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Title 
Scientific publication – current changes and effects on scientific communication 
 

Abstract 
Scholarly publishing has since the introduction of electronically distributed periodicals seen a 
time of change, mainly in the STM-business (Science Technology and Medicine). The roles 
of the three main participants in the publication process; researcher, publisher and library are 
developing into new directions. Researchers themselves are taking a more active part in the 
discussion, with the boycott list from the Public Library of Science organization as an 
illustrating example. Reforms are being launched partly as an economical and efficiency 
issue, partly as an increasing desire from researchers to maintain the control of scientific end 
result.  
 
This Master’s thesis examines how the partly conflicting goals of the participants affect the 
conditions for scholarly publication in an electronic environment. The study has an 
international point of view, with USA and the countries of the European Union and Sweden in 
focus of interest. A study of how the situation of today has developed, based on literature 
studies, is carried out. Technical, economic, political and sociological factors influence the 
publishing market and communication situation of scholars. As a complement to the literature 
studies, interviews were conducted with representatives from the interest groups researchers, 
publishing business and research libraries.  
 
The results indicate that although a great deal of initiatives to reform scholarly publication has 
seen the daylight in recent years, the situation cannot be described as rebellious. Scientific 
communication is a slowly evolving system, which depends on an established set of 
communicative and quality control systems. To successfully introduce changes within this 
system, even if they technologically are possible to establish, depends in a high degree on the 
engagement and awareness of the situation from researchers, publishers and libraries.  
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Tack! 
Jag vill rikta ett stort tack till informanterna för deras medverkan i mitt uppsatsarbete. 
Jag vill också passa på och tacka alla deltagare vid uppsatsseminarierna under hösten 2002 för 
att det alltid kändes lika roligt att komma dit!  
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1. Inledning  
Inom den vetenskapliga tidskriftspubliceringen, främst inom det naturvetenskapliga och 
tekniska området, sker förändringar av rollerna mellan forskare, förlag och bibliotek. Den 
pågående processen har debatterats, delvis intensivt. En av orsakerna till att frågorna 
aktualiserats är prisökningen på vetenskapliga tidskrifter som riskerar att urholka 
forskningsbibliotekens anslag. Men bakom debatten ligger också frågor som rör vem som ska 
ha rätten att disponera forskningsresultat. Är det forskaren, universitetet eller förlagen som 
ska kontrollera spridningen av dem? Frågan gäller också hur en kvalitetsgranskning ska 
upprätthållas om sedan länge etablerade spridningssätt överges? Utvecklingen av den 
elektroniska informationstekniken både utmanar gamla system och stimulerar nya vägar för 
vetenskaplig kommunikation.  
 
Efter inledningen följer en bakgrundsteckning av vetenskaplig publicering och 
kommunikation. Här skildras dess karaktäristiska drag och vilka de främsta problemen är 
inom området. I avsnitt tre presenteras syfte, problem och frågeställning. Här beskrivs också 
hur frågeställningen kommer att besvaras, och vilka avgränsningar som gjorts för arbetet. I det 
fjärde avsnittet presenteras från vilka teoretiska aspekter studien tar sin utgångspunkt. 
Därefter följer en redovisning av datainsamlingens resultat. Uppsatsen är en kombinerad 
intervju- och litteraturstudie, och materialinsamlingen redovisas i avsnitt fem. Jag har valt att 
inleda redovisningen med ett referat av intervjuerna, vilket sedan följs av en fördjupande 
litteraturstudie. Uppsatsen avslutas med en diskussion, samt med en redovisning av källor och 
litteratur. Som bilagor bifogas dels en lista med förklaringar till fackuttryck som kan vara 
obekanta för läsaren (Bilaga 1), dels intervjuplanerna (Bilaga 2). 
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2. Bakgrund 
Vetenskapliga tidskrifter i tryckt form har sedan mitten av 1600-talet varit det erkända sättet 
att befästa och sprida forskning på (Guédon 2001). Forskningen har sedan andra världskrigets 
slut ständigt växt i omfång. Resultatet har blivit en informationsexplosion inom hela den 
vetenskapliga publiceringen (Tenopir & King 2000, s 18, 56ff och där anförd källa). Under 
samma tidsperiod har elektroniskt distribuerade tidskrifter utvecklats, en form som blivit 
alltmer etablerad under 1990-talet. Det har rest frågor om hur den vetenskapliga 
kommunikationen kommer att förändras, och hur detta kommer att påverka nuvarande 
publiceringssystem (Peek & Newby 1996, Ekman & Quandt 1999, Tenopir & King 2000).  
 
Det är inte helt enkelt att beräkna hur många vetenskapliga tidskrifter det finns idag och hur 
många artiklar de innehåller. Ulrich´s International Periodicals Directory brukar anges som 
en pålitlig källa1, även om det framförts kritik mot deras uppdateringar (Tenopir & King 
2000, s 315). Definitioner av vad som ska räknas som en vetenskaplig publicering och vad en 
artikel är varierar också. Uppgifterna skiftar därför från drygt 5,000 upp till 70,000 till 80,000 
tidskrifter (Tenopir & King 2000, s 57 och där anförd källa, Björk 2002, s 8). Formerna för 
tidskrifterna varierar också kraftigt, från mycket innehållsrika tidskrifter, med sammanlagt 
flera tusen utgivna sidor per år, till mindre, oregelbundet utkommande tidskrifter. 
Vetenskapliga sällskap med varierande resurser kan ge ut tidskrifter. Det kan också vara 
kommersiellt drivna och internationellt verksamma tidskriftsförlag som ligger bakom 
utgivningen.  Tidskrifterna kan slås samman, ändra namn och läggas ned. Innehållet kan 
också variera stort och bestå av artiklar, recensioner, diskussionsinlägg och 
konferensrapporter.  
 
Vetenskapliga tidskrifter distribueras idag i olika former. De kan spridas enbart i tryckt form, 
i både tryckt och elektronisk, eller enbart i elektronisk form. De senaste fem åren har en 
markant ökning skett av tidskrifter som levereras i både tryckt och elektronisk form. 
Uppskattningen har gjorts att 50 % av alla titlar idag finns i elektronisk form. En mindre andel 
av detta utbud är än så länge enbart i elektronisk form, även om utvecklingen tyder på att 
andelen kommer att öka. Nyligen beräknades att 265 av samtliga elektroniska vetenskapliga 
tidskrifter med peer review-process är fritt tillgängliga på Internet, medan resten är 
avgiftsbelagda i någon form (Björk 2002, s 17 ). 
 
Statistik från svenska forskningsbibliotek från 2001 visar att tillväxten av de tryckta 
tidskriftssamlingarna har minskat väsentligt de senaste åren. Troligen beror det på att 
biblioteken sagt upp prenumerationer på dessa eftersom de i allt större utsträckning finns i 
elektronisk form (Internetkälla 1)2 
 
Publicering och distribution av vetenskapligt material skiljer sig på en väsentlig punkt från 
övrig publiceringsverksamhet. Här bestäms inte utbudet utifrån hur stor efterfrågan på 
produkterna är, utan snarare på hur stort utbudet från författarna är (Rabow 2001, s 8 och där 
anförd källa). Forskaren står vanligen inte själv för kostnaderna som publicering innebär, utan 
det är istället förlagen som står för den ekonomiska risken att publicera. I utbyte får förlaget i 
                                                 
1 Vid en egen sökning i Ulrich´s online http://www.urichsweb.com/ulrichsweb i november 2002 fick jag 
resultatet att det fanns 39,067 aktiva, vetenskapliga tidskrifter (både med peer review och utan) och att 10,831 av 
de aktiva fanns att tillgå via Internet. 
2 Jag använder mig av metoden att redovisa Internetkällor separat från övriga källor. För vidare referenser till 
Internetkällor, se avsnitt 7.3. 
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de flesta fall copyright till materialet och inkomsterna från försäljningen, medan forskaren 
kvarstår som innehavare av det intellektuella innehållet. Forskaren önskar både att få ut sitt 
material där maximal exponering ges, men hänsyn måste också tas till var det största 
meriteringsvärdet ligger. För forskarens karriär kan det vara mest kostnadseffektivt att söka 
sig till en prestigefylld tidskrift där kraven på kvalitet är höga. Att tidskriften kan vara mycket 
dyr att anskaffa för det egna universitetsbiblioteket, är inget forskaren i första hand behöver ta 
hänsyn till.  
 
Den vetenskapliga publiceringen är svår att överblicka, bland annat för att den är 
fragmenterad i stor utsträckning. Högt specialiserade, kommersiella tidskrifter har i 41 % av 
fallen upplagor på mindre än 1000 exemplar, vilket ger mycket höga 
prenumerationskostnader. Prisutvecklingen på tidskrifterna främst inom vad som kallas STM-
branschen (Science, Technology & Medicine) har dessutom varit mycket kraftig de senaste 
tjugo åren. Under ett antal år har prisökningarna överstigit inflationen (Tenopir & King 2000, 
s 241ff, 319). Forskningsbiblioteken har under samma period i många fall fått minskade 
anslag vilka inte längre räcker för att hålla takten med prisutvecklingen. Situationen har blivit 
allt mer pressad (Gellerstam 2002, s 24). I Sverige har statliga subventioner betalats ut mellan 
2000 till 2002 för att underlätta övergången från tryckta till elektroniska tidskrifter. År 2003 
kommer de att upphöra (Prop. 2000/01:3, Hanberg 2002). Att stimulera alternativa vägar för 
den vetenskapliga kommunikationen kan te sig som lockande och nödvändiga alternativ för 
kostnadspressade bibliotek. Med expansionen av informationstekniken och dess möjligheter 
till kommunikation har forskarvärldens intresse för frågor som rör publicering också växt. 
 
