv  argumenterar  författarna  av
Budapestdeklarationen  även  för  att  OA  är  sammankopplat  med  ekonomiska
incitament.  Denna  uppfattning  är  synlig  i  citatet  ovan  där  OA beskrivs  vara
”economically feasible”  men  återkommer  även  i  andra  formuleringar  där  OA
beskrivs vara ekonomiskt gångbart: ”[...]  the significantly lower overall cost of
dissemination is a reason to be confident that the goal is attainable and not merely

5 5 Hess, C. & Ostrom, E. (2003), ”Ideas, Artifacts, and Facilities”, ss. 112f, 135.
5 6 Budapest Open Access Initiative webbplats > Read the original BOAI declaration.
5 7 En mer uttömmande redogörelse för detta ges senare i avsnittet med titeln ”Förhållandet mellan  de tre
dokumenten”
5 8 Digital  Access  to  Scholarship  at  Harvard  >  Sök:  ”bethesda”  >  Bethesda  Statement  on  Open  Access
Publishing, Max Planck-sällskapets webbplats för OA > Berlin Declaration.
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preferable or utopian.59 Utöver detta används även ekonomiska argument som ett
incitament för att överhuvudtaget satsa på fri tillgång:

[E]xperiments show that the  overall costs of providing open access to this literature are far
lower than the costs of traditional forms of dissemination. With such an opportunity to save
money and expand the  scope  of  dissemination  at  the  same time,  there  is  today a  strong
incentive  for  professional  associations,  universities,  libraries,  foundations,  and  others  to
embrace open access as a means of advancing their missions.60

Öppenhet motiveras och garanteras därför till viss del i Budapestdeklarationen av
kostnadseffektvitet. Ett sådant motiv relaterar till det överkomlighetsproblem som
presenterades  i  uppsatsen  inledning.  Det  är  ett  problem  som indirekt  drabbar
forskare  då  det  kan  leda  till  att  biblioteken  måste  avsluta  kostsamma
prenumerationer. Störst påverkan har det dock på biblioteken som tvingas att väga
olika  resursers  nytta  mot  varandra.  Det  första  av de två citaten  ovan visar  att
argumentet om kostnadseffektivitet används för att övertyga just de institutioner
som drabbas hårdast och mest märkbart av problemet samt har mest att vinna på
mindre kostnader – universitet och bibliotek. 

En annan intressant aspekt dokumenten emellan är att alla tre ger uttryck för
att  internet  fundamentalt  har  förändrat  de  finansiella  och  praktiska
förutsättningarna för vetenskaplig publicering, men samtidigt skiljer  de sig åt i
synen på kostnadseffektivitet. Då Budapestdeklarationen lägger stor vikt på OA:s
ekonomiska  fördelar  ger  finansiärerna  i  Bethesdautlåtandet uttryck för  en  mer
återhållsam optimism: ”[w]e realize that moving to open and free access, though
probably decreasing total  costs,  may displace some costs  to  the  individual  re-
searcher through page charges, or to publishers through decreased revenues, and
we pledge  to  help  defray these  costs.61 Författarna  av  Berlindeklarationen  ger
uttryck för en liknande syn: ”[w]e realize  that  the process of moving to [OA]
changes the dissemination of knowledge with respect to legal and financial as-
pects. Our organizations aim to find solutions that support further development of
the  existing  legal  and  financial  frameworks  […].62 Skillnaderna  i  synen  på
kostnader  visar  på  en  intressant  skillnad  i  talet  om  öppenhet  deklarationerna
emellan men även på olika strategier för att övertyga dokumentens målgrupper om
OA:s nytta. Suber menar att OA kan beskrivas som ekonomiskt gångbart tack vare
dess öppenhet. Genom att göra sig av med papperspublicering och DRM-skydd
som stänger ute användare frigörs kostnader.  Med andra ord uppnår öppenhet
dubbla effekter – åtkomst och överkomlighet: 

The very feature, therefore, that makes OA literature a useful public good – its openness, or its
freedom from price and permission barriers – is one reason why it is economically feasible.

5 9 Budapest Open Access Initiative webbplats > Read the original BOAI declaration.
6 0 Budapest Open Access Initiative webbplats > Read the original BOAI declaration.
6 1 Digital  Access  to  Scholarship  at  Harvard  >  Sök:  ”bethesda”  >  Bethesda  Statement  on  Open  Access
Publishing.
6 2 Max Planck-sällskapets webbplats för OA > Berlin Declaration.
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Public interest and business efficiency both support the OA commons, appealing to both altru-
ists and bean-counters”.63

Med andra ord kan såväl Bethesdautlåtandet som Berlindeklarationen beskrivas
betona  normativa  argument  för  att  främja  OA  medan  Budapestdeklarationen
betonar öppenhetens dubbla värden, frihet och tillgång samt kostnadseffektivitet
och överkomlighet. Hur kan man då förklara denna skillnad mellan dokumenten?
Och varför lovar de två senare texterna att hitta nya vägar för att fördela kostnader
i och med de finansiella förändringar som tagit vid, istället för att betona OA:s
ekonomiska fördelar? 

En konsekvens av de argument som används i Budapestdeklarationen är ett
större avståndstagande gentemot de kommersiella  förlagen. Budapestdeklaratio-
nen är det enda dokument som i klartext beskriver att de ekonomiska vinningar
som OA ger kommer från ”funds freed up by the demise or cancellation of jour-
nals charging traditional subscription or access fees”.64 Det tyder på en ambition
som  syftar  till  en  radikal  förändring  av  hur  vetenskap  publiceras.  Om  de
ekonomiska  fördelarna  som  OA ger  inte  blir  synliga  förrän  det  traditionella
publiceringssystemet  går  i  graven  kan  man  även  ifrågasätta  OA:s  kostnads-
effektvitet.

Sammanfattningsvis motiveras  OA på flera olika sätt  som kan kopplas  till
olika diskurser och världsbilder. Genom talet om OA:s allmännytta är det tydligt
att  OA relaterar  till  en  större  problematik  som går  utanför  den  vetenskapliga
kommunikationens område. Följaktligen är OA ett initiativ som bör där kontrollen
över  information  och immateriella  allmänningar  står  i  fokus.  Argumenten som
används för att motverka vad som uppfattas som obalanserade maktförhållanden,
spelar på två olika teman, dels motiveras och konceptualiseras öppenhet genom att
vara  en  allmän  resurs  som ger  stora  fördelar  för  hela  samhället,  dels  genom
ekonomiska incitament. Dessa motiv går nästintill rundgång – öppenhetens frihet
garanteras i deklarationerna genom dess ekonomiska överkomlighet samtidigt som
de ekonomiska vinningarna beskrivs vara beroende av öppenheten, friheten och en
decentraliserad infrastruktur för publicering av vetenskapliga artiklar.

Internets potential: interaktivitet och interoperabilitet
Öppenhetens fördelar beskrivs ligga i en utökad frihet till information samtidigt
som  dessa  friheter  för  med  sig  kostnadseffektivisering.  Detta  leder  till  ett
cirkelargument  där frihet  legitimeras med minskade kostnader och ekonomiska
fördelar motiveras av ökad frihet, öppenhet och allmännytta. Den öppenhet som
hänvisas till  i  texterna är dock beroende av en infrastruktur och ett  medium –
internet. Följande avsnitt beskriver internets roll som förutsättning och verktyg för
att uppnå global tillgång till vetenskapliga artiklar.

6 3 Suber, P. (2007), ”Creating an Intellectual Commons through Open Access”, s. 182.
6 4 Budapest Open Access Initiative webbplats > Read the original BOAI declaration.
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Internet  är  en  grundläggande  förutsättning  för  att  OA överhuvudtaget  ska
kunna existera och praktiseras.  I texterna beskrivs internet som ett  verktyg, en
förutsättning,  en  potential  och  en  del  i  det  nav  som  ska  knyta  samman
mänskligheten i  sökandet  efter  ny kunskap. I Berlindeklarationen talas  det  om
internet dels som förändrande kraft, dels som ett verktyg: 

The Internet has fundamentally changed the practical and economic realities of distributing
scientific knowledge and cultural heritage. For the first time ever, the Internet now offers the
chance to constitute a global and interactive representation of human knowledge, including
cultural heritage and the guarantee of worldwide access.

We, the undersigned, feel obliged to address the challenges of the Internet as an emerging
functional medium for distributing knowledge. Obviously, these developments will be able to
significantly modify the nature of scientific publishing as well as the existing system of quality
assurance.65

Citatet  uttrycker  en  stor  optimism  inför  internets  potential.  Internet  möjliggör
OA:s mål genom att garantera global tillgång och vara ett funktionellt medium för
att sprida kunskap samtidigt som det förändrat de finansiella förutsättningarna för
distribution.  Samma  typ  av  optimism  är  synlig  i  Budapestdeklarationen  där
internet  beskrivs  som  en  förutsättning  för  ett  fritt  och  världsomspännande
kunskapsutbyte.66 Berlindeklarationen talar även om att internet för med sig vissa
utmaningar  som  förändrar  spridningen  av  vetenskapliga  resultat  såväl  som
kvalitetssäkring (peer-review). Dessa utmaningar rör tillgång och överkomlighet
och har behandlats tidigare i uppsatsen.

Talet om internets fördelar indikerar dock en dubbel syn på internets potential
i  hänsyn  till  spridningen  av  kunskap.  Som  problemet  med  inhängnandet  av
immateriella resurser demonstrerar kan internet och digital teknik brukas för att
antingen stänga in eller öppna upp. Hur ska vi då förstå hur öppenhet relaterar till
internet och dess tekniska förutsättningar?  Av deklarationerna framgår det att OA
inte bara syftar till öppenhet på en innehållslig nivå som begränsar sig till främja
tillgång till  vetenskapliga  artiklar  utan  även  till  att  öppna  upp  verktygen som
används  för  distribution,  indexering  och  utvärdering,  vilket  jag  kommer  visa
nedan. Suber  har  formulerat  det  snarlikt  genom  beskriva  vem  OA syftar  att
tillgängliggöra  information  till:  ”[...]  human  beings  and  machines”.67 Lessig
presenterar  i  The  Future  of  Ideas  tre  olika  lager  av  öppenhet  vad  gäller
allmänningar. Dessa lager  förstås  bäst  som olika  nivåer  av  öppenhet  som kan
kopplas till olika områden. Denna uppdelning kan också förstås som ett sätt att
mäta en resurs allmänna karaktär. Det första lagret fokuserar på innehållet i sig, i
OA:s fall artiklarna, det andra lagret beskrivs vara ett kodlager och det tredje är ett
fysiskt  lager. I OA:s  fall  kan kodlagret  tänkas  representera den mjukvara som
möjliggör  att  vetenskapliga  artiklar  tillgängliggörs  elektroniskt.  Med  hjälp  av

6 5 Max Planck-sällskapets webbplats för OA > Berlin Declaration.
6 6 Budapest Open Access Initiative webbplats > Read the original BOAI declaration.
6 7 Suber, P. (2012), Open access, s. 115.

26



denna distinktion kan internets potential förstås som öppenhet på en annan nivå,
som skiljer sig från den öppenhet som redogjordes för i tidigare avsnitt.

 I de tre dokumenten beskrivs interoperabilitet mellan system vara centralt.
Detta  skrivs  uttryckligen  i  både  Berlindeklarationen  och  Bethesdautlåtandet.  I
såväl  Budapestdeklarationen  som  Berlindeklarationen  antydes  det  i  hur  man
definierar OA genom att uppmana till användningen av OAI-PMH som standard
för metadatadeskription och metadataskörd.68 Att använda sig av OAI-PMH vid
publicering  i  fria  arkiv  innebär  att  metadatabeskrivningen  av  dokumenten
tillgängliggörs och kan indexeras av andra. Syftet är således att utöka tillgången
till kodlagret och ytterligare tillgängliggöra information mellan system. Öppenhet
tjänar i detta fall ett väldigt praktiskt syfte, att sammanlänka data mellan arkiv och
göra datan sökbar på flera ställen – att enskilda användare inte behöver veta exakt
i vilket arkiv innehållet publicerades för att söka fram det. För att detta ska kunna
hända måste system fritt kunna utbyta information (”access to [...] machines”).69

Interoperabilitet är inte bara en praktisk fördel utan även del av den potential
som internet kan tänkas besitta. Hess & Ostrom menar att digitala allmänningar
för med sig en praktik där passiva mottagare förvandlas till aktiva producenter.70 I
ljuset av denna praktik uppenbaras innebörden av interoperabilitet och internets
potential  –  att  möjliggöra  ett  distribuerat  nätverk  av  producenter/mottagare.
Genom att metadata matas in i ett publiceringssystem, av exempelvis en forskare
eller en bibliotekarie som vill sprida en vetenskaplig artikel, förvandlas den aktör
som  vanligtvis  sitter  på  mottagarsidan  av  distrubitionsspektrat  till  en  aktiv
producent.  Öppenhet  innebär  i  detta  hänseende  ett  återtagande  av  makt  och
kontroll  över  medlen  för  spridning  och  över  spridningens  infrastruktur.
Öppenheten medför i och med detta en förändring av roller och decentraliserar
kontrollen  över  informationsflödet  –  att  göra  kodlagret  tillgängligt  och  öppet
konstituerar på så vis en slags interaktiv öppenhet där fler ges möjlighet till  att
kontrollera informationsflödet på olika sätt. 