Det har diskuterats på vilket sätt forskning och produktionen av kunskap har påverkats av 
samhällsförändringar under 1900-talet. Under detta århundrade har forskningsverksamhet 
blivit en allt viktigare del av samhällslivet, vilket påverkar samspelet mellan vetenskap och 
det övriga samhället. En traditionellt utformad, hierarkiskt uppbyggd kunskapsproduktion 
ersätts i allt högre grad, menar man, av mer tillfälliga konstellationer. Det ger 
forskningsverksamhet en gränsöverskridande karaktär den inte hade innan (Gibbons m.fl. 
1994). Till detta kan läggas de nya kommunikationsmöjligheter som Internet erbjuder, och 
hur det påverkar människors självuppfattning om vilken roll man kan spela i samhället. Har 
världen gått in i en ny era, ett samhälle uppbyggt kring nätverk, virtuella eller ej, som på 
skilda sätt påverkar mänskligt liv (Castells 2001)? 
 
Publicering av vetenskapliga tidskrifter har delvis haft en mycket god ekonomisk utveckling, 
och vinsterna har varit betydande. Marknadsanalytiker har kalkylerat att tillväxten i STM-
branschen mellan åren 1999 till 2002 skulle kunna medföra förlagsintäkter på drygt sju 
miljarder US $ (Rabow 2001, s 5).  
 
Problem med kostnaderna och en upplevd bristande effektivitet i publiceringssystemet har lett 
till initiativ till reformering av den vetenskapliga publiceringen. Dessa har tagits på skilda 
nivåer och många har sitt ursprung i USA. Startskottet för de senaste årens intensivare debatt 
kom 1999 då Harold E. Varmus3 i samarbete med den amerikanska myndigheten National 
Institutes of Health (NIH) bildade organisationen E-Biomed, senare kallad PubMedCentral. 
Förslaget från Varmus och NIH innebar att man skulle verka för att i princip all vetenskaplig 
litteratur inom medicin och biovetenskap skulle vara globalt tillgänglig och gratis att använda. 
Nu inleddes en mycket intensiv debatt (Internetkälla 2). Våren 2001 lanserades den nybildade 
amerikanska organisationen Public Library of Science ett upprop om bojkott (Internetkälla 3). 

                                                 
3 Varmus tilldelades tillsammans med Michael Bishop Nobelpriset i medicin 1989.  
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Genom att skriva på uppropet kunde forskare visa att de inte var villiga att bidra med material 
eller någon form av arbete till tidskrifter som inte släppte materialet fritt efter sex månader. 
Bakom Public Library of Science stod ett tiotal forskare (bland annat H. Varmus) som var 
knutna till universiteten vid Stanford och Berkeley (Kutz 2002). Ämnesområden som 
uppropet gäller är medicin och biomedicin. Hittills har drygt 32,000 personer från 183 länder 
skrivit på. Av dessa kommer 289 signaturer från Sverige, och ett 50-tal av dessa från Lunds 
Universitet4.  
 
Man kan tolka initiativen från forskarhåll som att de är sprungna ur ett missnöje över att inte 
ha fritt tillgång till forskningsmaterial, sitt eget och andras. Forskning inom STM är i hög grad 
färskvara, och de nyaste rönen är de mest efterfrågade. Sex månader menar man från Public 
Library of Science är en acceptabel tid för förlag att få igen de kostnader de haft i samband 
med publicering. Därefter är det rimligt att innehållet i tidskrifter inte längre beläggs med 
kostnadsspärrar. För forskningsbibliotek har frågan om tillgången till tidskrifter länge varit 
aktuell, och då många gånger motiverat ur ett kostnadsperspektiv. Redan på 1930-talet 
framfördes kritik från amerikanskt håll mot de tyska, kommersiella förlagens höga priser vilka 
då dominerande utbudet (Hamaker 2002, s 277 och där anförd källa). De tekniska, 
samhälleliga och sociala förutsättningarna är idag annorlunda, vilket kan innebära att 
djupgående förändringar är möjliga att genomföra. 

                                                 
4 Verifierat i slutet av februari 2003 på http://www.publiclibraryofscience.org 
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3. Syfte, problem och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som lett fram till dagens situation, vilken upplevs 
som problematisk på tidskriftsförlag, forskningsbibliotek och inom forskningsvärlden. Syftet 
är också att undersöka hur svenska aktörer förhåller sig till pågående förändringar av den 
vetenskapliga publiceringen.  
 
Aktörerna på den vetenskapliga publiceringsmarknaden, forskarna, förlagen och biblioteken 
har det gemensamma målet att sprida kunskap. Kunskapsspridningens effektivitet påverkas 
dock av aktörernas särintressen.  
 
Min frågeställning är  
 
– hur påverkar aktörernas delvis motstridiga intressen förutsättningarna för vetenskaplig 
tidskriftspublicering i elektronisk miljö? 
 
Forskaren ska förutom att verka för ämnets kunskapsuppbyggnad i stort, även ta hänsyn till 
praxis för publicering inom sitt ämnesområde och den egna karriärens utveckling. 
Kommersiella förlag måste vara ekonomiskt bärande verksamheter och även ha en viss vinst 
från verksamheten. Biblioteken ska verka för en förmedling av kunskap, men är beroende av 
offentliga anslagsgivare och strukturen och praxis på den vetenskapliga 
publiceringsmarknaden. Dessa delvis motstridiga intressen är problematiska för de 
inblandade, vilket kan ge en underliggande osäkerhet om hur informationsteknikens 
möjligheter till fullo ska kunna utnyttjas. 
 
3.1 Metod 
Då frågeställningen styrde mitt intresse mot de skilda perspektiven kring pågående 
förändringar ville jag kombinera litteraturstudien med en kvalitativ undersökning i form av en 
intervjuundersökning. Jag intervjuade fem personer verksamma inom förlags-, biblioteks- och 
forskarvärlden. Informanterna valdes utifrån vilken professionell roll de hade och hur pass 
insatta de var i ämnet. De var alla verksamma i Lund. Intervjuerna tjänar också syftet att ge en 
ögonblicksbild av hur några personer ser på vetenskaplig kommunikation.  
 
Urvalet av informanter gjordes inte ur en enda, relativt homogen undersökningsgrupp. 
Problematiken inom den vetenskapliga publiceringen och dess förändring har endast de 
senaste åren börjat diskuteras mer intensivt i Sverige. Framför allt har intresset först nyligen 
väckts bland grupper som tidigare inte varit lika engagerade. Representanten från 
biblioteksvärlden var den enda av intervjupersonerna som aktivt arbetade med frågor om 
pågående förändringar av vetenskaplig kommunikation. Företrädarna för forskarvärlden hade 
skilda utgångspunkter, den ena var i början av sin forskarkarriär, den andra hade längre 
erfarenhet av forskarverksamhetens olika beståndsdelar. Förlagsrepresentanten och den 
fristående konsulten hade även de i sina respektive yrkesroller skilda förutsättningar att vara 
insatta i pågående diskussioner. Urvalet representerar personer som på ett eller annat sätt 
påverkas av, och själva kommer att påverka, förändringarna inom vetenskaplig 
kommunikation. Trots att intervjupersonernas förkunskaper var mycket olika, yttrade de 
under intervjuerna åsikter av principiell natur. Dessa kan för den framtida utvecklingen visa 
sig vara minst lika betydelsefulla som att ha en mer omfattande överblick över situationen.  
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I denna sammansatta fråga kan fler intressegrupper pekas ut, exempelvis universitet och 
högskolor, myndigheter, privata och offentliga finansiärer av forskningsverksamhet, och 
finansiärer verksamma inom den kommersiella förlagsvärlden. Alla dessa intressenters åsikter 
och handlingar har betydelse, men en kartläggning av dem ligger utanför ramarna för denna 
uppsats. 
 
Förlagens intressen representeras i min undersökning av två informanter, dels en förlagschef 
på ett läromedelsproducerande förlag, dels en konsult specialiserad på service till 
internationella förlag och bibliotek. Dessa båda kompenserade bristen på representation av 
vetenskapliga tidskriftsförlag i denna region. 
 
I intervjuerna strävade jag efter att i huvudsak ställa likartade frågor. Eftersom de intervjuade 
hade olika bakgrund och professionella roll, blev det naturligt att intervjuerna delvis fick 
skilda inriktningar. Detta var både en nackdel och en fördel. Fördelen var att personerna gavs 
tillfälle att ge sin individuella uppfattning av orsak och verkan till dagens situation. Nackdelen 
var att det gav svårigheter vid jämförelser mellan intervjuerna och vid tolkningen av 
resultatet. Intervjuerna tog mellan 20 och 60 minuter, och jag kunde spela in alla på band. 
Inför analysen skrevs intervjuerna ut.  
 
Litteraturen och källorna som rör vetenskaplig kommunikation och publicering är omfattande, 
och mycket har skrivits om de pågående förändringarna. Det mesta av materialet berör 
förhållanden i USA, och många av reforminitiativen har också sett sin början där. Vetenskap 
och forskning är många gånger en internationell företeelse, och utvecklingen i andra länder 
har stor betydelse även för svenska forskare och forskningsbibliotek. Slagsidan i litteraturen 
är därför beklaglig men inte av avgörande betydelse.  
 
Som nämndes i avsnitt 2.Bakgrund, bröt en intensiv debatt ut i spåren av Harold Varmus och 
National Institutes of Healths förslag om bildandet av E-Biomed (Internetkälla 2). Tidskriften 
Nature initierade även en debatt strax efter bildandet av Public Library of Science år 2001 
(Internetkälla 4). Några forskare var särskilt aktiva att publicera och diskutera frågor om 
publiceringsformernas potentialer. Hit räknar jag Steven Harnad, Andrew Odlyzko och Paul 
Ginsparg, som har otaliga publikationer fritt tillgängliga på Internet. Dessa källor var viktiga 
särskilt i början av arbetet då mitt intresse för frågan väcktes och jag bekantade mig med 
ämnet. 
 
Mina viktigaste referenser i litteraturen har hämtats ur några artikelsamlingar som publicerats 
de senaste åren (Peek & Newby 1996, Abel & Newlin 2002). En omfattande genomgång av 
den vetenskapliga publiceringsmarknaden publicerades för något år sedan (Tenopir & King 
2000). Peer review5-processen och dess betydelse för kvalitetsgranskning av 
forskningsresultat är en viktig fråga inom vetenskaplig kommunikation. Nyligen publicerades 
en bok som både är en genomgång av processen som sådan och en bibliografisk 
sammanställning av undersökningar som rör peer review (Weller 2001). Slutligen kan nämnas 
Charles W Bailey Jr som mellan 1996-2002 har publicerat en bibliografisk databas om 
vetenskaplig elektronisk publicering. Delvis har referenserna länkar till fulltextversion 
(Internetkälla 5).  
 

                                                 
5 Peer review brukar översättas “granskning av likar”. 
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3.2 Avgränsningar 
Fokus i uppsatsen kommer att ligga på intressekonflikten mellan aktörerna. Eftersom 
diskussionen i stor utsträckning rört publicering inom STM-branschen (Science, Technology, 
Medicine) begränsas undersökningen till denna del av publiceringen, även om jag inte 
studerar något specifikt ämnesområde.  
 
Man skiljer mellan primär och sekundär publicering. Den första typen består av tidigare 
opublicerat material som exempelvis artiklar, rapporter och patent. I den sekundära 
publiceringen har informationen på något sätt bearbetats så att den ska passa en viss målgrupp 
eller för att underlätta sökningen av information. Det kan innebära att abstrakt och index har 
lagts till, eller att en popularisering av innehållet har gjorts. I detta sammanhang utgår jag 
enbart från den primära publiceringen (Fjällbrant 1994, avsnitt 8).  
 
Då flera initiativ till reformer har lanserats de senaste åren, kommer studien tidsmässigt att 
begränsas till perioden mellan 1999 till 2003. För att förstå varför dessa rörelser har uppstått, 
var det däremot nödvändigt att ge en kortare historisk bakgrund. Redogörelsen av detta 
sträcker sig främst från andra världskrigets slut till idag. 
 
Vetenskap och forskning är en väsentlig del av den globala ekonomin. Mycket pengar satsas 
varje år på forskning och utveckling i Sverige och i resten av världen. De ekonomiska värden 
som berörs är stora, och intressekonflikter mellan nationer och världsdelar grundade i dessa är 
en viktig del av det internationella samspelet. Vetenskaplig publicering, hur det ska ske och 
vem som ska kontrollera den, kan ses som en del av en större intressekonflikt mellan skilda 
delar av den industrialiserade världen, och en del av handelskonflikten mellan USA, Japan 
och Europa. Min studie koncentrerar sig på förhållande i USA, EU-länder och Sverige. 
Övriga länder, exempelvis i Asien, Östeuropa och utvecklingsländer berörs naturligtvis också 
på olika sätt av dessa frågor, men deras problem och förutsättningar kommer inte att 
behandlas här.  
 
Jag kommer inte att undersöka frågan om licensavtal mellan förlag och bibliotek. Som det 
tillämpas i Sverige idag, ger det främst högskolornas bibliotek, genom centralt slutna avtal 
från Kungliga Bibliotekets sida, tillgång till en stor mängd avgiftsbelagda informationskällor. 
Vilka konsekvenser licensavtal kan ha på exempelvis priser eller dess påverkan på 
bibliotekens förvärv och utbud är stora och viktiga frågor. Tyvärr ryms de inte inom denna 
uppsats ramar. 
 
I maj 2002 ordnade Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet ett seminarium om 
vetenskaplig publicering som under oktober 2002 följdes upp i Lund och Köpenhamn av en 
tredagarskonferens, ”First Nordic Conference on Scholarly Communication”6. Båda dessa 
tillfällen tjänade som inspirationskällor, och gav mig inte minst inblick i hur diskussionen om 
förändringarna förs. 
 
Ytterligare en inspirationskälla var ett föredrag under hösten 2002 av debattören och 
journalisten Mikael Löfgren om sociologen Manuel Castells teorier. Föredraget arrangerades 
av Skånsk Biblioteksakademi. 

                                                 
6 Arrangörer var Danish Research Library Association, Denmark’s Electronic Research Library, Lund 
University Libraries och Novo Nordisk Library and Information Centre. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
4.1 Kommunikation inom vetenskapen 
Under 1970-talet publicerade William Garvey och Belver Griffiths m.fl. ett antal 
undersökningar om vetenskaplig kommunikation. Dessa har offentliggjorts i ett flertal 
publikationer, men jag har utgått från ”Communication: the essence of science” (Garvey 
1979). Garvey & Griffiths modeller har under 1990-talet vidareutvecklats av Julie M. Hurd 
med hänsyn till de möjligheter elektroniska kommunikationsmedel ger (Hurd 1996, 2000). 
Jag refererar till största delen från den äldre, mer omfattande artikeln.   
 
Garvey & Griffiths modell har som utgångspunkt att en vetenskaplig artikel i en tidskrift är 
det formella slutmålet för ett vetenskapligt arbete. Från det att ett forskningsprojekt påbörjas 
till den slutliga publiceringen av en artikel, beräknas kunna ta upp till fyra år. För resultatet att 
få sin slutliga spridning och acceptans i det vetenskapliga samhället kan det exempelvis inom 
ämnet psykologi ta i medeltal nästan 13 år (Garvey 1979, s 20). 
 
I Garvey & Griffiths modell gjordes åtskillnad på om kommunikation ägde rum på ett 
informellt eller ett formellt plan. Till det formella planet hör den slutliga publiceringen. De 
informella kontakterna var ytterst viktiga, och tog upp en stor del av arbetstiden. För att ta 
steget från ett informellt till ett formellt plan, krävdes att tre kritiska steg av kvalitetskontroll 
passerades. Dessa var utvärdering (bedömning), urval (att bli accepterad eller avvisad) och 
modifiering (omarbetningar nödvändiga för att bli uppfylla kraven på acceptans) (Garvey 
1979, s 21). Garvey & Gottfredson menade att många försök till förändring av forskares 
kommunikationssystem misslyckades eftersom dessa element av beteende hade ignorerats 
eller missförståtts. Den mest kritiska punkten i processen var passagen från ett informellt till 
ett formellt plan, och det var där man oftast misslyckades (Garvey & Gottfredson 1979, s 
308ff). Garvey konstaterade slutligen att forskares kommunikationssätt med tiden utvecklats 
till ett mycket rigoröst kontrollerat och komplext socialt system, där varje förändring kunde 
uppfattas som riskabel för forskningens utveckling (Garvey 1979, s 3).  
 
Garvey & Griffiths modell utgick från den tryckta tidskriftsartikeln som slutmålet för 
kommunikationsprocessen. Hurd vidareutvecklade modellen till att omfatta fyra alternativa 
publiceringsmodeller. De sträckte sig från den etablerade tidskriftsmodellen, över en 
moderniserad variant, till en slutligen helt transformerad kommunikationsmodell (Hurd 1996). 
Dessa är; 
 

a. ”moderniserad Garvey & Griffiths modell.” Denna förlitar sig på den vetenskapliga 
tidskriften som distributionskanal, i tryckt eller elektronisk form. Den har peer review, 
och innebär en modernisering, men är ingen transformering av systemet.  

 
b. ”icke-tidskrifts modell.” Här saknas tidskriften som distributionskanal, även om peer 

review fortfarande har en framträdande roll. Denna modell vilar i större utsträckning 
på artikeln än på tidskriften. 

 
c. ”ostrukturerad modell.” I denna modell saknas peer review-förfarandet, och forskare 

administrerar spridningen av resultat, kanske via en så kallad Open Archive värd. 
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Denna ostrukturerade modell anses av många vara den som man i den närmaste 
framtiden arbetar efter7.  

 
d. ”samarbetsmodell.” Modellen är särskilt lämpad för stora, globala forskningsprojekt 

vilka kräver avancerad teknologi som exempelvis observatorier, satelliter eller stora 
databaser. Modellen baseras på utväxling av data, ett delande av datorresurser och av 
digitaliserade bibliotekstjänster. Det fysiska avståndet mellan parterna har ingen 
betydelse. Modellen står längst från Garvey & Griffiths modell och representerar en 
genuint transformerad kommunikationsmodell.  