Callon har påstått att design är socialt  då ett systems utformning definierar
möjliga roller samtidigt som Lessig på ett dubbeltydigt sätt menar att ”Code is
law”.71 Kodlagret  definierar  tillgång,  roller  och  möjligheter.  Deklarationerna
betonar vikten av ett öppet, fritt och transparent kodlager vilket i sin tur implicerar
individens frihet att definiera sin egen roll inom detta system. Den öppenhet som
beskrivs  i  deklarationerna  betonar  individens  möjligheter  till  förändring  och
påverkan. Detta är tydligt då, exempelvis,  författarna av Budapestdeklarationen
menar  att:  [self-archiving  and  open-access  journals]  are  not  only  direct  and

6 8 Max Planck-sällskapets webbplats för OA > Berlin Declaration, Budapest Open Access Initiative webbplats
>  Read  the  original  BOAI  declaration,  Digital  Access  to  Scholarship  at  Harvard  >  Sök:  ”bethesda”  >
Bethesda Statement on Open Access Publishing. För mer information om OAI-PMH (Open Archive Initative
– Protocol for Metadata Harvesting) se: www.openarchives.org/pmh
6 9 Suber, P. (2012), Open access, s. 115.
7 0 Hess, C. & Ostrom, E. (2003), ”Ideas, Artifacts, and Facilities”, s. 135.
7 1 Callon, M. (1991), ”Techno-economic networks and irreversibility”; Lessig, L. (2006), Code.
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effective means to [the goal of open access], they are within the reach of scholars
themselves, immediately, and need not wait in changes brought about by markets
or legislation.72 Den öppna infrastrukturen kan sägas omdefiniera de roller forskare
kan inta, från mottagare av information till förläggare och distributörer. Detta kan
jämföras med vad som utmärker andra öppenhetsinitiativ såsom open source där
flera icke-relaterade individer bidrar till ett och samma mål – konstruktionen av
mjukvara.  Forskarna  är  centrala  inom  OA  för  att  skapa  den  immateriella
allmänning som OA syftar till  att  vara,  då de genom att  välja  publiceringsväg
antingen bygger en allmänning eller  bidrar till  att  stänga in information.  Detta
fokus på enskilda forskare syns även i Bethesdautlåtandet och Berlindeklarationen
genom tal om att utbilda forskare om OA:s fördelar och att främja system som
belönar forskare för att bidra till OA.73

Sammanfattningsvis  ger  texterna  uttryck  för  att  internet  besitter  en  stor
potential för att decentralisera kontrollen över information trots att detta verktyg
främst  har  används  för  att  stänga  in  information  och  begränsa  vem  som  har
kontroll  över  den.  Genom ett  öppet  kodlager  som sträcker öppenheten bortom
tillgång  till  det  innehållsliga  beskrivs  informationsfriheten  öka  och  forskning
kunna vara den allmänna resurs som dokumenten förespråkar. Än en gång är det
makt  och kontroll  över  immateriella  allmänningar  som står  i  fokus fast  på en
annan nivå och som inverkar på roller och möjligheter. Lessig menade även att
”code is law”, vilket leder oss in på nästa avsnitt som behandlar upphovsrättens
förhållande till OA.

Upphovsätt och OA
Kodlagret  rör  inte  bara  den  tekniska  infrastrukturen  utan  även  de  juridiska
förutsättningar som är avgörande för OA. DRM-skydden som påtalades i avsnittet
ovan är inte bara tekniska verktyg för att begränsa åtkomst utan även något som
reglerar att upphovsrätten efterlevs och förhindrar olovligt utnyttjande av resurser
(men även lagstött  nyttjande).  Kodlagret är  därför dubbelt  – både tekniskt  och
juridiskt till sin natur. Upphovsrätt är även något som alla tre dokument uppehåller
sig  vid.  Det  är  exempelvis  tydligt  i  de  definitioner  av  OA  som  ges  i
Bethesdautlåtandet och Berlindeklarationen, vilka är nästintill identiska:

The author(s)  and copyright  holder(s)  grant(s)  to all  users a  free,  irrevocable,  worldwide,
perpetual right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the
work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any
responsible purpose, subject to proper attribution of authorship, as well as the right to make
small numbers of printed copies for their personal use.74

7 2 Budapest Open Access Initiative webbplats > Background.
7 3 Digital  Access  to  Scholarship  at  Harvard  >  Sök:  ”bethesda”  >  Bethesda  Statement  on  Open  Access
Publishing, ”Max Planck-sällskapets webbplats för OA > Berlin Declaration.
7 4 Digital  Access  to  Scholarship  at  Harvard  >  Sök:  ”bethesda”  >  Bethesda  Statement  on  Open  Access
Publishing.
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Denna definition, hämtad från Bethesdautlåtandet, är till sin karaktär juridisk då
den beskriver och reglerar tillgång och använder ett språkbruk som närmast kan
likna ett licensavtal. Definitionen ger explicit uttryck för att författare, i egenskap
av  rättighetsinnehavare,  tillåter  och  godkänner  ett  nyttjande  av  resursen  som
inbegriper kopiering, spridning och att användare kan modifiera artikeln på olika
sätt  förutsatt  att  hänvisning  ges  till  den  ursprungliga  författaren.  Definitionen
inbegriper  även  ett  krav  på  att  ovan  citerade  godkännande  måste  bifogas  vid
publicering:

A complete  version of  the  work and  all  supplemental  materials,  including  a  copy  of  the
permission as stated above, in a suitable standard electronic format is deposited immediately
upon initial publication in at least one online repository that is supported by an academic
institution, scholarly society, government agency, or other well-established organization that
seeks  to  enable  open  access,  unrestricted  distribution,  interoperability,  and  long-term
archiving [...].75

Att publicera i ett OA-arkiv eller i en OA-tidskrift kan därför liknas vid en juridisk
handling  då  rättighetsinnehavaren  godkänner  olika  typer  av  användande  av
materialet  på förhand. Öppenhet implicerar i detta sammanhang en upphovsrätt
eller  juridiska  förutsättningar  som  säkrar  spridning  och  användande.  Denna
uppfattning går även att hitta i Budapestdeklarationen där författarna uppmanar
forskare att använda upphovsrätten för att garantera öppenhet:

Because journal articles should be disseminated as widely as possible, [OA-journals] will no
longer invoke copyright to restrict access to and use of the material they publish. Instead they
will use copyright and other tools to ensure permanent open access to all the articles they
publish.76

Genom att  rättighetsinnehavare garanterar evig tillgång vänds upphovsrätten ut
och in. Än en gång uppmanar författarna forskare att använda samma verktyg som
brukats för att stänga in och inhägna information för att frigöra den. Detta visar
ännu tydligare att OA:s framgång är beroende av att övertyga individuella forskare
som genom sina val formar kodlagret till att antingen stänga in information eller
garantera dess frihet. I detta avseende liknar OA-rörelsens syn på upphovsrätt dess
syn på internet – som ett verktyg för att garantera öppenhet. För att möjliggöra ett
öppnare kodlager krävs därför även en modifikation av de juridiska förutsättningar
som  omger  publicering  av  vetenskapliga  artiklar.  Författarna  till
Berlindeklarationen menar att detta står i centrum för ett fortsatt arbete för att göra
OA till  ett  verkligt  alternativ:  ”[o]ur  organizations  aim  to  find  solutions  that
support  further  development  of  the existing legal  and financial  frameworks in
order to facilitate optimal use and access”.77 

7 5 ”Digital  Access  to  Scholarship  at  Harvard  > Sök:  ”bethesda”  >  Bethesda  Statement  on  Open  Access
Publishing. Min kursivering.
7 6 , Budapest Open Access Initiative webbplats > Read the original BOAI declaration.
7 7 Max Planck-sällskapets webbplats för OA > Berlin Declaration.
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Kelty har beskrivit  hur open source-rörelsen modifierat  såväl tekniska som
juridiska förutsättningar för att säkra sin egen praktik.78 Genom upprättandet av
alternativ  till  traditionell  upphovsrätt  såsom GNU General  Public  Licence  har
rörelsen  i  egenskap  av  ett  löst  sammanhållet  kollektiv  skapat  vad  som  kan
betecknas  som  en  immateriell  allmänning.79 Upphovsrätten  tjänar  i  detta  fall
öppenheten istället för att stänga inne information och begränsa kontrollen över
den till  enskilda  personer  eller  organisationer. Parallellerna  till  OA-rörelsen är
tydliga då öppenhet inom OA vilar på ett löst sammanhållet kollektiv, forskarna,
som genom sina sammantagna val är tänkta att forma en allmänning. Detta får
öppenhet  att  framstå  som  ett  gräsrotsåtagande  där  dominerande  strukturer  är
tänkta att utmanas nedifrån och upp. Keltys uppfattning att open source-rörelsen
modifierat förutsättningar för att säkra sin praktiks existensvillkor är därför även
gångbar i OA:s fall. I Bethesdadeklarationens definition syns ett frö till en licens
som är tänkt att ha liknande effekter som open soource-rörelsens alternativ. För att
kodlagret  verkligen  ska  vara  öppet  krävs  dock  ett  fulländat  alternativ  till  den
traditionella upphovsrätten. Vid den tid då dokumenten skrevs fanns inget sådant
men idag har OA-rörelsen gått över till  att bland annat använda olika typer av
Creative Commons licenser. Att utveckla en ett fullständigt och gångbart alternativ
till den traditionella upphovsrätten kan därför ses som en modifiering av kodlagret
då det underliggande ramverk som styr tillgängliggörandet av innehåll öppnas upp
och tillåts förändras.

En ytterligare aspekt av Bethesdautlåtandets definition som är värd att nämna
är dess yrkande på att författares godkännande av olika typer av användning ska
gälla över hela världen och för all framtid. Detta syns i följande formulering: ”The
author(s)  and  copyright  holder(s)  grant(s)  to  all  users  a  free,  irrevocable,
worldwide, perpetual right of access [...]”.80 Formuleringen kan ses en försök till
att garantera allmänningars och öppenhetens beständighet på ett sätt som inte kan
uppnås  genom  exempelvis  teknisk  infrastruktur.  Användandet  av  upphovsrätt
tjänar som tidigare påpekat samma syften som en öppen teknisk infrastruktur men
fokuserar på andra aspekter – beständighet och täckning istället för interaktivitet
och interoperabiliet.

Nedan följer nu en sammanfattning av textanalysens resultat.

Delsammanfattning: Öppenhet som koncept inom OA-rörelsen
I ovanstående avsnitt  har jag genom en tematiskt uppställd textanalys visat hur
öppenhet  konceptualiseras  i  tre  för  OA-rörelsen  centrala  dokument.  Jag  har  i
denna  del  av  undersökningen  visat  att  det  inom  OA-rörelsen  förekommer  en
diskurs där kunskap och i förlängningen forskning betraktas som en allmän resurs.

7 8 Kelty, C. M. (2008), Two bits s. 19.
7 9 Kelty, C. M. (2008), Two bits s. 179-181.
8 0 Digital  Access  to  Scholarship  at  Harvard  >  Sök:  ”bethesda”  >  Bethesda  Statement  on  Open  Access
Publishing.
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Öppenhet uppfattas på så vis som något grundläggande för all forskning. Den ska
kunna  nås  av  alla  och  tillgång  ska  inte  hindras  av  vare  sig  åtkomst-  eller
kostnadsbarriärer. Följaktligen representerar öppenhet avsaknaden av barriärer och
ställs  emot  den  utveckling  av  inhägnande  och  kontroll  som  skett  på  den
vetenskapliga kommunikationens område. Att forskning betraktas som en allmän
resurs  motiverar  en  decentraliserad  kontroll  över  information  i  hänseende  till
innehåll såväl som teknisk infrastruktur och juridiska ramverk. Sammantaget kan
man säga att  öppenhet syftar till  att ge forskarna, biblioteken och universiteten
kontroll över sin egen verksamhet – spridningen av vetenskapliga resultat.