 
Hurd baserar distinktionen mellan en moderniserad och transformerad 
kommunikationsmodell på en åtskillnad ursprungligen gjord av Clifford Lynch (Lynch 1993 i 
Hurd 1996, s 14). Med modernisering menas att man i princip gör som man gjorde innan, men 
på ett förmodat bättre, snabbare och mer kostnadseffektivt sätt. Transformering däremot 
innebär en förändring där ny teknologi även påverkar kommunikationsprocessen på ett 
fundamentalt sätt. Ännu, skriver Hurd, ser vi mer av modernisering än av verklig 
transformering av systemet. Vi befinner oss i en övergångsfas och anar bara de nya former 
och genrer som kommer att bli framtidens modeller. Tekniken finns, men ekonomiska, sociala 
och politiska barriärer återstår att övervinna (Hurd 1996, s 10, Hurd 2000, s 1283). 
4.2 Forskning och produktion av kunskap 
I mitten av 1990-talet publicerade Gibbons m.fl. en bok om vetenskapens förändrade former i 
det moderna samhället. Här diskuterades hur forskningsverksamhet hade spridits utanför 
universitetsinstitutionerna, vilket de menade hade fundamentala följder för 
kunskapsproduktion och dess kvalitetsgranskning (Gibbons m.fl. 1994). Teorierna 
vidareutvecklades några år senare i ytterligare en bok (Novotny m.fl. 2001). I denna 
undersökning stöder jag mig på den inledande boken där teorierna presenteras. 
 
Enligt Gibbons m.fl. påverkar det ökande antalet personer med vetenskaplig examen och det 
faktum att många har forskningsliknande arbetsuppgifter även utanför universitetsvärlden på 
ett signifikant sätt kunskapsproduktionen (Gibbons m.fl. 1994, s 10). Två modeller för hur 
forskning bedrivs presenteras, kallade Mode 1 och Mode 2. Det etablerade sättet som för 
många beskriver vad vetenskap är och hur det ska bedrivas, grundar sig på ett hierarkiskt 
arbetssätt där ämnesdisciplinerna är tydliga och homogena (benämnt Mode1). Här definierar 
stora akademiska organisationer vad som är vetenskap, samt hur och vem som ska få 
praktisera den. Detta ställs mot ett gränsöverskridande arbetssätt, heterogent och föränderligt, 
där tillfälliga, större grupperingar samlas kring specifika problem (Mode 2). Som en följd av 
de olika karaktäristiska dragen, har de även skilda typer av kvalitetskontroll. Mode 1 förlitar 
sig på peer review-förfarandet, där kvalitet och kontrollen av den ömsesidigt förstärker och 
bekräftar varandra. Den andra typen av kunskapsproduktion har större och lösare definierade 
ramar vilket gör att ekonomiska, sociala och politiska dimensioner av kvalitetsbedömningen 
tillförs. Att bestämma vad som är ”god vetenskap” inom Mode 2 blir därmed svårare att 
avgöra (Gibbons m.fl. 1994, s 2f, 8). Idag, menar Gibbons m.fl., befinner vi oss i en tid, där 
båda systemen verkar parallellt med varandra. 
 
De senaste decenniernas satsningar på forskning och kunskapsproduktion i den 
industrialiserade världen har inneburit en tillväxt av universitet och högskolor, 
forskningscentra och statligt understödda forskningsprojekt. En oförutsedd konsekvens är att 
kommunikationen mellan olika segment av samhället har intensifierats, något som 

                                                 
7 Hurd benämnde modellen ”unvetted”, översättningen till ”ostrukturerad” är gjord av författaren. 
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karaktäriseras som ökad densitet i kommunikationerna. Det i sin tur har påverkat forskningen 
genom att nya kontaktytor skapats. Kommunikationsmönster inom forskningen är mindre 
välorganiserade än förr, menar Gibbons m fl. vilket gör att nyheter snarare sipprar än sprids 
effektivt genom systemet. Komplexa och föränderliga flöden har blivit viktigare än strukturer, 
något som institutioner bör understödja (Gibbons m.fl. 1996, s 34ff, s 146).  
 
I takt med att kunskap populariseras och sprids, ökar också kraven på att offentligt finansierad 
forskning motiverar sin existens både finansiellt och socialt. Forskningens nytta och mål kan 
ifrågasättas av det övriga samhället, och är inte längre huvudsakligen en 
envägskommunikation från forskaren till lekmannen (Gibbons m.fl. 1996, s 36).   
 
4.3 Sociologiskt perspektiv 
Manuel Castells, som är sociolog, har i många böcker analyserat informations- och 
nätverkssamhället. Främst är han känd för trilogin ”Informationsåldern: ekonomi, samhälle 
och kultur”, publicerad mellan åren 1996 och 2000. I min studie utgår jag från ”The Internet 
Galaxy” från 2001, som sammanfattar hans tidigare böcker, men också från anteckningar från 
ett föredrag (Löfgren, anteckningar 2002). 
 
Castells menar att vi inte längre lever i ett industrisamhälle och att det därför är befogat att 
tala om en ny epok. Kunskap hävdar han, har alltid varit väsentligt för samhällsbyggandet, 
men i det nya ”informationella” samhället, är det själva grunden för hur samhället byggs upp. 
Vi går oundvikligen mot ett nätverkssamhälle där hierarkiskt uppbyggda strukturer inte längre 
kommer att vara relevanta.  Kontakterna i nätverket behöver inte nödvändigtvis ske via 
Internet och World Wide Web, utan det är snarare en fråga om att vara en del av kontaktnätet, 
eller inte (Löfgren, anteckningar från föredrag 2002). 
 
Internet verkade under sin första tid vara, som Castells skriver, den första glimten av en ny era 
av frihet. Frågor om vem som äger en intellektuellt skapad produkt blir satt på sin spets då 
musik, publikationer, idéer, teknik och mjukvaror görs tillgängliga på Internet. Detta gör dem 
mycket svårskyddade ur copyright hänseende (Castells 2001, s 168). Castells talar liksom 
Hurd om gapet mellan teknisk förmåga och samhällets institutionella och sociala utveckling 
(Castells 2001, s 280, Hurd 2000, s 1283). 
 
I framtiden, skriver Castells, står vi inför tre utmaningar. Den första är att värna om 
människornas frihet, något Castells lägger stor vikt vid. Eftersom Internets infrastruktur kan 
ägas och kontrolleras, finns en risk att tillgången till dess resurser kontrolleras och 
monopoliseras av kommersiella, ideologiska och politiska intressen. Den andra utmaningen 
består i att minska de negativa konsekvenserna av att inte vara en del av de allt viktigare 
nätverken. Grupper som hamnar utanför löper en risk att marginaliseras från de i allt högre 
grad värdeskapande nätverken. I Castells värld är inte klyftan mellan norra och södra 
halvklotet den viktigaste, utan den mellan de som hör till nätverken och de som står utanför. 
Slutligen är den tredje utmaningen för framtiden att utrusta alla med verktyg att hantera det 
nya ”informationella” samhället. I princip handlar det om hur utbildningssystemet på bästa 
sätt ska rusta människorna inför framtida utmaningar (Castells 2001, s 277f). 
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5. Resultat av datainsamlingen  
Presentationen av undersökningen tar sin utgångspunkt i intervjuerna, för att därefter övergå 
till litteraturstudien. Intervjupersonerna perspektiv tjänar därmed som en introduktion till en 
pågående diskussion, och ger litteraturstudien en lokal förankring.  
 
5.1 Intervjuundersökning 
Som representant för forskningsbibliotek intervjuades Ingegerd Rabow från 
biblioteksdirektionen vid Lunds Universitetsbibliotek. Hon har varit aktiv i debatten om den 
vetenskapliga kommunikationens framtid. Representanterna från forskargruppen valdes med 
hänsyn till att de skrivit på uppropet om bojkott som Public Library of Science organiserar. 
Här valdes en professor, Lennart Thörnqvist från Institutionen för energihushållning vid 
Lunds Tekniska Högskola, samt en doktorand, Jonas Fast, från avdelningen för biofysikalisk 
kemi vid Lunds Universitet. Dessa personer står i var sin ände av forskarkarriären, och jag 
menade det kunde vara intressant att få deras skilda utgångsläge belyst. Vetenskapliga förlag 
med inriktning på tidskriftspublicering finns inte representerat i denna del av Sverige, inte 
heller i Köpenhamn. Valet föll därför istället på Studentlitteratur som är en av Skandinaviens 
ledande utgivare av material för högre utbildning. Där intervjuades deras förlagschef, Sven-
Åke Lennung. För att ge ytterligare en dimension av samspelet mellan aktörerna intervjuades 
Zuzana Helinsky. Hon har mångårig erfarenhet av tidskriftsförlag, men är nu verksam som 
konsult och har specialiserar sig på service för bibliotek och internationella förlag. 
 

5.1.1 Bakgrund  
Sven-Åke Lennung är vetenskaplig förlagschef på förlaget Studentlitteratur, där han är 
ansvarig för universitetsutgivningen. Han har arbetat där sedan 1983. Zuzana Helinsky var 
tidigare chef för prenumerationsservice på Bibliotekstjänst. Sedan några är hon egen 
företagare vilket exempelvis innebär kontakter med förlag där hon utarbetar strategier och 
kartläggning av kunder åt dessa. Hon ingår också i redaktionen för en vetenskaplig tidskrift. 
Ingegerd Rabow är sedan 2001 ansvarig för licenser för elektroniska resurser vid Lunds 
Universitet, och är involverad i olika samarbetsprojekt som rör elektronisk publicering. Innan 
dess arbetade hon på Karolinska Institutets bibliotek där hon ledde ett projekt om elektroniska 
tidskrifter. Lennart Thörnqvist är sedan 1976 professor inom energihushållning på Lunds 
Tekniska Högskola, och har suttit i universitets biblioteksnämnd och biblioteksstyrelse. Han 
har, och har haft, olika typer av uppdrag utanför universitet. Som exempel kan nämnas att 
Thörnqvist varit ordförande i NORDINFO, en samarbetsorganisation för de nordiska länderna 
som särskilt arbetar med frågor som rör forskningsbibliotek. Jonas Fast är doktorand inom 
biofysikalisk kemi, vilket är en avdelning inom Kemicentrum. Avhandlingsarbetet är delvis 
ett samarbetsprojekt med medicinska fakulteten. Han har varit doktorand sedan 1999.  
 
De fem intervjupersonerna har skilda utgångslägen i sina kontakter med aktörer inom 
bibliotek, forskning och förlag. Lennung som producerar läromedel till universitet och 
högskolor, har själv ingen direkt kontakt med forskare eller bibliotek utan dessa kontakter 
sköts av medarbetare.  Biblioteken är för honom en kund, likvärdig exempelvis 
Bibliotekstjänst. Helinsky har kontakter med både tidskriftsförlag och bibliotek och 
karaktäriserar sig själv som en mellanhand mellan de skilda världarna. Rabow har på 
avdelningsnivå kontakter med forskare, men säger sig uppleva att det är svårt för Universitets 
bibliotek att nå ut med viktig information om förändringar inom den elektroniska 
publiceringen till forskarna. Thörnqvist har förutom ett privat intresse för bibliotek och 
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biblioteksfrågor, numera inga direkta kontakter med bibliotek eller förlag. Vad det gäller 
publicering har han själv i stor utsträckning utnyttjat möjligheten att bidra till konferenser, 
institutionsrapporter och liknande kanaler. Att han inte i större utsträckning publicerat i 
tidskrifter, menar han beror på att det inom hans ämne saknats ”högstatustidskrifter”.  
Slutligen har Fast inte mycket personlig kontakt med bibliotek. De elektroniska tjänsterna 
utnyttjar han däremot ofta, något han upplever han gör mer och mer. Besöker han ett 
forskningsbibliotek är det oftast på kemicentrum, och då för att leta efter äldre material. Han 
har haft kontakt med förlag vid ett tillfälle, och då i form av formell korrespondens rörande ett 
insänt manus.  
 

5.1.2 Faktorer som påverkar verksamheten  
De fyra personer (Lennung, Helinsky, Rabow och Thörnqvist) som varit verksamma en längre 
tid inom respektive yrke menade att faktorer som ekonomi och politik var nära förbundna 
med varandra och påverkade deras arbete. Lennung ansåg att politiska beslut som sänkningen 
av bokmomsen hade lättat på trycket för företaget, men att de även annars ständigt påverkades 
av ekonomin. Thörnqvist tyckte att det alltid följde en viss osäkerhet i spåren av politiska 
beslut, och att förändringar på politisk nivå kunde innebära att förutsättningarna för hans plats 
på institutionen förändrades. Ekonomiskt var det också betydelsefullt att han ständigt fick 
söka pengar till anslag. Rabow menade att hennes arbete påverkades av politik på både 
nationellt och lokalt plan, från beslut på utbildningsdepartement till universitetsstyrelsen. 
 
Vad det gällde övergången från tryckt till elektroniskt material menade Rabow att det var en 
grundförutsättning för att överhuvudtaget få till stånd förändringar inom den vetenskapliga 
kommunikationsprocessen. Lennung, utifrån sitt perspektiv som läromedelsproducent, 
berättade att produktionsmässigt var påverkan på verksamheten stor, men att steget till att i 
större utsträckning påverka själva produkten ännu var en bit bort. Helinsky tyckte att de 
tekniska lösningarna för elektroniskt material inte var det största problemet utan snarare 
prissättningen av tjänsterna. Detta, menade hon, var något som ingen av aktörerna visste hur 
de ska hantera. Förlagen hade investerat stora summor för att utveckla elektroniska tjänster, 
men det hade inte varit någon ”mirakelkur”. Felsatsningar, som ingår i ett utvecklingsarbete, 
hade snarare lett till ytterligare behov av kapital från de externa investerarna.  
 
Thörnqvist poängterade att möjligheterna att få direktkontakt med människor på andra sidan 
jordklotet genom elektronisk kommunikation var oerhört viktigt. Trots att dessa möjligheter i 
mycket hade revolutionerat arbetet, sa han sig vara förvånad över att det märktes så pass lite 
inom den vetenskapliga publiceringen. Fast menade att förlag i allt högre grad önskade få in 
allt material i elektronisk form. Han diskuterade också frågan om att det enda som riktigt 
räknades i forskarvärlden var att publicera sig i välrenommerade och etablerade tidskrifter, 
och att mycket av arbetet kring artiklarnas kvalitetsgranskning utfördes gratis av forskarna 
själva.   
 

5.1.3 Status, samt för- och nackdelar med elektroniska tidskrifter 
Rabow var av den åsikten att den elektroniska tidskriften hade många fördelar över den 
tryckta. En stor fördel var möjligheten till snabbare publicering, till exempel hade många 
tidskrifter någon form av expressfil för publicering av material på nätet, vilket gjorde att den 
syntes där tidigare än i den tryckta utgåvan. Sedan var möjligheten till multimediala inslag i 
publikationen viktig, likaså att man kunde länka till rådata som resultat baserades på. Det gav 
andra forskare möjligheten att titta på materialet. Möjligheten att direkt kunna kommentera en 
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artikel var värdefull. Själva publikationen kunde bli en mångfacetterad företeelse där 
nyhetsbrev, diskussionsforum och kommentar samlades. Själva tidskriftsbegreppet, menade 
Rabow, skulle säkert förändras framöver, med en allt större fokusering på själva artiklarna. 
 
Thörnqvist tyckte att formellt sett räknades den tryckta tidskriftens status fortfarande som 
större än den enbart elektroniska. Kraven från institutionerna var många gånger ställda på det 
sättet, att de styrde publiceringen i alltför stor utsträckning. Han saknade också, exempelvis 
hos sina doktorander, en lust att experimentera med formen för att utnyttja den nya teknikens 
möjligheter. Han nämnde ett exempel med en doktorand som hade lagt ned mycket arbete på 
att göra en instruktionsfilm att visa på konferenser. Hon ville inte ha med filmen i sin slutliga 
avhandling, då hon trodde den i alltför stor utsträckning gick mot etablerad praxis i hur 
avhandlingar skulle se ut. Det hade hon säkert rätt i, sa Thörnqvist, men filmen förklarade 
saken mycket bättre än tre, fyra sidor text.  
 
För Fast fanns inget klockrent svar på om han föredrog att publicera i tryckt eller elektronisk 
form. Dels kunde man inte alltid själv bestämma vilket det blev, sa Fast, dels var det 
viktigaste att rätt målgrupp läste den tidskrift man publicerade i. En viss känsla hade han dock 
av att statusen var något lägre för tidskrifter i enbart elektronisk form. De hade inte funnits så 
länge, och hade inte hunnit bygga upp prestigen som en äldre tidskrift kunnat göra. 
 
Först nu, sa Helinsky, talade man från förlagens sida om att det fanns en lönsamhet i 
tidskrifter som enbart var elektroniska. Förlaget Kluwer Academics gjorde för tio år sedan en 
satsning på en helt elektronisk tidskrift, berättade Helinsky. Efter intensiv marknadsföring 
hade prenumerationerna stannat vid 2,000, för en tryckt tidskrift hade resultatet blivit 10-
20,000 prenumerationer. Man funderade då allvarligt på att lägga ned tidskriften. Så är det 
inte idag. Nu talade man från många förlag om att det fanns en lönsamhet i tidskrifter som 
enbart var elektroniska. Idag hade hon en känsla av att de förlag, exempelvis lärda sällskap, 
som inte satsade på elektroniska tidskrifter, tappade i status. Det var orättvist, menade hon, att 
innehållet som säkert var mycket fint, skulle stupa på resursbrist och på administrativa 
problem. Spridningen, tyckte Helinsky, underlättades av det elektroniska mediet, men att det 
samtidigt uteslöt alla de som saknade resurser och tillgång till datorer, ett problem även för 
andra delar av samhället. 
 
Lennung menade att vad det gällde läroböcker fanns det ett stort intresse från författarna för 
elektroniska böcker, och han tyckte inte att statusen var lägre för dessa. Men det måste vara 
material med hög interaktivitet. Att bara ta en text rakt upp och ner och göra den elektroniskt 
tillgänglig hade inte hög status.  
 

5.1.4 Överföring av copyright till förlag  
På Studentlitteratur har man förlagsavtal som ger förlagen ensamrätt att exploatera produkten. 
Lennung menade att man ingår ett partnerskap med författaren, där förlagen erbjuder en 
mängd tjänster och kvaliteter som författaren själv inte kan bidra med. Det kan gälla 
marknadsföring, kvalitetsgranskning, kvalitetsstämpling, att man hjälper till att utforma den 
pedagogiska och den grafiska formen, språklig granskning och hela den tekniska utstyrseln. 
Slutligen tillkommer distribution och bokföring. Om författare vill ge ut en text på annat håll i 
exempelvis en antologi, går det bra, men de kan från förlagets sida inte acceptera att man 
fortsätter sprida material i egen regi om man har ett avtal med förlaget. Han gjorde liknelsen 
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med debatten om desktop publishing8 som var aktuell för 15 år. Trots oro i den typografiska 
branschen hade typografernas kunskaper inte blivit mindre efterfrågade, och Lennung menade 
att detsamma gällde förlagen gentemot författare. 
 
Helinsky diskuterade frågan utifrån om man som forskare varit anställd på en institution eller 
varit egen företagare. Hon menade att det var en svårlöst fråga att reda ut vem som hade rätten 
till materialet. Skillnaden var att universiteten på något sätt bör ha rätt till materialet, eftersom 
man som institution avlönat någon för att utföra ett arbete. Som egen företagare däremot bör 
man behålla kontrollen över arbetet.  
 