Till öppenhet kopplas även en rad fördelar så som ökad spridning och citering,
kostnadseffektivitet, interoperabilitet mellan system, ökad flexibilitet i hänsyn till
tekniska  och  juridiska  förutsättningar  samt  ett  ökat  värde  för  den  större
allmänheten. Öppenhet beskrivs även att bidra till att publiceringssystemet formas
på kollektiv  basis.  Då kontrollen  över  upphovsrätt  och publiceringsplattformar
övertas från förlagen kan vetenskapssamhället själva forma förutsättningarna för
spridning av vetenskapliga resultat.

Nätverk, översättning, diskurs

I  den  här  delen  av  uppsatsen  kommer  jag  att  undersöka  nätverket  som utgör
deklarationerna. Jag kommer diskutera de centrala aktörernas intressen och hur de
förenas genom översättning. Detta kapitel ger djupare förståelse för vilka idéer om
tillgängliggörande  av  vetenskapliga  publikationer  som  ligger  till  grund  för  de
diskurser som kommer till  uttryck i deklarationerna samt hur idéer och aktörer
förändrats och modifierats genom deklarationerna. Därigenom kommer även de
maktaspekter som existerar inom nätverket att beskrivas. Först följer ett  avsnitt
där  jag  redogör  för  dokumentens  inbördes  relationer.  Fokus  ligger  på  hur  de
snarare deklarationerna kan ses som fortsättningar på de tidigare. Efter detta går
jag vidare med att titta närmare på Budapestdeklarationen, dess centrala aktörer,
hur dess nätverk uppstod och hur detta har format öppenhet som koncept. En mer
utförlig motivering till  varför just  Budapestdeklarationen uppfattas  som central
återfinns i slutet av nästa avsnitt.

Förhållandet mellan de tre dokumenten
De tre deklarationerna tillkom under loppet av ett år. Budapestdeklarationen kom,
som  bekant,  först  och  följdes  av  Bethesdautlåtandet  och  sedan
Berlindeklarationen.  Dessa tre texter  har tydliga kopplingar vad gäller  innehåll
och till viss del återkommer samma författare i flera av texterna, exempelvis är
Peter  Suber  och  Michel  Eisen  båda  delaktiga  i  formulerandet  av  såväl
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Budapestdeklarationen som Bethsdautlåtandet och Stevan Harnad i Budapest- och
Berlindeklarationen.81

I Berlindeklarationen återkommer en formulering som föreslår att OA som idé
och koncept stabiliserat och vedertaget: ”[o]ur organizations are interested in the
further  promotion  of  the  new  open  access  paradigm”.82 Uppfattningen  om  ett
paradigm föreslår att nätverken och aktörerna bakom Budapestdeklarationen och
Bethesdautlåtandet har blivit synonyma med deras producerade intermediärer – att
nätverken framstår som enskilda aktörer i form av inskriptioner.  Det innebär även
att de idéer och koncept som kommer till uttryck i dessa texter har förankrats och
blivit stabila. Paradigmet knyts också uttryckligen till  de tidigare texterna: ”[i]n
accordance  with  the  spirit  of  the  Declaration  of  the  Budapest  Open  Access
Initiative,  the  ECHO  Charter  and  the  Bethesda  Statement  on  Open  Access
Publishing, we have drafted the Berlin Declaration [...]”.83

Callon definierar översättning som en process av gemensam definition samt
att  processen indikerar ett  maktförhållande då A definierar B på ett  eller annat
sätt.84 Berlindeklarationen gör just detta då författarna uttryckligen refererar till de
tidigare  texterna  och  allierar  sig  med  deras  position  och  initiativ.  Samtidigt
använder de dem för att legitimera idéer och ambitioner som existerar utanför de
ursprungliga texterna och lyckas på så vis förändra dem. Paradigmet OA är till
viss del annorlunda i Berlindeklarationen då denna text tar ett bredare grepp om
vad som kan räknas som OA och på så vis tänjer öppenhetens gränser. I detta
dokument  talas  det  om  att  upprätta  en  representation  av  mänskligt  vetande,
inklusive kulturarv, via internet.85 Inkluderingen av kulturarv positionerar OA ännu
närmre de rörelser som uppkommit i och med ”the second enslosure movement”
och  parallellerna  till  exempelvis  Creative  Commons  är  tydliga.  Det  är  dock
otydligt vad författarna menar när de pratar om kulturarv då ingen definition ges.
Att inkludera denna kategori är även högst problematiskt i hänsyn till de juridiska
och finansiella ramverk som omger OA-publicering. Det råder exempelvis olika
förutsättningar  mellan  vetenskapliga  artiklar  och  kulturella  uttryck  vad  gäller
upphovsmakarnas ekonomiska incitament.

Berlindeklarationens koppling till Bethesdautlåtandet är väldigt tydlig då flera
formuleringar och beskrivningar, i synnerhet själva definitionen av OA, kopierats
från det tidigare dokumentet till  det senare. Oftast läggs det till  en eller annan
mening  för  att  ge  deklarationen  en  egen  prägel.  Exempelvis  står  det  i
Bethesdadeklarationen att ”the Internet has fundamentally changed the practical

8 1 Digital  Access  to  Scholarship  at  Harvard  >  Sök:  ”bethesda”  >  Bethesda  Statement  on  Open  Access
Publishing, Budapest Open Access Initiative webbplats > Read the original BOAI declaration.  En lista av
deltagare återfinns i slutet av båda dokumenten. Lista över deltagarna som närvarade på konferensen som
ledde till Berlindeklarationen  återfinns i bilaga 1.
8 2 Max Planck-sällskapets webbplats för OA > Berlin Declaration.
8 3 Max Planck-sällskapets webbplats för OA > Berlin Declaration. Här nämns även en annan intermediär ”the
ECHO Charter” som jag senare kommer att redogöra för.
8 4 Callon, M. (1991), ”Techno-economic networks and irreversibility”, s. 143.
8 5 Max Planck-sällskapets webbplats för OA > Berlin Declaration.
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and economic realities of distributing published scientific knowledge and makes
possible  substantially  increased  access”.86 Jämför  sedan  med  liknande
formuleringar i Berlindeklarationen:

The Internet has fundamentally changed the practical and economic realities of distributing
scientific knowledge and cultural heritage. For the first time ever, the Internet now offers the
chance to constitute a global and interactive representation of human knowledge, including
cultural heritage and the guarantee of worldwide access.87

Denna och liknande påbyggnader av Bethesdautlåtandet är uppenbara försök till
översättning  där  en  intermediär  införlivats  i  en  ny  kontext  och  ges  utökad
betydelse.  Såväl  Bethesdautlåtandet  som  Budapestdeklarationen  är  på  så  vis
uppslukade i Berlindeklarationens nätverk. 

Den  tredje  intermediär  som  nämns  i  Berlindeklarationen  är  ”the
ECHO-charter”.  ECHO eller  European Cultural  Heritage Online är ett  initiativ
som upprättats av Max Planck-sällskapet och syftar till att utveckla verktyg och
metoder  för  att  publicera  kulturarv  online.  I ECHOs stadga återfinns  följande
definition av initiativets mål:

ECHO is a collaborative research endeavour that provides active support for scientific and
cultural institutions and projects in Europe that hold or enrich cultural heritage through new
technologies and media. 

The  ECHO Charter  aims at  defining the  criteria  for  adequate  exploitation  of  the  new
media's potential for archival preservation, scholarly and educational exploration, as well as
public distribution of the shared cultural heritage of mankind.88 

Initiativets syfte är alltså att utveckla och stödja användandet av internet för att
tillgängliggöra kulturarv. Liknande ambitioner återfinns i Berlindeklarationen där
det talas om internet som ett funktionellt medium för tillgängliggörande av olika
typer  av  material.89 Den  översättning  som  Berlindeklarationen  ger  uttryck  för
används på så vis delvis för att ge ECHO ökad relevans och stöd genom konceptet
OA. Genom att  sammanlänka dessa initiativ  används OA som koncept  för  att
legitimera de ambitioner och mål som uttrycks i ECHOs stadga. 

Även Bethesdautlåtandet förändrar OA:s betydelse. Men istället för att utöka
öppenhetens  gräns  till  nya  områden  ger  dokumentet  snarare  uttryck  för  en
begränsning av OA:s mål. I utlåtandet beskriver författarna dokumentets syfte som
ett  försök  till  att  stimulera  diskussion  inom  ”the  biomedical  research
community”.90 De  som  signerat  dokumentet  har  också  kopplingar  till
ämnesområdet  med  undantag  för  representanter  för  OA-rörelsen  i  stort,

8 6 Digital  Access  to  Scholarship  at  Harvard  >  Sök:  ”bethesda”  >  Bethesda  Statement  on  Open  Access
Publishing.
8 7 Max Planck-sällskapets webbplats för OA > Berlin Declaration.
8 8 Max Planck sällskapets webbplats för ECHO > ECHO Policy > Basic Documents > ECHO Charter.
8 9 Max Planck-sällskapets webbplats för OA > Berlin Declaration.
9 0 Digital  Access  to  Scholarship  at  Harvard  >  Sök:  ”bethesda”  >  Bethesda  Statement  on  Open  Access
Publishing.
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exempelvis  Peter  Suber,  Jean-Claude  Guédon  och  några  andra.91 Den  enskilt
största gruppen som närvarade vid mötet var individer med anknytning till PLoS.
Detta ger delvis en förklaring till utlåtandets snäva ämnesfokus men belyser även
varför Bethesdautlåtandet talar om publicering i öppna arkiv i mindre utsträckning
än de andra dokumenten. PLoS startade som bekant som ett gräsrotsinitiativ bland
forskare för att uppmuntra till alternativa publiceringsvägar. År 2003, samma år
som Bethesdautlåtandet offentliggjordes, omformades initiativet till ett förlag som
använde en affärsmodell liknande BioMed Centrals, vars ledande företrädare Jan
Velterop även närvarade vid mötet. Med andra ord kan Bethesdautlåtandet ses som
ett försök till att styra in OA på en smalare och mer specifik väg. Detta har kanske
inga större konsekvenser för öppenhetens betydelse då det som sägs i utlåtandet
inte  är  uteslutande  applicerbart  på  det  biomedcinska  området.  Trots  det  är
rekommendationen  av  endast  en  central  strategi  för  tillgängliggörandet  av
vetenskapliga  artiklar  något  som  omformar  OA och  frångår  den  ursprungliga
ambitionen  med  Budapestdeklarationen  –  att  ena  olika  typer  av  initiativ  som
arbetar  mot  samma  mål.  Åren  efter  de  tre  dokumenten  har  även  följts  av  en
kontinuerlig debatt  rörande fördelar och nackdelar vad gäller ”green OA” (fria
arkiv) och ”gold OA” (publicering i OA-tidskrifter). 

 Vad relationerna dokumenten emellan visar är att OA, och därmed öppenhet,
är ett flytande koncept som ständigt förändras. Men för att nå en djupare insikt i
konceptualiseringen av öppenhet inom de nätverk som deklarationerna sprungit ur
kommer jag i följande två avsnitt befatta mig med en analys av uppkomsten till
Budapestdeklarationen. Då denna deklaration var den första som enade olika typer
av initiativ och aktörer som arbetade mot en öppnare och friare distribution av
vetenskapliga  resultat  ser  jag  den  som  avgörande  för  OA:s  existens.
Budapestdeklarationen  är central  för  att  få  ett  samlat  grepp kring öppenhetens
betydelse inom OA-rörelsen och kom att bli grunden som senare deklarationer och
utlåtanden vilade på. 

Budapestdeklarationen och dess aktörer
I detta stycke kommer jag att gå in i detalj på de aktörer som varit med och skapat
Budapestdeklarationen.  Detta  är  ett  första  steg i  att  analysera det  nätverk som
utgör Budapestdeklarationen och för att förstå hur olika typer av initiativ relaterar
till varandra. 

En aspekt av Budapestdeklarationen som inte tagits upp i textanalysen är dess
fokus på global  spridning. Detta fokus är sammankopplat  med de aktörer som
tagit initiativet till deklarationen och är på så vis ideologiskt kopplat med dessa
organisationers intressen. Mötet som ledde fram till  dokumentet anordnades av
OSI  eller  Open  Society  Institute  som  står  under  moderorganisationern  Open

9 1 Digital  Access  to  Scholarship  at  Harvard  >  Sök:  ”bethesda”  >  Bethesda  Statement  on  Open  Access
Publishing. Se lista över deltagare i slutet av dokumentet.
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Society Foundations (OSF).92 Dessa organisationer har sitt upphov i George Soros,
en före detta entreprenör som övergick till välgörenhetsarbete när han ”decided he
had enough money” år 1979.93 OSF har som främsta mål att bidra till demokratiska
och transparenta samhällen med god rättssäkerhet. Det är en världsomspännande
organisation  som  engagerat  sig  i  frågor  som  rör  utbildning,  demokrati,
rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, sjukdomsprevention och folkhälsa. Budapest
har länge varit en central plats för organisationen då Soros efter kommunismens
fall upprättade ett universitet där – The Central European University. I Budapest
återfinns även OSI som fungerar som ett operationellt och administrativt centrum
för OSF:s olika program i Östeuropa.94 Budapestdeklarationen är en produkt av
OSI:s arbete inom organisationens informationsprogram. Flera organisationer med
kopplingar  till  OSI  deltog  också  i  mötet  som  ledde  fram  till  deklarationen,
däribland Next Page Foundation som arbetar utifrån premissen att information är
nyckeln  till  interkulturell  förståelse  samt  Electronic  Information  for  Libraries
(eIFL),  som  arbetar  för  att  bidra  till  social  och  ekonomisk  utveckling  i
utvecklingsländer  genom att  verka  för  att  bibliotek  får  tillgång till  elektronisk
information.95 Next  Page  Foundation  beskriver  sig  själva  som  en  fristående
organisation  som  har  uppkommit  som  en  ”spin-off”  till  OSI:s
informationsprogram  medan  eIFL  framförallt  finansierats  av  OSF.  Dessa
organisationer arbetar tillsammans med OSF för att utöka informationstillgång i
utvecklingsländer där höga licenskostnader och annan tillgångsproblematik slår
extra  hårt.96 OSF,  eIFL och  Next  Page  Foundation  tillsammans  med  Bioline
International  representerar ett  globalt  fokus som inte  är  lika tydligt i  de andra
dokumenten. De har bidragit till att OA blir en fråga om utjämning mellan rika
och fattiga länder och ett instrument för ökad utveckling. Detta globala fokus syns
i Budapestdeklarationen, exempelvis i talet om kunskapsutbyte mellan rika och
fattiga samt i  talet  om att  ökad kunskap kan bidra till  ena mänskligheten i  ett
gemensamt intellektuellt samtal.97 

Detta exempel visar att aktörers mål och intressen har inverkan på hur OA och
öppenhet  konceptualiseras.  Målet  med  detta  avsnitt  är  därför  att  närmare
presentera  de  olika  aktörerna  som  deltog  i  utformandet  av  deklarationen  och
lanseringen  av  OA.  En  komplett  lista  över  deltagarna  under  mötet  som  gav
upphov till deklarationen går att hitta i dokumentet. Jag har valt att dela in olika
aktörer i grupper för att belysa deras roller. 

9 2 Budapest Open Access Initiative webbplats > Background.
9 3 Open Society Foundations webbplats > About Us > History.
9 4 Open Society Foundations  webbplats  > About  Us > History, ”Open Society Foundations  webbplats  >
About Us > Mission & Values, Open Society Foundations webbplats > About Us > Offices & Foundations >
Open Society Institute - Budapest, Central European Universitys webbplats > About > Open Society Mission
> History.
9 5 eIFLs webbplats > Who we are, Next Page Foundations webbplats > Profile.
9 6 Next Page Foundations webbplats > Profile, eIFLs webbplats > Who we are.
9 7 Budapest Open Access Initiative webbplats > Read the original BOAI declaration.
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Fig 1. Aktörer i Budapestdeklarationen

Källa: Budapest Open Access Initatives webbplats >Read the original BOAI declaration.

Av illustrationen framgår att OSF samt representanter för organisationer som har
kopplingar  till  OSF utgjorde merparten  av  deltagarna under  mötet.  Resterande
representanter har delas in i tre grupper: förlag, pionjärer och förespråkare, samt
representanter  för  biblioteksorganisationer  och  organisationer  som  företräder
forskare  på  ett  eller  annat  område.  Detta  är  huvudsakligen  en  indelning  efter
individers  och  organisationers  funktion  och  tyder  inte  nödvändigtvis  på  en
ideologisk eller idémässig koppling. Som exemplet med Bioline och OSF visar
förenas grupper i olika intressen som går utanför deras funktioner. Illustrationen
ger därför endast en översikt över vilka som deltog, inte  nödvändigtvis hur de
hänger ihop.

År  2002  när  Budapestdeklarationen  offentliggjordes  existerade  relativt  få
FOS/OA-förlag.  Representanter  för  två  av  dessa  –  Bioline  International  och
BioMed Central  –  deltog  under  Budapestmötet.  BioMed startades  år  2000  av
Vitek Tracz som ett förlag och centraliserat OA-arkiv för artiklar skrivna inom
biomedicin. BioMed Central bidrog med en modell för fri spridning då det vände
på kostnaderna för publicering. Istället för att ta betalt av användarna som läste

36



artiklarna  tog  BioMed  Central  istället  en  avgift  för  publicering  i  dess  fria
tidskrifter,  så  kallade  article  processing  charges.  Sådana  kostnader  kunde
exempelvis täckas av finansiärer och på så vis garantera fri tillgång för alla. Detta
kom att bli en av två centrala strategier för att uppnå OA jämte publicering i fria
arkiv. BioMed Central kom, trots sin snäva ämnesfokus, på så vis att sätta tonen
för hur OA-publicering kan gå till.98

Biolines historia är en annan. Detta förlag startade redan 1993 under namnet
Bioline Publications och erbjöd en kombination av OA och betalväggar. Bioline
började  framförallt  som  en  distributionstjänst  för  att  tillgängliggöra  artiklar
producerade  i  väst  till  forskare  i  utvecklingsländer.  I  slutet  av  1990-talet
förändrades dock flödet och Bioline blev istället en digital plattform där forskare
från utvecklingsländer kunde publicera sina tidskriftsartiklar för ökad synlighet.99

Bioline har på så  vis  alltid  haft  en utjämnande ambition  som syftar till  att  ge
forskare från fattigare länder större möjlighet att hävda sig på den internationella
arenan och delta i det globala vetenskapliga samtalet. I en intervju med Richard
Poynder säger Leslie Chan att detta var den främsta anledningen till att OSI bad
Bioline att närvara på Budapestmötet, då de delade samma förhoppning om OA:s
utjämnade effekter.100

Den tredje kategorin i min illustration över aktörer utgörs av några av de mest
framstående  namnen  inom  OA-rörelsen.  Suber  har  exempelvis  kallas  för
OA-rörelsens inofficiella ledare medan Harnad är en av dem som med störst iver
påtalat  fördelarna  med fria  arkiv  (vilket  bland annat  syns  i  hans  blogg kallad
”open  access  Archivangelism”).101 Bland  namnen  inom  den  tredje  kategorin
återfinns även Jean-Claude Guédon som, likt Harnad, var tidigt ute med att lansera
en  fri  elektronisk  tidskrift  –  Surfaces,  som kom år  1991.102 Guédon  har  varit
engagerad  i  frågor  som rör  internets  inverkan på  vetenskaplig  kommunikation
genom sitt engagemang i Internet Society, en organisation som beskriver sig som
“a global cause-driven organization governed by a diverse Board of Trustees that
is dedicated to ensuring that the Internet stays open, transparent and defined by
you” .103 Från och med år 2002 engagerade han sig i OSI:s informationsprogram.
Guedon, Suber och Harnad har framstående roller inom OA-rörelsen på grund av
sitt långa engagemang i frågan. De tre har drivit och stimulerat diskussion om OA
genom vetenskapliga artiklar, bloggar, nyhetsbrev och föreläsningar. Harnad har
bedrivit  forskning som syftat  till  att  mäta  de  fördelar  som OA ger  vad gäller

9 8 Poynder,  R.  (2005),  ”Interview with  Vitek  Tracz”.  Richard  Poynder  har  under  tio  år  som oberoende
journalist  dokumenterat  och  följt  OA-rörelsen.  Även  om  hans  artiklar  och  intervjuer  inte  är  regelrätt
vetenskapligt material så hans intervjuer med ledande personer inom rörelsen intressanta insikter i rörelsens
utveckling. För mer info se: http://richardpoynder.co.uk/about.html.
9 9 Poynder, R. (2008), ”The Open Access Interviews: Leslie Chan”. 
1 0 0 Poynder, R. (2008), ”The Open Access Interviews: Leslie Chan”.
1 0 1 Poynder, R. (2011), ”Suber: Leader of a Leaderless Revolution”; Poynder, R. (2007), ”The Open Access
Interviews: Stevan Harnad”.
1 0 2 Guédon, J.-C. (2001), In Oldenburg’s long shadow, s. iii.
1 0 3 Internet Societys webbplats > Who We Are.
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ekonomiska vinningar såväl som spridningsfördelar och Peter Suber har genom
sina olika nyhetsbrev satt tonen för diskussioner inom området.

Den fjärde och sista  kategorin innehåller  representanter  för  forskarsällskap
och  bibliotek.  SPARC  har  nämnts  tidigare  och  beskrivs  enklast  som  en
organisation som uppkommit för att finna lösningar på överkomlighetsproblemet.
ELSSS är en organisation som syftar till att motverka de negativa effekterna av
förlagens kontroll över publiceringen inom samhällvsvetenskaperna.104 PLoS eller
Public Library of Science lanserades 2000 genom cirkulationen av ett öppet brev
där forskare ombads att överge de traditionella förlagen genom att tillsammans
skapa ett internetbaserat offentligt bibliotek. Initiativet startades av tre forskare –
Harold Varmus, Patrick Brown och Michael Eisen – har all  tre bakgrund inom
biomedicinsk  forskning  och  PLoS  riktade  sig  främst  till  forskare  inom  det
biomedicinska  fältet.  PLoS  uppmanade  alla  som  höll  med  om  deras  mål  att
arkivera  sina  artiklar  i  öppna  arkiv,  exempelvis  PubMed  Central  för  att
tillsammans omforma publiceringssystemet och utöka tillgången till vetenskaplig
litteratur.105 Initiativet  mottogs  med  öppna  armar  från  stora  delar  av
forskarsamhället  men resultatet  var dock nedslående då merparten av dem som
signerade brevet inte levde upp till sina löften.106 2003 övergick PLoS till att bli ett
eget förlag och upprättade flera OA-tidskrifter.107 Då Budapestdeklarationen skrevs
2002 placerar jag inte PLoS i förlagskategorin.

Från FOS till OA: översättning, nätverksbildning och mediering av 
världsbild
Ovanstående  avsnitt  beskriver  de  aktörer  och  det  nätverk  som  utgör
Budapestdeklarationen.  Jag  har  där  grupperat  dessa  aktörer  utifrån  funktioner.
Men för att förstå det nätverk som utgör Budapestdeklarationen och hur de idéer
som uttrycks där har förhandlats fram mellan olika individer och organisationer
kommer  jag  i  följande  avsnitt  undersöka  hur  öppenhetens  betydelse  uppstår
mellan aktörer. Genom att följa intermediärer skapade av flera av de aktörer som
har  författat  deklarationen  vill  jag  visa  hur  idéer  fått  spridning  och  slutligen
hamnat  i  Budapestdeklarationen.  På  så  vis  ges  en  bild  av  hur  öppenhet  som
koncept spridits och förhandlats mellan författarna, och hur olika aktörers initiativ
påverkats och förändrats genom nätverket.