Rabow berättade att man från Lunds Universitet arbetar med att ta fram ett knippe 
modellicenser under namnet licence to publish. Dessa licenser skall vara ett stöd till forskarna 
i deras förhandlingar med förlagen. Avsikten är att ge forskaren rätt att lägga material på 
universitetets server. I praktiken, menade Rabow, såg förlag inom vissa ämnesområden redan 
genom fingrarna på spridning av material utanför förlagens kontroll och flera förlag ger nu 
tillstånd till både pre- och postpublicering på en universitetsserver. Thörnqvist var av den 
åsikten att hade man väl skrivit över copyrighten till ett förlag fick man stå sitt kast. Däremot 
kunde han tycka det var stötande att förlag utnyttjade forskarens situation, vilken tvingades 
dem att skriva på sådant som var mot deras intresse. Forskningsverksamheten, en gång betald 
av universitetet, ska inte behöva köpa tillbaka samma material via biblioteken, menade 
Thörnqvist. Fast sa att han inte tyckte det var riktigt att förlag kontrollerade material så länge. 
Även om det var i gråzonen att sprida själv, så tyckte han att man inte ska stänga in forskning, 
den borde vara allmän och tillgänglig. Det kan inte vara fel att på en hemsida länka till 
artiklar, som man fritt ska kunna läsa även utan prenumeration, sa Fast. 
 

5.1.5 Public Library of Science 
Två av de intervjuade, Thörnqvist och Fast, har skrivit på Public Library of Science 
uppmaning till bojkott. Ingen av dem kunde direkt återkalla i vilket sammanhang de först 
hade stött på organisationen, eller vad som hade hänt efter det att de skrivit på listan. Fast 
menade att han hade en principiellt likartad syn på publicering och öppenhet som Public 
Library of Science. Thörnqvist var av den mera allmänna åsikten att frågor om publicering 
skulle diskuteras mycket mer än vad som gjordes idag. Alla intervjupersonerna fick höra ett 
citat av ett uttalande som ordförande i Elsevier Science, Derk Haank, gjort i en intervju i maj 
2002 (Kaser 2002). Syftande på Public Library of Science, löd citatet ”Anden har kommit ur 
flaskan - frågan är, hur får vi tillbaks anden in i flaskan igen?”. På frågan hur de tolkade 
Haank, menade Lennung, Rabow, Thörnqvist och Fast att det låg ekonomiska grunder bakom 
uttalandet. Lennung gjorde tolkningen att Haank som företräder förlag, hamnar i 
motsatsförhållande till forskare och dess ekonomiskt stöttande organisationer, vilka kan hävda 
att de äger materialet. På ett sätt gör de det, sa Lennung, men de bortser då från allt av 
mervärde som förlagen tillför.  
 
Helinsky trodde inte att det gick att få tillbaks anden i flaskan, men att utvecklingen inte alltid 
gick åt det håll man hade förväntat sig. Hon önskade många fler initiativ liknande Public 
Library of Science, även om de inte alltid hade ekonomisk lönsamhet från början. Med tiden 
kunde de utvecklas i mycket positiv riktning.  
 

                                                 
8 Desktop publishing innebär att med hjälp av layoutprogram göra typografiskt arbete i en persondator. 
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Rabow utvecklade frågan och sa att ingen har något emot förlag som har rimliga priser och 
vinster, men att en stor ilska hade väckts i spåren av förlagens prispolitik där stora, dyra 
paketlösningar erbjöds biblioteken. Dessa tar stora delar av budgeten i anspråk, vilket leder 
till uppsägningar av kvalitetstidskrifter från mindre utgivare, och att man inte har råd att köpa 
vanliga böcker. 
 
Thörnqvist menade att han inte alls tyckte att någon ande sluppit ur flaskan, utan att en hel del 
”andemolekyler” tvärtom låg kvar på botten utan att de i flaskan förstått att korken var av. 
Slutligen, sa Fast, att han trodde att Haank inte önskade fler intressenter som påverkade 
publiceringsprocessen, och var ute efter en ”rättning i leden”. Rabow, Thörnqvist, Fast och 
Helinsky tillfrågades om de tyckte att det fanns någon allmän upprorsstämning bland forskare, 
och de tre förstnämnda var överens om att det gjorde det inte. Thörnqvist sa att han 
överhuvudtaget var förvånad över hur lite forskare brydde sig om frågor som rörde 
publicering, det var ju ändå en viktig del av arbetet. Vad som hände efter publiceringen, hade 
man mycket lite intresse av. Fast berättade att frågor om publicering då och då diskuterades 
på institutionen, och att han tyckte att det fanns en allmän inställning att vara för en öppen 
tillgång till forskningsresultat. Rabow ansåg att även om det var en överdrift att tala om 
uppror, märkte hon av ett ökat intresse för frågorna då hon föreläste för forskare. Helinsky 
menade att det nog fanns en upprorsstämning bland forskare men att den i första hand inte 
riktades mot förlag. Snarare var det biblioteken och deras roll som förmedlare av resurser man 
vände sig mot. Forskare, trodde Helinsky, kunde acceptera att tidskrifter var dyra, men att de i 
allt större utsträckning ville ha bara de som var intressanta för dem, inte en mängd tidskrifter 
de inte hade användning av. Framför allt ville man inte vara med och betala för dem. Om 
forskarna upplevde att de inte fick vad de behövde från biblioteken, trodde de att de kunde 
sköta urvalet på egen hand, vilket Helinsky menade inte var någon bra utveckling. 
 

5.1.6 Kvalitetsgranskning 
Lennung menade att redan urvalsprocessen på förlaget, vad som skulle ges ut eller inte, var en 
form av kvalitetsgranskning. Därefter hade man både interna och externa faktagranskare som 
sörjde för en god kvalitet. Helinsky sa att även det redaktionella ”grovjobbet” i form av 
redigering och den grafiska layouten var en del av kvalitetsgranskningen.  
 
Thörnqvist var mycket kritisk till peer review-förfarandet som tillämpas inom 
tidskriftspubliceringen. Genom att förlag och dess redaktioner, utan uttalad policy för hur 
urval och kvalitetsgranskning görs, helt kontrollerar urvalsprocessen och 
kvalitetsgranskningen, hade man utifrån ingen insyn i vad som avgjorde vad som blev 
publicerat. Han tog också upp frågan att kvalitetsgranskningen utförs helt gratis. Han gjorde 
liknelsen att granskningen hade status av ett ”vetenskapens hushållsarbete”, vilket 
forskarsamhället förväntades göra på sin lediga tid. Följden blev att kvaliteten blev lidande 
och processen utdragen. Thörnqvist var också kritisk mot att det på sina håll redan i 
doktoranders studieplaner vid så kallade sammanläggningsavhandlingar, föreskrevs att de 
måste publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter. Detta kunde senare tas som intäkt 
för att göra en mindre noggrann granskning vid disputationer. Eftersom han var kritisk mot 
hur kvalitetsgranskningen genomfördes, menade han att konsekvenserna för forskningens 
kvalitet var allvarliga.  
 
Fast, som inte hade någon egen stor erfarenhet av publicering, verkade inte nöjd med att 
kvalitetsgranskningen skulle klaras av på forskarens fritid. Tidspressen, hade han fått 
uppfattningen av andra, verkade också ha blivit hårdare med snävare tidsramar för granskning 
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av manus. Rabow var också inne på linjen att kvalitetsgranskningen hade brister, som 
exempelvis partiskhet och förseningar, men att det trots alla brister var det bästa som stod till 
buds. Däremot menade hon att det fanns alternativa sätt att praktisera peer review på och sa 
att man antagligen kommer att se en stor utveckling på området i framtiden.  
 

5.1.7 Vill man betala för att publicera?  
En del av diskussionen kring förändringar av artikelpubliceringen rör frågan om hur 
kostnaderna ska täckas. Man diskuterar var i publiceringskedjan kostnaderna ska täckas, av 
författaren eller av den slutliga användaren. Rabow berättade att det idag fanns flera 
alternativa modeller där publiceringen finansierades av artikelavgifter. Dessa betalades av 
forskarna vid publiceringstillfället. En modell var att tidskrifter kunde ta samma pris för 
publicering, som det kostade att beställa särtryck. Förlag som Elsevier hade sagt att man inte 
var främmande inför att införa en sådan finansieringsmodell, men då kunde man fråga sig, sa 
Rabow, var vinsten för dem fanns? Vinsten kunde vara att man slapp alla administrativa 
kostnader det innebar att hålla databaser med prenumeranter aktuella, och upprätthålla spärrar 
mot alla icke-betalande. Det skulle frigöra en del resurser, sa Rabow. Men det bästa sättet att 
komma åt priselasticiteten skulle kanske vara att låta användaren betala för användningen. 
Först då, skulle man verkligen få reda på vad forskaren var villig att betala för att läsa en 
artikel, menade Rabow. 
 
Lennung var av den åsikten att det i framtiden kunde bli vanligare att förlag tog betalt för 
publicering, och att det kunde vara en direkt följd av bojkottslistor och liknande rörelser. 
Förlagen arbetar under kommersiella villkor, och måste alltid få täckning för sina kostnader, 
sa Lennung.  
 
Fast kunde inte se några fördelar med att forskaren skulle betala för att få en artikel 
publicerad, även om man kunde söka extra pengar för saken. Man gjorde redan så mycket, all 
forskning, allt skrivande och granskningen av forskningens kvalitets, menade Fast. Förlagen 
borde, tyckte Fast, få in tillräckligt med pengar på sina prenumerationer. Thörnqvist däremot 
tyckte att han inte kunde se någon större skillnad på att betala för publicering eller betala för 
att använda ett forskningsinstrument. Däremot antog han att det kunde innebära avtalsmässiga 
problem mellan finansiärer, forskaren, institutioner och universitet. 
 