Jag  börjar  denna  analys  med  att  redogöra  för  Stevan  Harnads  tankar  om
vetenskaplig kommunikation då han var en av de tidigaste att förespråka ett fritt
utbyte  av  artiklar.  Hans  idéer  om  öppenhet  hänger  till  stor  del  ihop  med
övergången till  elektronisk spridning av vetenskap vilket bland annat syns i ”A
Subversive  Proposal”  från  1994  där  han  uppmanar  forskare  att  överge

1 0 4 The Electronic Society for Social Scientists  (ELSSS) webbplats.
1 0 5 Public Library of Science (PLoS) webbplats > About > What is PLOS? > History.
1 0 6 Harnad, S. (2006), ”Opening Access by Overcomming Zeno’s Paralysis”, s. 78.
1 0 7 Public Library of Science (PLoS) webbplats > About > What is PLOS? > History.
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papperspublicering.  Men  innan  dess  hade  han  själv  lanserat  och  suttit  som
redaktör för den fria e-tidskriften Psycoloquy. I de artiklar Harnad har skrivit om
elektronisk distribution i allmänhet och publicering i fria arkiv i synnerhet ges en
insikt  i  Harnads  motiv  till  öppen  distribution.  Dessa  motiv  kan  kopplas  till
Harnads egen forskning och tankar kring kommunikation. I flera artiklar skrivna
under 1990-talet skriver Harnad om det som han kallar för scholarly skywriting,
vilket  Andrew Odlyzko har  beskrivit  som ”[...]  the  process  in  which  scholars
merge  their  informal  communications  with  formal  publications  [...]”.108

Bakgrunden till  detta  begrepp återfinns i  den tidskrift  som Harnad i  mitten av
1980-talet  skapade  –  en  papperstidskrift  med  namnet  Behavioral  and  Brain
Sciences  (BBS).  Tidskriften  använde något  som Harnad  kallar  för  ”open peer
commentary” där artiklar, efter initial peer-review, skickades ut till forskare inom
ämnesområdet för kommentarer.109 Vissa av dessa kommentarer tillsammans med
den  ursprunglige  författarens  svar  publicerades  i  tidskriften.  Med  andra  ord
publicerades  artikeln  tillsammans  med  en  efterföljande  diskussion.  Detta  var
värdefullt och resulterade i att tidskriftens impact factor steg till en av de högsta
på ämnesområdet,  enligt Harnad.110 Med andra ord bidrog BBS med något som
var  eftertraktat  bland  forskare  –  en  utökad  möjlighet  till  diskussion.  Samma
modell  användes i  Psycoloquy med skillnaden att  tidskriften  distribuerades via
internet  och  var  fritt  tillgänglig.  Skywriting  kan  liknas  vid  open  peer
commentary-modellen där forskare ges möjlighet  att  kommentera på varandras
forskning. Kombinerat med elektronisk publicering  möjliggör denna modell en
ökning  i  kommunikationens  tempo  som  traditionell  publicering  inte  kan
åstadkomma. Harnad beskriver skywriting som en revolutionerade förändring som
möjliggör snabbare publikation, diskussion och därmed en accelererad kumulativ
forskningsprocess.111 Tesen är  att  kommunikationsmedlen  förändrar  vårt  sätt  att
tänka. Det tryckta ordet gav människan möjligheten att kommunicera över stora
landområden och till flera personer simultant men saknar den spontanitet och det
tempo  som  muntlig  kommunikation  möjliggör.  Med  internet,  och  skywriting,
behöver vi inte välja mellan dessa olika fördelar:

Skywriting promises to restore the speed of scholarly communication to a rate much closer to
the speed of thought, while adding to it a global scope and an interactive dimension that are
without  preccedent  in human communication,  all  conducted  through the  discipline  of  the
written medium, monitored by peer review, and permanently archived for future reference.112

I  fokus  för  skywriting  står  dock  inte  bara  ett  snabbare  tempo  utan  även  den
interaktivitet  mellan forskare som möjliggörs i  och med att  publiceringen sker
1 0 8 Harnad,  S.  (1990),  ”Scholarly  Skywriting  and  the  Prepublication  Continuum of  Scientific  Inquiry”;
Harnad, S. (1998), ”Learned inquiry and the Net”; Harnad, S. (1991), ”Post-Gutenberg Galaxy”; Odlyzko, A.
M. (1995), ”Tragic loss or good riddance?”.
1 0 9 Harnad, S. (1991), ”Post-Gutenberg Galaxy”, s. 43.
1 1 0 Harnad, S. (1991), ”Post-Gutenberg Galaxy”, s. 43.
1 1 1 Harnad, S. (1991), ”Post-Gutenberg Galaxy”.
1 1 2 Harnad, S. (1991), ”Post-Gutenberg Galaxy”.
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elektroniskt.  Genom  att  forskare  kan  kombinera  informella  diskussioner  med
formell  publikation ges större möjligheter till  feedback och att idéer kan delas.
Detta är av speciell  vikt för vad Harnad kallar ”the pre-publication phase” där
idéer och tillvägagångssätt  utvecklas och där den större delen av det kognitiva
förarbetet inför en undersökning sker.113

I och med att Paul Ginspargs arXiv uppkom och ökade i betydelse gavs ett
konkret exempel på en nytt sätt att distribuera information som medförde samma
fördelar som skywriting. Harnad, som uttryckligen refererar till Ginsparg som den
vetenskapliga  kommunikationens  Messias,  tar  därför  på  sig  rollen  som
”archivangelist” för att sprida budskapet om fria arkivs möjlighet att förbättra och
accelerera vetenskaplig kommunikation.114 ArXiv startades som ett initiativ för att
förenkla en process där forskare inom ett  särskilt  ämnesområde delade artiklar
mellan varandra innan formell publikation för att stimulera diskussion.115 På så vis
är det tydligt att vad Harnad såg i arXiv var förkroppsligandet av sina egna idéer
om  hur  internet  möjliggör  en  forskningsprocess  med  ökad  interaktivitet  och
utökad diskussion – scholarly skywriting. Detta leder även till att Harnad starkt
börjar förespråka de fria arkiven som ett alternativ till traditionell publicering. I
och med detta  uppkommer  även motiv  för  öppnare publicering som senare är
synliga  i  Budapestdeklarationen:  utökad  spridning,  kostnadseffektivitet,  ökad
interaktivitet mellan forskare och uppfattningen att forskning är en allmän resurs.
Alla dessa motiv är synliga i artikeln ”Learned Inquiry and the Net” från 1998. 

En ökad interaktivitet kan även kopplas till det som framhävts av Hess och
Ostrom,  nämligen att  ökad öppenhet  omvandlar  mottagare  till  producenter. Ta
arXiv  som exempel,  den fria  spridningen av artiklar  (hanterad av individuella
forskare) leder till utökad diskussion vilket, ur Harnads synvinkel, bidrar till att
forskning produceras gemensamt i större utsträckning. En sådan arbetsprocess kan
liknas vid hur open source fungerar, där programmerare ger öppen tillgång till kod
för andra att utveckla – en kumulativ process som leder till bättre mjukvara och
som utvecklas av fler genom en interaktiv process.

Harnads idéer och texter fick stor spridning inom FOS-rörelsen vilket bland
annat kan ses i texter producerade av representanter för Bioline International samt
i texter av Jean-Claude Guédon.116 I fokus för Guédons artiklar står övergången till
elektronisk publicering och de förändringar skiftet för med sig. Dock är han noga
med att poängtera att utvecklingens effekter är högst osäkra och argumenterar för,
med hjälp av historiska nedslag, att små förändringar i kommunikationsmedlen för
med  sig  större  och  mer  omfattande  förändringar  än  vad  som ofta  är  väntat.117

1 1 3 Harnad, S. (1990), ”Scholarly Skywriting and the Prepublication Continuum of Scientific Inquiry”, s. 342.
1 1 4 Harnad, S. (1998), ”Learned inquiry and the Net”, s. 283.
1 1 5 Harnad, S. (1998), ”Learned inquiry and the Net”, s. 287.
1 1 6 FOS  eller  free  online  scholarship  är  en  term  som  användes  för  att  beskriva  försök  till  att  fritt
tillgängliggöra forskningsresultat som föregår OA.
1 1 7 Guédon, J.-C. (1999), ”The digital library”; Guédon, J.-C. (1996), ”The seminar, the Encyclopedia, and
the Eco-Museum as Possible  Future  Forms of Electronic  Publication”;  Guedon,  J.-C.  (1994),  ”Why Are
Electronic Publications Difficult to Classify?”.
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Guédon  menar  dock  att  vetenskapen  år  1996  hade  kommit  till  en  punkt  där
traditionella kommunikationsvägar inte längre dög. De vetenskapliga tidskrifterna
beskrevs ha allt  mindre att  göra med kommunikation  utan fyllde istället  andra
funktioner:

The greatest  paradox of printed scholarly journals is  that  they act  more like archival  and
legitimizing tools than like communication tools. Print technology implies long publication
delays.  These are induced by the batch production pattern that characterizes this mode of
publication, and they result from budgetary constraints that limit the number of pages that can
be printed each year. The main consequence is that the communication function of journals
has  essentially  broken  down.  As  a  result,  invisible  collages  resort  to  a  matrix  of  tools
responding to the various needs for informal communication. […] More than anything else,
printing a scholarly text amounts to the monumentalized representation of an activity already
located in the past.118

Med andra ord är publicering i tryckta tidskrifter både en dyr och långsam process
som inte  lyckades  hålla  jämna steg med vetenskapens egentliga  tempo.  Enligt
Guédon existerade det därför ett behov av utökad diskussion vilket ledde till att
forskare  allt  mer  använde  sig  av  en  osynlig,  privat  och  elektroniskt  baserad
kommunikation.  Harnads  scholarly skywriting  kan  ses  som en  beskrivning  av
samma fenomen och Harnads ambition var att den informella kommunikationen
skulle  göras  allt  mer  synlig.  Guédon hade  liknande  tankar  men använde egna
begrepp för att  beskriva den potentiella utveckling som elektronisk publikation
kunde leda till. Han menade att den elektroniska publiceringen borde utmynna i ett
slags  globalt  seminarium  där  idéer  flödar  mellan  forskare  som  gemensamt
producerar ny kunskap genom analyser och diskussioner:

Indeed, a global, constantly active seminar allowing dozens of specialist to tune in constantly
to the best peers and the best laboratories of the planet would certainly be appealing, and it
certainly makes ideas,  concepts and theories move a good deal  faster than the slow, jerky
process of putting small, discrete articles inside slightly larger packages called journal issues.
A greater synergy of minds and resources would certainly ensue.119

Det  globala  seminariet  beskrivs  leda  till  en  accelererad  forsknings-  och
kommunikationsprocess. En sådan utveckling skulle även leda till  att forskning
bedrivs  mer  kollaborativt  då  diskussioner  och  analyser  kan  genomföras
gemensamt via effektiva kommunikationsvägar.120 Idén om det globala seminariet
liknar den interaktivitet som Harnad förespråkade i sina artiklar då det allt mer
betonas  att  forskning  bör  bedrivas  kollaborativt.  Forskare  skulle  i  dessa
sammanhang närmast kunna beskrivas som noder i större forskningsnätverk som
gemensamt producerar ny kunskap av större kvalitet. 

1 1 8 Guédon, J.-C. (1996), ”The seminar, the Encyclopedia, and the Eco-Museum as Possible Future Forms of
Electronic Publication”, ss. 79–80.
1 1 9 Guédon, J.-C. (1996), ”The seminar, the Encyclopedia, and the Eco-Museum as Possible Future Forms of
Electronic Publication”, ss. 81–82.
1 2 0 Guédon, J.-C. (1996), ”The seminar, the Encyclopedia, and the Eco-Museum as Possible Future Forms of
Electronic Publication”, ss. 81–82.
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Relaterade idéer kring bibliotekens roll  i  det  framtida publiceringssystemet
presenterar Guédon i ”The Digital Library: An Oxymoron?”. I artikeln diskuterar
han överkomlighetsproblemet  och argumenterar för  att  biblioteken tillsammans
med  forskare  kan  överkomma  de  problem  som  finns  i  det  traditionella
publiceringssystemet,  i  hänsyn  till  tempo,  kostnader  och  tillgång.121 Ginsparg
beskrivs ha visat med arXiv att det traditionella systemet inte var en nödvändighet,
men för att fortsätta Ginspargs innovativa lösning krävs det att biblioteken och
forskare tillsammans  gör upp med publiceringssystemet.  Guédons poäng är att
bibliotek,  även om de inte  har större erfarenhet  av publicering,  är  experter  på
tillgängliggörande.  Därför  måste  de  samarbeta  med  andra,  än  en  gång,  i
nätverksliknande  former  där  olika  typer  av  kompetens  kan  utnyttjas,  för  att
åstadkomma  förändring.122 Sådana  samarbeten  beskrivs  även  vara  en  naturlig
utveckling  som  uppstått  genom  nätverksbaserad  kommunikation  då  ”[t]he
development of the Internet, of the Web, and now of Linux and the free source
code movement all  show that,  somehow, humanity is  discovering the immense
power of its  intelligence when it  is distributed and shared.”123 Detta citat  säger
också något om vad som ligger i hjärtat av öppenhet, nämligen att den främjar ett
slags  distribuerat  system av aktörer  som möjliggör  större  och bättre  bedrifter.
Sådana uppfattningar går att skönja hos Guédon när han exempelvis talar om det
globala seminariets möjligheter att ge utrymme för ”[a] greater synnergy between
minds and resources”.124 Öppenhet bidrar därför till att immateriella allmänningar
kan  utvecklas  och  förbättras  genom  samarbete.  Öppenhet  måste  i  dessa
sammanhang betraktas som en förutsättning för interaktivitet och synergi eftersom
den leder  till  att  fler  kan delta  på samma villkor  för  att  uppnå den eftersökta
effekten. En sådan öppenhet garanterar även ett mer effektivt system: ”[t]he weak
signal, which is not so weak any more, is that distributed intelligence beats any
other known  combination,  in particular  hierarchical  forms of planning coupled
with proprietary attitudes”125. Att distribuerad intelligens framhävs tyder även på
kopplingen till andra former av öppenhet, exempelvis  open source som grundar
sig på en distribuerad och kollaborativ modell.

Guédons  allians  med  Harnad  syns  inte  bara  i  likheterna  mellan  deras
resonemang utan uppenbaras även i litteraturförteckningarna till Guédons artiklar
där Harnad förekommer frekvent. Detta är intressant då det tyder på att Harnads
intermediärer plockas upp och stärker den utveckling som beskrivs hos Guédon –
det skapar en relation mellan de två författarna och kan uppfattas som det första
steget mot det större nätverk som sedan kom att utgöra Budapestdeklarationen.  

1 2 1 Guédon, J.-C. (1999), ”The digital library”.
1 2 2 Guédon, J.-C. (1999), ”The digital library”, ss. 8–9.
1 2 3 Guédon, J.-C. (1999), ”The digital library”, s. 10.
1 2 4 Guédon, J.-C. (1996), ”The seminar, the Encyclopedia, and the Eco-Museum as Possible Future Forms of
Electronic Publication”, s. 89.
1 2 5 Guédon, J.-C. (1999), ”The digital library”, s. 10.
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Som jag tidigare  skrev  är  Harnad även en aktör  som återkommer  i  texter
skrivna  av  representanter  för  Bioline.  Bioline  fokuserar,  som  bekant,  på  att
utveckla system som möjliggör att forskning sprids mellan utvecklingsländer och
industriländer.  Den  interaktivitet  som  beskrivs  hos  Harnad  är  därför  också
intressant för Bioline då den har potentialen att bryta den isolation från det globala
vetenskapssamfundet  som  forskare  i  utvecklingsländer  upplever.  Redan  1988
påtalar  en  av  Biolines  grundare,  Barbara  Kirsop,  att  nätverksbaserad
kommunikation  kommer  förändra  den  vetenskapliga  kommunikationen  och  att
dessa förändringar kan föra med sig goda effekter för utvecklingsländer.126 Efter
skapandet  av  Bioline  Publications  1993  har  förlaget  genom  olika  typer  av
nätverksbaserade kommunikationsteknologier spridit artiklar till forskare i länder
med  dålig  informationstillgång.  I  och  med  lanseringen  egna  vetenskapliga
tidskrifter  lyckades  Bioline  erbjuda  en  plattform  för  forskare  från
utvecklingsländer  att  sprida  sina  artiklar  till  en  global  publik.  Detta  blev  så
småningom den stora frågan för Bioline – hur ska man möjliggöra för forskare i
utvecklingsländer  att  delta  i  det  globala  vetenskapliga  samtalet?127 En  lösning
uppkom 1996 då Bioline i samarbete med andra aktörer upprättade en fond kallad
Electronic  Publishing  Trust  for  Development  (EPT)  som  syftade  till  att
tillsammans  med  förläggare  i  utvecklingsländer  starta  och  upprätthålla
elektroniska tidskrifter. Detta ledde till att deras forskning blev mer synlig och var
en väg till att bryta isolationen.128 En annan väg att gå var att satsa på publicering i
fria arkiv. Ginspargs arXiv  uppfattades av Biolines representanter, om än relativt
sent, som en kostnadseffektiv modell som möjliggjorde en utökad spridning för de
forskare som de riktar sig till.129

Archiving initiatives [...] are of great importance to all scientists, but particularly for those in
the  developing  world.  Free  access  to  research  information  from  the  north  would  have
incalculable benefits for local research. Of equal importance is the opportunity for researchers
in these countries to contribute to the global knowledge base by archiving their own research
literature,  thereby reducing  the  south  to  north  knowledge  gap  and  professional  isolation.
Equally, there now exists an increasingly available means to distribute local research in a way
that  is  highly visible and without the difficulties that  are  sometimes met in publishing in
journals (e.g. biased discrimination between submissions generated in the north and south).130

Citatet visar på ytterligare en anledning till varför det traditionella publicerings-
systemet bör förändras, nämligen att artiklar med upphov i utvecklingsländer väljs
bort för publicering på grunder som inte har att göra med artiklarnas kvalitet. 

1 2 6 Kirsop, B. (1988), ”New ways of communicating”.
1 2 7 Canhos, V., Chan, L. & Kirsop, B. (2001), ”Bioline publications”, s. 44.
1 2 8 Canhos, V., Chan, L. & Kirsop, B. (2001), ”Bioline publications”, s. 44.
1 2 9 Chan, L. & Kirsop, B. (2001), ”Open archiving opportunities for developing countries”, s. 2; Canhos, V.,
Chan, L. & Kirsop, B. (2001),  ”Bioline publications”, s. 47; Kirsop, B. & Kirsop, B. (1997),  ”Electronic
Publishing of Scientific Journals”. Sidhänvisning för Kirsop & Kirsop (1997) kan ej ges då artikeln endast
återfinns i HTML-format utan sidnumrering.
1 3 0 Chan, L. & Kirsop, B. (2001), ”Open archiving opportunities for developing countries”, s. 2.
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Harnads  tes  att  elektronisk  spridning  medför  en  interaktiv  dimension  är
praktiskt tillämpade i Biolines plattform då såväl mejllistor som diskussionsforum
ses som naturliga komplement  till  de tidskrifter man distribuerar.131 Men det är
främst på en systemnivå som Biolines representanter talar om potentiella fördelar
som kan  vinnas  genom distribuerade  lösningar  och  ett  utökat  samarbete.  Likt
Guédon betonar de nyttan i samarbeten mellan olika aktörer som bibliotekarier,
forskare,  förlag  samt  organisationer  med  teknisk  kompetens och  beskriver  sig
själva som ett distribuerat konsortium.132

In the highly complex world we inhabit, it is becoming increasingly recognized by industry
and academia alike that  solutions to complexity will lie in distributed mechanisms. In the
future, centralized mechanisms are bound to lead to inefficient solutions. Bioline believes that
using the different skills and experience of like-minded partners can best achieve progress in
the distribution of scientific knowledge.133

Likt  en distribuerad forskningsprocess  förutsätter  distribuerade  systemlösningar
öppenhet då ett icke-centraliserat system kräver att flera organisationer och aktörer
har  tillgång  till  varandras  arbete.  I  samma  artikel  talar  även  författarna  om
användandet  av  OAI-PMH  som  ett  sätt  att  garantera  interoperabilitet  mellan
system,  vilket  förstärker  uppfattningen  att  distribuerade  lösningar  vilar  på  en
inneboende öppenhet.134

Det  är  tydligt  att  representanterna  för  Bioline  delar  samma  perspektiv  på
elektronisk publicering som Harnad och Guédon. Inte minst uppenbarar sig denna
relation  i  en  översiktsartikel  skriven  av  Leslie  Chan  där  han  presenterar  den
pågående utvecklingen på området och diskuterar dess fördelar. I artikeln nämner
Chan  Harnads  artiklar  som  speciellt  intressanta  och  refererar  till  såväl  ”A
Subversive Proposal” och ”The Post-Gutenberg Galaxy”. I artikeln tar han även
upp  fördelar  som  Guédon  talar  om  då  Chan  skriver  om  hur  nya
kommunikationsvägar kan leda till ökat samarbete mellan forskare.135 I och med
detta och ovanstående redogörelse är det tydligt att de idéer som uttrycks hos de
olika aktörerna cirkulerar mellan dem. Harnad ter sig som den centrala punkten i
detta nätverk då det hänvisas frekvent till honom, hans artiklar och tidskrifter. Inte
heller  har  vare  sig  representanter  för  Bioline  eller  Guédon  opponerat  sig  mot
Harnads idéer utan refererar istället till hans artiklar som exempel på intressanta
kommentarer eller  för att  belysa möjliga lösningar. Med andra ord kan Harnad
sägas upptas i de andras nätverk för att stärka deras argument. Jag har inte hittat
något exempel på försök till översättning i texterna där man på ett eller annat sätt
försöker förändra Harnads idéer för att stödja en annan tes, istället har de syftat till

1 3 1 Canhos, V., Chan, L. & Kirsop, B. (2001), ”Bioline publications”, s. 44; Kirsop, B. & Kirsop, B. (1997),
”Electronic Publishing of Scientific Journals”.
1 3 2 Canhos, V., Chan, L. & Kirsop, B. (2001), ”Bioline publications”, s. 47.
1 3 3 Canhos, V., Chan, L. & Kirsop, B. (2001), ”Bioline publications”, ss. 46–47.
1 3 4 Canhos, V., Chan, L. & Kirsop, B. (2001), ”Bioline publications”, s. 47.
1 3 5 Chan, L. (1996), ”Exciting Potential of Scholarly Electronic Journals”. Sidhänvisning kan tyvärr inte ges
då artikeln är publicerad i opaginerat HTML-format.
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att  stödja Harnads argument.  Översättningarna kan därför sägas ha effekten att
aktörerna upprättat relationer till varandra. Det är också viktigt att påpeka att även
andra aktörer är närvarande i ovan beskrivna intermediärer – Paul Ginsparg och
hans  arXiv,  OAI  samt  open  source-rörelsen  är  tydliga  influenser  som  styr
innebörden av öppenhet. Dessa tre influenser delar även inneboende likheter då de
alla grundar sig på distribuerade mekanismer. 

 Jag har nu redogjort för tre olika aktörers relationer. Jag började med att ta
upp dessa eftersom de var bland de tidigaste att förespråka lösningar och företräda
perspektiv som sedan kom att bli centrala för OA, men även för att de delar vissa
gemensamma nämnare i konceptualiseringen av öppenhet. 