5.1.8 Makt över situationen? 
På frågan om forskaren eller biblioteken hade någon reell makt över publiceringen, svarade de 
tillfrågade ja, med vissa inskränkningar. Thörnqvist tyckte att man på doktorandnivå inte hade 
någon reell makt, och att det paradoxalt nog var på denna nivå det mesta av forskningen i 
Sverige utfördes. Efter doktorandnivå menade Thörnqvist att forskaren hade makt över sin 
publicering, men att man möjligen inte utnyttjade den. Fast var osäker på om forskaren hade 
någon makt över sin situation. Hans uppfattning var att det inte var några större problem att få 
sitt material publicerat i tidskrifter. Ville man därefter behålla kontrollen över sitt material och 
fortsätta spridningen på en hemsida, riskerade man att förlagen upptäckte det. På så vis kunde 
man inte råda över sitt material. Rabow menade att forskarna på sätt och vis var fångade i ett 
system där peer review-förfarandet var styrande. Men hon hade samtidigt svårt att tro att vi i 
framtiden inte skulle få se en hel del nya konstruktioner av den vetenskapliga 
kommunikationen. I denna breda fråga, menade Rabow, hade biblioteken en position av 
överblick som egentligen ingen annan hade. Reell makt över situationen fick biblioteken dock 
först om de var aktiva själva. Även Helinsky talade om bibliotekens unika insyn i kedjan från 
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förlag till användare. Det var oerhört viktigt att samarbetet stärktes, sa Helinsky, annars skulle 
ingen i längden kunna överleva. Man skulle absolut inte ta det som en förolämpning om 
någon ifrågasatte ens arbete. Man skulle med självförtroende tala om vilken kunskap man 
hade, och vilken stor nytta man gjorde. 
 
5.2 Litteraturstudie 

5.2.1 Forskning i det moderna samhället 
Sedan andra världskriget har forskningsverksamhet och antal personer med vetenskapliga 
examen ökat mycket kraftigt. Begreppet Big Science och till och med Bigger Science används 
för att beskriva inte bara skalan på forskningen, utan även den allt högre graden av samarbete 
och ökning av kostnader inom projekt (Tenopir & King 2000, s 18f, Hurd 1996, s 20 och där 
anförd källa). Definitionen av vad som är vetenskap och forskning skiftar över åren. Det är 
därför inte helt enkelt att beräkna hur många forskare det finns, var dom finns och hur mycket 
forskning som bedrivs (Tenopir & King 2000, s 19).  
 
Forskning och utveckling är nära förbundet med samhällets ekonomiska utveckling. För den 
Europeiska Unionen har frågorna hög prioritet, då man beräknar att forskning och teknik står 
för mellan 25 till 50 % av den ekonomiska tillväxten. Man har bildat European Research 
Area (ERA), med målet att den gemensamma marknaden inom EU inte bara ska omfatta varor 
och tjänster, utan även forskning och utveckling. Särskilt viktigt anses frågorna vara eftersom 
de största konkurrenterna USA och Japan har stora handelsfördelar genom sin satsning på 
forskning. Det innebär ett handelsunderskott från högteknologiska produkter för EU: s sida  
på 20 miljarder Euro per år under de senaste tio åren, en siffra som verkar öka. 
 
EU-länder investerade i slutet av 1990-talet i genomsnitt 1,8 % av bruttonationalprodukten 
(BNP) på forskning, USA investerade 2,8 % och Japan 2,9 %. Även här verkar gapet mellan 
länderna öka. Sverige satsar 3,85 % av BNP på forskning, och ligger därmed i toppen av  
EU: s länder. Man vill från EU: s sida verka för att skillnaderna mellan medlemsländernas 
procentuella andel av satsade resurser ska jämnas ut. Detta blir särskilt viktigt när de nya 
staterna, med relativt liten forskningssatsning blir medlemmar. 
 
Botemedlet för att vända trenden är att motverka bristen på samordning av nationella och den 
Europeiska Unionens forskningspolicy. Det ska bland annat ske genom att understöda 
utvecklandet av forskningens infrastruktur. I detta ingår att uppmuntra utvecklandet av 
elektroniska nätverk, utveckla databaser och ge tillgång till avancerad Internetservice. Det är 
också viktigt, skriver man från ERA: s sida, att öka medvetandet bland forskare om de 
möjligheter som finns i informationsteknik och kommunikation (COM 2000 (6)). 
 

5.2.2 Kommersiella tidskriftsförlag  
Före andra världskriget var Europa vetenskapligt centrum, tyska och franska vetenskapens 
språk, och tyska förlag som Springer-Verlag, Akademische Verlagsgesellschaft och Fisher-
Verlag dominerade. Den politiska utvecklingen i Tyskland under 1930-talet gjorde att 
förlagen förlorade medarbetare, och dessutom spred sig meningen bland utländska forskare att 
det var ogynnsamt att publicera sig i tyska tidskrifter. Resultatet blev en ökad utgivning i 
USA, Storbritannien och Holland, och efter andra världskrigets slut återfick de tyska förlagen 
inte sin ledande ställning (Henderson 2002, s 148f). 
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Forskningens tillväxt under 1950-talet gjorde att trycket på tidskrifterna blev mycket stort. De 
var många gånger utgivna av vetenskapliga sällskap, och dessa såg sig i allt större 
utsträckning tvingade att begränsa antalet accepterade artiklar. Resultatet blev långa 
väntetider för publicering, och man införde sidavgifter för att täcka de ökade kostnaderna. I 
detta skede engagerade sig de kommersiella tidskriftsförlagen alltmer i utgivning av 
vetenskapliga tidskrifter. Specialiseringen och antalet tidskrifter ökade och förlagen kunde 
erbjuda gratis publicering till skillnad från sällskapen som krävde sidavgifter. De 
kommersiella alternativen anammade också systemet med peer review, vilket gav status och 
erkänsla för de som tillfrågades att sitta i redaktionen för en nystartad tidning. Hade sedan en 
tidskrift blivit så pass väletablerad att den ansågs oumbärlig för ämnet, hade den också 
förutsättningar att bli mycket dyr (Guédon 2001, Rabow 2001, s 3).  
 
Den vetenskapliga tidskriftsutgivningen i Europa och USA var fram till andra världskrigets 
slut inte organiserad på ett likartat sätt. I USA gavs fram till 1945 nästan alla tekniska och 
naturvetenskapliga tidskrifter ut av vetenskapliga sällskap, medan man i Europa som 
beskrivits ovan hade haft en längre historia av kommersiella utgivare av vetenskapligt 
material. Efter 1945 förändrades bilden, och idag ges omkring 40 % av de vetenskapliga 
tidskrifterna i USA ut av kommersiella förlag (Tenopir & King 2000, s 60 och där anförd 
källa). De senaste åren har sett en del sammanslagningar av förlag, Den senaste affären rör 
Reed Elsevier, ett av världens största vetenskapliga förlag, och Harcourt General. Affären 
granskades av brittiska antitrustmyndigheter men godkändes slutligen. Det nya bolaget 
kontrollerar därmed 34 % av de viktigaste biomedicinska tidskrifterna (Bowden 2001). 
 
I början av 90-talet gjordes uppskattningen att det varje dag färdigställdes mellan 6,000 och 
7,000 vetenskapliga artiklar. Processen att få dessa granskade både till form och innehåll är en 
enorm uppgift som kostar mycket tid och pengar för de inblandade (Weller 2001, s 27 och där 
anförd källa). Stora förlag hanterar tusentals artiklar varje år, och det krävs en stor arbetsinsats 
att lotsa dem från manus till färdig produkt. Förutom peer review-processen som ofta 
administreras från förlagen, ska de granskas språkligt, faktamässigt, typografiskt och grafiskt 
för att garantera en högkvalitativ slutprodukt. Slutligen ska tidskriften marknadsföras. Hela 
denna process är inte gratis vare sig det gäller tryckta eller elektroniska produkter och 
underskattas, menar man från förlagens sida, i debatten om alternativa publiceringssätt. I 
slutändan kommer vetenskaplig publikation alltid att ha en betydande prislapp, även om 
kostnaderna för elektroniska tidskrifter kan sänkas med 20 till 50 % jämfört med vad den 
tryckta produkten kostade för 20 år sedan (Rowland 1996, s 244ff).  
 
Att sätta rätt pris på tidskrifter är en komplex process, vilket Tenopir & King menar inte 
kommer att underlättas av det elektroniska mediet. Det kommer i framtiden att krävas  
drastiska förändringar av prissättningen (Tenopir & King 2000, s 11). Idag är de olika 
förlagens politik för prissättning mycket svår att överblicka. Det lägger ett stort ansvar på 
enskilda forskningsbibliotek, eller bibliotekskonsortiers, skicklighet i att förhandla (Tenopir & 
King 2000, s 391f, Broms m.fl. 2001). Frågor om vad som är skäliga vinster för kommersiella 
företag, effektiviteten och kvaliteten i deras tjänster, blandas i debatten med större principiella 
frågor som överförandet av copyright från författare till förlag, eller vem som ska äga och 
förmedla forskningsresultat.  
 
Kommersiella förlag har kritiserats för sina höga priser, stora vinstmarginaler och 
distributionskontroll av vetenskapliga forskningsresultat (till exempel Odlyzko 1996, Harnad 
1996, 2000, Guédon 2001, Rabow 2001). Reed Elsevier exempelvis, beräknas ha en 
omsättning under 2002 på 8 miljarder US $ (Morais 2002). Tillväxten för branschen i stort är 
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god. Marknadsanalytiker har kalkylerat tillväxten av enbart STM-publiceringen (Science, 
Technology & Medicine) till 20 % mellan åren 1999 till 2002. Det innebär förlagsintäkter för 
ST-publiceringen på 4,76 miljarder US $ och för M-publiceringens del intäkter på 2,69 
miljarder US $ (Rabow 2001, s 5).  
 