 År 1998 grundades SPARC för att motverka överkomlighetsproblemet som i
accelererande  takt  drabbade  de  vetenskapliga  biblioteken.  I  fokus  för  denna
problematik  stod  de  vetenskapliga  förlagens  dominerande  marknadsställning
vilken  föreslogs  motverkas  bäst  genom  att  stödja  andra,  icke-vinstdrivande
tidskrifter.  Rick  Johnson,  i  egenskap  av  SPARCs  direktör,  uppmanade  därför
bibliotek och forskare att stödja de vetenskapliga samfunden och deras tidskrifter
som  till  skillnad  från  den  större  kommersiella  sektorn  delar  forskares  och
biblioteks  värdegrund.136 Johnson  menade  att  den  begynnande  elektroniska
publiceringen  innebar  ett  vägskäl  för  vetenskaplig  kommunikationen.  Han
uppmanade  därför  bibliotek  att  förena  sina  intressen  med  de  vetenskapliga
samfunden  för  att  motverka  att  de  kommersiella  förlagen  intar  samma
marknadsställning på internet som de har i de traditionella tidskrifterna.137 SPARCs
initiativ syftade på så vis till att stödja alternativ men har kritiserats av bland andra
Guédon som menar att deras strategi är ett slags mellanväg som inte fullt ut tar
vara på de fördelar som elektronisk publicering för med sig.138 Dock berömmer
Guédon dessa initiativ för att de uppvisar den samverkan mellan olika aktörer som
han själv har efterfrågat.139 SPARC arbetade även för att informera forskare om
överkomlighetsproblemet  och  nackdelarna  med  det  traditionella  publicerings-
systemet. Genom kampanjen ”declaring independence” och material relaterat till
denna  uppenbaras  ett  språkbruk  som  kan  kopplas  till  denna  uppsats  tidigare
textanalys.  SPARC  uppmanar  forskare  att  förklara  sig  självständiga  från  de
kommersiella förlagen vilket går väl ihop textanalysens resultat som pekar på att
öppenhet  representerar  ett  försök  till  att  decentralisera  maktstrukturer.  I
informationsmaterialet  till  kampanjen  betonas  också  de  individuella  forskarnas
roll i förändringsarbetet vilket förstärker intrycket av öppenhet som ett gräsrots-

1 3 6 Johnson,  R.  K.  (2000),  ”A Question  of  Access”. Igen  sidhänvisning  ges  då  dokumentet  består  av
opaginerad  HTML.  Vetenskapliga  samfund  syftar  här  på  organisationer  som samlar  forskare  inom vissa
områden vars tidskrifter varit den traditionella publiceringsvägen innan fristående kommersiella förlag kom in
i bilden. För mer info om de kommersiella förlagens intåg på marknaden och förhållandet mellan dessa och
de vetenskapliga samfunden se: Guédon (2001).
1 3 7 Johnson, R. K. (2000), ”A Question of Access”.
1 3 8 Guédon, J.-C. (1999), ”The digital library”, s. 8.
1 3 9 Guédon, J.-C. (1999), ”The digital library”, s. 8.
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åtagande. Detta syns bland annat i titeln:  ”Declaring Independence: A Guide to
Creating Community-Controlled Science Journals”.140 

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet framträder en rad av de aktörer
som sedan var delaktiga i författandet av Budapestdeklarationen – PLoS, BioMed
Central, ELSSS, Next Page Foundation, och eIFL. Samtidigt startarde även Suber
sitt nyhetsbrev som ger perspektiv på utvecklingen. År 2001 publicerarde PLoS
sitt  öppna brev  vilket  kan  ses  som en fortsättning  av  Harnads  ”A Subversive
Proposal”. Uppmaningarna skiljer sig inte åt nämnvärt utan förekommer endast
under olika tidpunkter. Trots att Harnads förslag fick stöd genererade det främst en
utökad diskussion om den elektroniska publiceringens möjligheter. PLoS öppna
brev  lyckades  å  andra  sidan  få  en  stor  uppslutning  anhängare.  I  och  med  att
möjligheten  att  stödja  deras  uppmaning  gavs  genom  att  signera  brevet,
uppmärksammades det faktum att många forskare stödde en utveckling mot friare
distribution av vetenskapliga artiklar. Som Guédon har anmärkt är dock den stora
massan av forskare som engagerar sig i frågan högst ombytliga individer som å
ena sidan kräver långsiktig förändring av publiceringssystemet men å andra sidan
inte  lyckas  bortse  från  de  kortsiktiga  vinningar  som  de  erhåller  genom  att
publicera i kommersiella tidskrifter.141 I PLoS fall blev detta uppenbart. Trots att
uppmaningen inte följdes i någon större utsträckning visade det öppna brevet att
stödet  för  ett  öppnare  publiceringssystem var  stort  och  att  idéer  om öppenhet
spridits.

Genom  att  dessa  aktörer  förenas  i  författandet  av  Budapestdeklarationen
formas ett nätverk. Dess gräns är svårt att uttömmande beskriva men om vi jämför
resultaten  från  denna  del  av  uppsatsen  med  textanalysen  är  det  tydligt  att
Budapestdeklarationen  innefattar  såväl  mänskliga  aktörer  (författarna),  koncept
(öppenhet,  upphovsrätt,  immateriella  allmänningar,  open  source)  som  teknik
(internet, metadataprotokoll och e-tidskrifter och fria arkiv). På så vis går det att
föreställa sig Budapestdeklarationen som ett nätverk. Då öppenhetens koncept står
i fokus för denna uppsats vill jag även poängtera att öppenhet som den beskrivs
inom OA har tydliga kopplingar till andra former av öppenhet – exempelvis open
source som framstår som en av de tydligaste inspirationskällorna till detta initiativ.
I  teoriavsnittet  betonades  även  att  nätverk  producerar  effekter.  Den  tydligaste
effekten  av  nätverket  är  Budapestdeklarationen.  Uppfattad  som  intermediär
beskriver denna text nätverket samtidigt som det möjliggör att det sprids vidare
för att sedan modifieras och översättas. Sådana översättningar syns bland annat i
Berlindeklarationen och Budapestdeklarationen. Men hur kan då öppenhet som
koncept samt dess definition uppfattas som en effekt genererad av detta nätverk?
För att svara på denna fråga måste deklarationen betraktas som en inskription –
det slutgiltiga steget i en översättning. Som jag visat i detta avsnitt sker det en rad
översättningar före tillkomsten av själva deklarationen. Dessa har främst upprättat

1 4 0 SPARCs webbplats > Search: Declaring Independence > View.
1 4 1 Guédon, J.-C. (1999), ”The digital library”, s. 7.
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en relation  mellan  olika  aktörer  och har  bidragit  till  en samsyn i  öppenhetens
innebörd, bland annat som en förutsättning för ett effektivare och mer egalitärt
publiceringssystem som vilar på en modell av distribuerad intelligens. Vidare kom
aktörer att modifiera sina verksamheter i och med författandet av deklarationen,
vilket  bland annat syns i  att  SPARC och Bioline efter deklarationens tillkomst
kom att överge sitt förespråkande av betalväggar, även om detta tidigare endast
syftat  till  att  täcka deras  egna kostnader. Den främsta  översättningen rör  dock
FOS, OA:s tidigare inkarnation, som kom att få en enhetlig definition, ett namn
och två huvudsakliga strategier. I och med att FOS blir OA ges även öppenhet en
definitiv  form  som  representerar  ett  motstånd  mot  centraliserad  kontroll  över
information.  Översättningarna  representerar  på  så  vis  också  en  mediering  av
världsbild  där  de  kommersiella  förlagen  framställs  hota  biblioteken  och
forskningens  praktik  genom att  upprätthålla  ett  system som är  ineffektivt  vad
gäller kostnader, tempo och tillgång. Dessutom framställs den traditionella formen
för vetenskaplig kommunikation som förlegad. Som alternativ framhålls istället
ett elektroniskt, egalitärt, distribuerat system som förutsätter öppenhet.
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Del 3: Diskussion och sammanfattning

Avslutande diskussion

Denna uppsats har syftat till att studera hur teman knutna till öppenhet kommer till
uttryck  inom  Open  Access.  Två  frågor  har  ramat  in  undersökningen:  Hur
tematiseras öppenhet i tre centrala OA-deklartioner? Och hur kan öppenhet som
koncept betraktas som en effekt av ett större nätverk? Min ansats har alltså varit
att förstå vad öppenhet som begrepp representerar inom open access-rörelsen och
hur detta begrepp uppkommit genom ett nätverk. Dessa frågor är kopplade till de
teoretiska  förutsättningar  som undersökningen  vilar  på.  Då  jag  har  modifierat
diskursbegreppet  så  att  det  passar  ihop  med  ANT  uppfattas  diskurs  vara  en
nätverkseffekt, på så vis går de två frågeställningarna in i varandra.

De två frågeställningarna speglar även uppsatsens struktur. I den första delen
av undersökningen har jag använt mig av en tematiskt strukturerad textanalys för
att undersöka hur öppenhet beskrivs – vad det syftar till och vilka fördelar det ger.
Inom ramen för denna textanalys har jag också tillämpat diskursbegreppet för att
emfasera att de uppfattningar om öppenhet som kommer till uttryck i texterna är
avhängiga  en  världsbild.  Resultaten  visar  att  det  existerar  en  diskurs  i
deklarationerna  där  forskning,  och  i  förlängningen  kunskap,  uppfattas  som
allmänna resurser. Öppenhet beskrivs därför som en grundläggande egenskap som
bör flöda igenom alla nivåer av elektronisk publicering av vetenskapligt material.
Det innebär att innehåll ska finnas fritt och öppet tillgängligt på webben för såväl
människor som maskiner och mjukvara. Det innebär också att  de tekniska och
juridiska ramverk som omger vetenskaplig publicering ska baseras på öppenhet.
Öppenhet  ska garantera tekniska  plattformars  interoperabilitet  och  de  juridiska
ramverken ska garantera fri användning av innehåll och metadata. 

Genom att relatera denna diskurs till tidigare forskning har jag även försökt att
förstå hur den relaterar till  en större kontext där immateriella allmänningar och
informationsfrihet  står  i  fokus.  Den  diskurs  som  uppmärksammades  i
undersökningen kan beskrivas som en produkt av en större problematik som bland
annat Suber samt Hess och Ostrom beskrivit. Problematiken rör inhängnandet av
allmänna  resurser  där  gemensamma  immateriella  resurser privatiseras  och
kontrolleras i accelererande takt.142 I ljuset av denna problematik representerar OA

1 4 2 Hess, C. & Ostrom, E. (2003), ”Ideas, Artifacts, and Facilities”; Suber, P. (2007), ”Creating an Intellectual
Commons through Open Access”.
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och  öppenhet  ett  motstånd  och  alternativ  till  mekanismer  som  främjar  en
centraliserad form av kontroll över information. Med hjälp av Keltys analys av
open  source-rörelsen  har  jag  även  visat  att  OA-rörelsens  motstånd  mot
centraliserande  mekanismer  har  kopplingar  till  andra  öppenhetsinitiativ.  De
uppvisar en liknande praktik där ett kollektiv gemensamt modifierar konceptuella,
tekniska, finansiella och juridiska förutsättningar för att säkra sin egen existens. I
dessa  praktiker,  där  öppenhet  är  av  fundamental  vikt,  ges  även  den  enskilda
individen makt. I OA:s fall beskrivs forskarna själva som centrala för att forma
den allmänning som OA vill garantera.  Detta får såväl open source som OA att te
sig  som gräsrotsinitiativ  där  den  breda  massan  styr  utvecklingen  på  området.
Öppenhet kan på så vis sägas representera en demokratisk ambition där individens
frihet  i  relation  till  digital  teknik,  innehåll  och upphovsrätt  betonas.  Hess  och
Ostrom har även betonat att dessa typer av allmänningar för med sig en förändring
i  sina respektive praktiker. De menar  att  mottagare omvandlas  till  producenter
vilket  stärker  uppfattningen att  öppenhet  ger  mer  makt  åt  individen.143 Genom
öppenhet ges individer frihet att definiera och omforma sin roll inom ett större
system.  

Resultaten har också visat att öppenhet motiveras på olika sätt, dels genom att
normativa  uppfattningar  om frihet  och  allmänhetens  rätt  till  information,  dels
genom en ökad generell  och ekonomisk effektivitet.  OA, och dess inneboende
öppenhet, accelererar forskning och låter fler människor ta del av forskningens
nytta. Kostnadseffektiviteten beskrivs som en följd av dels lägre priser men även
av  att  bibliotek  och  institutioner  kan  göra  sig  av  med  onödigt  dyra
prenumerationer.  Jag  menar  dock  att  man  kan  ifrågasätta  denna
kostnadseffektivitet. OA är framförallt en investering, som till en början kräver att
bibliotek  och  universitet  tillhandahåller  parallella  system  för  åtkomst  och
publicering,  vars  utkomst  är  osäker  och  avhängig  andra  universitet,  forskare,
vetenskapliga sällskap och finansiärer. För att  skapa en immateriell  allmänning
krävs att en kritisk massa av aktörer återtar kontrollen över spridningen. Först då
blir OA kostnadseffektivt.

Har jag då ett klart svar på min första frågeställning? Som redogörelsen ovan
visar  tematiseras  öppenhet  på  många  sätt  och  någon  enskild  konceptulisering
missar begreppets vida innebörd. Trots det kan man generellt säga att öppenhet
tematiseras  som  ett  grundläggande  kriterium  för  vetenskaplig  publicering  där
tillgången  till  innehåll  och  metadata  är  fri  samt  att  öppenhet  för  med  sig
kostnadseffektivitet  och  flexibilitet,  vilket  gagnar  vetenskapen  såväl  som  den
större allmänheten.

I undersökningens andra del har jag tittat närmare på det nätverk som utgör
och  omger  deklarationerna.  Fokus  har  legat  på  att  besvara  uppsatsens  andra
frågeställning. För att göra detta har jag dels undersökt deklarationernas inbördes

1 4 3 Hess, C. & Ostrom, E. (2003), ”Ideas, Artifacts, and Facilities”.
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relationer,  dels  hur  idéer  och  aktörer  flödat  igenom  och  upptagits  i
Budapestdeklarationens nätverk. Jag har genomgående i denna del av uppsatsen
använt mig av begrepp från aktör-nätverksteori för att betona de processer som
format  nätverket  och  innehållet  i  deklarationerna.  Resultaten  tyder  på,  för  det
första,  att  öppenhet  men  kanske  framförallt  OA är  flytande  begrepp  som  har
förändrats till följd av att det tas upp i och översätts av olika nätverk. Öppenhetens
gräns  skiftar  mellan  deklarationerna  då  Berlindeklarationen  tänjer  på  den  och
Bethesdautlåtandet  komprimerar  den.  Det  rör  sig  inte  om några  fundamentala
förändringar men tyder ändå på begreppets flytande karaktär. Resultaten tyder, för
det  andra,  på  att  Budapestdeklarationen  är  en  produkt  av  förhandlingar  och
översättningar mellan enskilda aktörer. Bland dessa framstår Stevan Harnad och
Jean-Claude  Guédon  som  rörelsens  främsta  ideologer.  Med  sina  texter  om
interaktivitet  och  distribuerade  samarbetsformer  har  de  lagt  grunden  för
öppenheten så som den ter sig i deklarationerna. En annan central aktör är arXiv
och därmed Paul Ginsparg som trots att han inte var med och utformade själva
deklarationen ändå bidragit  enormt  till  nätverket  genom att  visa  att  alternativa
publiceringsvägar faktiskt går att upprätta och att de fungerar. ArXiv blir på så vis
en garant och ett bevis för OA, det är ett praktiskt exempel som ger trovärdighet
till  ideologernas idéer. Då ideologerna ständigt återkommer till  arXiv kan man
också säga att arkivet, i egenskap av intermediär, upptagits i nätverket. 

Öppenhet uppfattat som koncept kan på så vis betraktas som en effekt av ett
nätverk då aktörer genom översättning har förenats och definierat en ny riktning
inom  den  vetenskapliga  kommunikationen.  Denna  riktning  grundar  sig  på
distribuerade  och  interaktiva  mekanismer  för  publicering  och  som  förutsätter
öppenhet för att fungera optimalt. Dessa mekanismer har stora likheter med det
fokus på decentraliserade strukturer som uppmärksammades i textanalysen. I och
med detta kopplas även öppenhetens idé till ökad effektivitet som tar vara på den
digitala teknikens potential – ett nytt arbetssätt för en ny, nätverksbaserad tid.

Vad innebär det då att konceptualiseringen av öppenhet kan betraktas som en
effekt genererad av ett nätverk? I teoriavsnittet beskrev jag, med stöd av Latour,
att  ANT möjliggör  analyser  av  hur  relationer,  betydelser,  makt  och  strukturer
uppkommer,  försvinner,  förändras  eller  förflyttas.  Konceptualiseringen  av
öppenhet kan i allra högsta grad kopplas till makt då en rad centrala aktörers idéer
blir  bärande  för  en  hel  rörelse.  Genom att  exempelvis  Harnads  och  Guédons
uppfattningar inskriberas i Budapestdeklarationen har de lyckats med att definiera
en stor del av en rörelse som uppkommit genom olika, skilda initiativ. Då denna
deklaration sedan sprids och likställs med begreppet OA genereras ett betydande
maktutövande. Bara namnbytet i sig är intressant då det innebär att några enskilda
individer och organisationer lanserar en utveckling – som har  pågått i 10 år – på
nytt, under ett nytt namn, kopplat till bestämda idéer och uppfattningar. Man kan i
detta  avseende  beskriva  författandet  av  deklarationen  som  ett  utövande  av
diskursiv makt då deklarationen sätter gränser för vad OA och öppenhet är och hur
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det kan uppnås. En annan lärdom från ANT är dock att ingenting varar för evigt,
speciellt inte vad gäller fenomen tillhörande den sociala domänen. Snarare är alla
nätverk temporära då de så småningom modifieras,  översätts  och upptas  i  nya
sammanhang. Detta är synligt i de översättningar som de senare deklarationerna
representerar och innebär att makt alltid är flytande. Sättet på vilket man definierar
ett begrepp eller en rörelse är aldrig beständigt utan kommer att förändras i takt
med att begreppet vinner erkännande och upptas i nya nätverk. Därför kan man
fråga sig vad som händer med öppenhet och OA när FN, OECD eller EU anammar
koncepten för sina egna mål. Men det är en helt annan uppsats.

Jämför man de resultat som framkommer i de båda delarna är det tydligt att
öppenhet  framförallt  representerar  en  struktur  –  oavsett  om  det  gäller
arbetsprocesser, system som underlättar distribution,  eller något annat – som är
decentraliserad och distribuerad. Då en sådan struktur  bemyndigar individer kan
dess  främst  mål  sägas  vara  att  åstadkomma  mer  demokratiska  strukturer  och
processer.144 Decentraliserade  och distribuerade  system är  effektiva  men  tillåter
även individer att forma sin egen praktik. Öppenhet kan därför, som följd av detta
argument, beskrivas som utjämnande. 

Jag vill dock poängtera att jag har studerat  beskrivningar av öppenhet. Hur
OA-rörelsen förhåller sig till öppenhet i praktiken är delvis en annan fråga. Trots
det  ges  vissa  exempel  på  praktiska  tillämpningar  av  OA som har  bidragit  till
öppenhet, exempelvis arXiv, men faktum kvarstår att det är skillnad på tal och
handling.  Detta  blev  tydligt  under  min  materialinsamling  då  OSI  nekade  mig
tillgång till  mötesprotokoll från Budapestmötet med anledningen av att det inte
skulle tjäna vare sig deras eller OA-rörelsens syften. Jag har självklart förståelse
för detta då det är möjligt att deltagarna på förhand inte kommit överens om hur
de skulle förhålla sig till sådana förfrågningar. Men jag kan samtidigt tycka att det
är värt att påpeka. Trots att öppenhet med iver förespråkas på ett område är det
tydligt att denna öppenhet inte nödvändigtvis gäller andra områden – inte ens för
forskningens eller utbildningens skull. Öppenhet beskrivs också tjäna en teknisk
infrastruktur  som  möjliggör  långsiktig  arkivering,  men  Max  Planck-sällskapet
kunde  inte  heller  lämna  ut  några  mötesprotokoll  eller  utkast  rörande
Berlindeklarationen då dessa hade förlorats till följd av en datamigrering. Även
detta är förståeligt då öppenhet inte automatiskt eliminerar alla problem som kan
uppstå med tekniska system. Ironin är trots detta påtaglig.

Avslutningsvis  vill  jag återgå till  Callons  påstående att  design är  socialt.145

Utformandet  av  system  vare  sig  de  är  juridiska,  konceptuella,  tekniska  eller
praktiskt  förankrade  definierar  roller  för  såväl  individer  som  icke-mänskliga
entiteter. Jag har i uppsatsen främst beskrivit hur mänskliga entiteter påverkas av

1 4 4 Svenskans bemyndiga är det ord som bäst korresponderar till enkelskans empower men lyckas inte riktigt
ge samma innebörd. Jag menar att decentraliserade och distribuerade strukturer ger individer större makt att
påverka sin egen praktik på ett sätt som inte är möjligt annars. Därför kan empowerment beskrivas vara en
effekt av dessa öppna strukturer. 
1 4 5 Callon, M. (1991), ”Techno-economic networks and irreversibility”.
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det öppna system som föreslås av OA-rörelsen. Men jag skulle också vilja påstå
att dessa förändringar till stor del handlar om att definiera och forma internet. När
jag  talade  om  interoperabilitet  beskrev  jag  system  som  tilläts  få  tillgång  till
varandra  och  där  data  kunde  flöda  mellan  systemen.  Sådana  bakomliggande
processer är lätta att glömma bort men har i sin tur inverkan på människor vare sig
de  är  forskare  eller  tillhör  en  allmänhet.  Öppenhet  oavsett  om  den  rör
OA-rörelsen,  open source, eller något annat är därför ett intressant koncept att
laborera med då det berör hur tekniska förutsättningar påverkar våra möjligheter
och hur vi kan nyttja den digitala tekniken. Jag vill därför uppmana till fortsatta
studier  som  undersöker  OA-rörelsens  underliggande  motiv  och  hur  öppenhet
konceptualiseras. En intressant ingång hade varit att studera hur öppenhet, inom
ramen för  OA, förändras  genom att  det  upptas  i  nya nätverk.  Exempelvis  har
OECD, EU och FN börjat förespråka såväl OA som open data. En studie som
undersöker hur begreppet förändras när nya aktörer anammar de definitioner som
ges i de tre deklarationerna hade därför varit intressant för att förstå begreppets
utveckling.  Som  jag  nämnde  i  metodredovisningen  är  mina  resultat  inte
nödvändigtvis representativa för hela OA-rörelsen då denna har förändrats i takt
med  teknologisk  utveckling  och  förändrade  förutsättningar  för  vetenskaplig
kommunikation.  Därför uppmanar jag till  studier som berör öppenhet och OA,
utifrån  de  resultat  som  presenterats  här,  men  med  fokus  på  tiden  efter
deklarationerna. 

Sammanfattning

Denna  uppsats  behandlar  konceptualiseringen  av  öppenhet  inom  open  access-
rörelsen. Open Access är ett fenomen eller en rörelse som syftar till att förändra
förutsättningarna  på  den  vetenskapliga  kommunikationens  område.  Detta  kan
beskrivas som en följd av nuvarande publiceringsmodell där kommersiella förlag
har  fått  allt  större  inflytande  över  hur  vetenskaplig  information  publiceras,
distribueras, indexeras och i vilken utsträckning den kan nås. Uppsatsens syfte är
att  undersöka  hur  öppenhet  som  koncept  tematiseras  inom  tre  centrala  open
access-deklarationer.  Med  hjälp  av  aktör-nätverksteori  (ANT)  studeras  även
deklarationernas  roll  inom  ett  större  nätverk  –  hur  idéer  om  öppenhet
konceptualiserats  och reproducerats  bland centrala aktörer inom rörelsen.  ANT
kombineras med ett modifierat diskursbegrepp för att svara på två övergripande
frågeställningar  som  ramar  in  undersökningen.  Hur  temataiseras  öppenhet  i
deklarationerna? Och hur kan öppenhet som koncept betraktas som en effekt av
det större nätverket? 

Den första delen av undersökningen relaterar till den första frågeställningen.
För att svara på denna fråga har jag genomfört en tematiskt strukturerad textanalys
av deklarationerna som fokuserar på vad öppenhet är, vad det syftar till och vilka
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fördelar öppenhet ger. Resultaten från denna del visar att öppenhet inom ramen för
open access kan kopplas till  en diskurs där forskning betraktas som en allmän
resurs.  Detta  innebär  i  sin  tur  att  öppenhet  relaterar  till  en  större  fråga  om
informationsfrihet  och  en  privatisering  av  gemensamma  immateriella  resurser.
Öppenhetens  syfte  beskrivs  på så vis  vara att  den bidrar  till  mekanismer  som
åstadkommer  en  decentraliserad  kontroll  över  information,  vilket  i  sin  tur  ger
fördelar rörande effektivitet och kostnader.

Undersökningens  andra  del  rör  det  övergripande  nätverket  och  hur
konceptualiseringen av öppenhet kan betraktas som en nätverkseffekt. I denna del
tillämpas begrepp hämtade från ANT för att undersöka deklarationernas inbördes
relationer samt hur centrala aktörer bidragit till konceptualiseringen. Det material
som undersöks är dels  deklarationerna själva men även  texter producerade av
deras upphovspersoner. Resultaten visar att öppenhet och OA är flytande koncept
som har förändrats för olika syften. Genom att följa upphovspersonernas texter har
jag  visat  hur  aktörer  förhandlat  och  definierat  öppenhet  gemensamt  för  att
slutligen förenas i ett nätverk som ger upphov till OA:s  mest centrala definition.
Centralt för denna process är idéer som rör övergången till elektronisk publikation
och distribuerade processer. 
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