Relationerna mellan förlagen och forskningsbibliotek samt deras nationella organisationer har 
tidvis varit frostiga. För att belysa att utvecklingen oroar förlag, kan nämnas att år 2002 har en 
goodwill-kampanj inletts i USA. Initiativtagare till kampanjen har varit förlag och den riktar 
sig till forskningsbibliotek (Carlson 2002, Kutz 2002). 
 
Man har diskuterat om forskaren ska kunna göra publicerat material allmänt tillgängligt på en 
offentlig server, exempelvis det egna universitets, och hur det ska organiseras. På engelska 
benämns detta self-archiving, vanligen översatt till självarkivering. Organisationen Open 
Archives Initiative (OAI) arbetar med att underlätta för forskare att göra digitala dokument 
tillgängliga på offentliga servrar. Enligt deras definition bör en självarkivering medföra att 
dokumenten märks med ytterligare information, så kallad metadata, i form av författarnamn, 
titel och tidskriftsnamn. OAI har utarbetat standard för metadata. Genom att märka 
dokumenten med metadata görs dokumenten sinsemellan sökbara och möjliggör navigering 
mellan dem, oavsett vilken server de ligger på (Internetkälla 6).  
 
Enligt det brittiska projektet RoMEO9 tillåter 60 % av förlagen inte någon form av 
självarkivering efter det en artikel publicerats (Internetkälla 7). Av de totalt 80 förlagen som 
listas är det å andra sidan positivt att 40 % av dem tillåter självarkivering i någon form. Ser 
man till några av de stora förlagen tillåter exempelvis Elsevier Science (1682 vetenskapliga 
tidskriftstitlar) självarkivering av material i stadiet före en peer review (pre-refereed version), 
men då endast på en offentlig server. Kluwer förlag (1010 vetenskapliga tidskriftstitlar) 
tillåter däremot ingen självarkivering alls.  
 

5.2.3 Science Citation Index  
Det kalla kriget mellan stormakterna som inneburit stark konkurrens, inte minst på 
forskningsfronten, gick in i ett nytt skede när Sovjet sköt upp den första Sputnik raketen 1957. 
I USA slog en rad rapporter fast att orsaken till den sovjetiska överlägsenheten i rymden var 
dess kapacitet inom vetenskapliga informationshantering och utbildningsväsende. 
Effektiviteten inom forskning och utveckling kopplades starkt till informationshanteringen. 
Det hävdades att det var billigare att göra om ett vetenskapligt försök om det kostade upp till 
100,000 US $ än att ta reda på om försöket gjorts innan, och avrapporterats i litteraturen 
(Henderson 2002, s 151 och där anförda källor). 
 
Mellan början av 1960-talet till 1980-talet gjordes en enorm forskningssatsning i USA på 
informationshantering. Man fokuserade på tre områden; system för återvinning av 
information, undersökningar av vetenskapliga kommunikationsmönster och nya möjliga vägar 
för densamma, samt de elektroniska tidskrifters potential. Även i Storbritannien genomfördes 
en rad undersökningar (Tenopir & King 2000, s 62).   
 
Vid det amerikanska Institute of Scientific Information (ISI) arbetade man i början av 1960-
talet på att bygga upp ett omfattande bibliografiskt system. En av de personer som hade stor 

                                                 
9 RoMEO - Rights MEtadata for Open archiving - är ett ettårigt brittiskt projekt som syftar till att undersöka det 
rättsliga läget för självarkivering vid brittiska universitet. 
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betydelse för utvecklingen var Eugene Garfield och arbetet resulterade i Science Citation 
Index (SCI). Målet med SCI var att kunna följa citeringar i publicerade artiklar; vem citerar 
vem i vilka sammanhang och hur ofta. Täckningen av de vetenskapliga tidskrifterna i SCI har 
aldrig varit fullständigt, vilket heller inte var avsikten. Följden blev att man kunde koppla 
specifika grupper av tidskrifter till vetenskapliga kärnområden och tidskrifterna kunde 
utvecklas till vad som kallas kärntidskrifter. Steget var inte långt att utveckla system att 
gradera enskilda forskares prestation utifrån deras publiceringsmönster. Det resulterade i att 
man efter några år från ISI: s sida började publicera siffror för genomslag i citeringsintensitet, 
en impact factor. I praktiken kunde tidskrifterna nu graderas gentemot varandra på ett till 
synes objektivt sätt, och forskaren hade ett verktyg att styra sin publicering och sin karriär 
med. Fokus för intresset skiftade i och med detta även från själva artikeln till tidskriften. 
Processen gjorde att vissa tidskrifter med tiden blev oumbärliga. Dessa hade sedan 
förutsättningar att också bli dyra (Guédon 2001, kapitel sex).  
 
SCI är idag en del av ISI Web of Science, ett affärsdrivande företag, som även omfattar Social 
Science Citation Index och Arts & Humanities Citation Index. Enligt deras hemsida omfattar 
ISI totalt 8,500 av världens mest prestigefyllda tidskrifter vilka har ett stort genomslag. 
Science Citation Index expanded innehåller enligt samma källa 5,900 tidskrifter (Internetkälla 
8). 
 
Studier om vetenskaplig publicering utgår många gånger från ISI: s material. Varje år 
registreras nästan en miljon artiklar, recensioner, översikter och meddelanden10. 
Uppskattningsvis omfattar SCI en tiondel av existerande tidskrifter, och bakom urvalet ligger 
både redaktionella och kommersiella hänsyn (Sandström & Persson 1999, s 99f). Enligt en 
undersökning publicerad 2002, har Sverige ökat sin representation på den internationella 
publiceringsmarkanden under de senaste 20 åren (Persson 2002). Samtidigt har artiklarnas 
genomslag mätt i antal citeringar i relation till ett världsgenomsnitt minskat. Undersökningen 
utgår från artiklar indexerade i Science Citation Index, Social Sciences Citation Index och 
Arts and Humanities Citation Index. Orsakerna till nedgången kan man spekulera i. Några 
som nämnts är att en tillväxt av forskning skett på bekostnad av dess kvalitet, och att 
utländska samarbetspartner vid författande av artiklar från svensk synvinkel kan dra ner 
citeringsnivån. Andra kan däremot vinna på att samarbeta med Sverige (Persson 2002, s 144). 
 

5.2.4 IT-teknik och teknisk utopism 
Att införandet av IT-teknik automatiskt genererar ökad produktivitet har blivit något av en 
dogm (Ekman & Quandt 1999, s 2f). Den tekniska utvecklingen beskrivs som både önskvärd 
och oundviklig utan att man alltid analyserar komplexiteten och följder som inte är önskvärda. 
Detta synsätt har kallats ”teknologisk utopism”. Inställningen har inte med de tekniska 
lösningarna i sig att göra. Dessa skiftar från tid till tid. Däremot kan visionen av den goda 
framtiden som frammanas vara utopisk, och tekniken utmålas som medlet att nå dit (Kling & 
Lamb 1996, s 25ff, Bohlin 1999, s 16f). Det finns en tradition att skriva utopiskt om 
informationsteknik, eller som författaren Tom Stonier sammanfattar; 
 

                                                 
10 Enligt Persson 2002 indexeras en halv miljon artiklar i Science Citation Index, Social Sciences Citation Index 
och Arts and Humanities Citation Index, hämtade från omkring 10 000 tidskrifter. Skillnaden i antalet mellan 
Sandström & Persson 1999 och Persson 2002  kan bero på att den större siffran även inkluderar material som 
recensioner, även om det endast talas om material från Science Citation Index (Persson 2002, s 135). 
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”And just as the industrial economy eliminated slavery, famine, and 
pestilence, so will the postindustrial economy eliminate authoritarianism, 
war, and strife. For the first time in history, the rate at which we will solve 
problems will exceed the rate at which they will appear. This will leave us 
to get on with the real business of the next century. To take care of each 
other. To fathom what it means to be human. To explore intelligence. To 
move out into space.” (Stonier 1983, s 214, i Kling & Lamb 1996, s 25).  

 
Redan under IT-teknikens första tid på 1960-talet fanns förhoppningar att det nya elektroniska 
mediet skulle råda bot på de brister man upplevde den tryckta vetenskapliga publiceringen var 
behäftad med. Kritiken rörde den stora tillväxten av information, förseningar i produktion och 
distribution, ökade kostnader och priser, publicering av (i princip) samma forskningsresultat i 
många olika tidskrifter, upplevelsen av att det som producerades inte lästes, eller att det redan 
var kända resultat som publicerades mest för att tillfredsställa uppdragsgivare, anslagsgivande 
institutioner och den administrativa sidan av forskning. Framtiden, menade många, för 
vetenskaplig kommunikation låg i det elektroniska mediet och med dessa hoppades man 
undvika problemen (Tenopir & King 2000, s 21f, 65ff).  
 
Alternativa sätt att sprida forskningsresultat och bedriva kvalitetskontroll, exemplifieras i 
litteraturen ofta med det så kallade preprint-arkivet i Los Alamos (Internetkälla 9). Till 
exempel tjänar det för radikala förespråkare för reformering, som Odlyzko och Harnad, som 
belysande exempel på hur snabbt en förändring kan äga rum (Odlyzko1996, Harnad 1996, 
2000). Los Alamos arkivet (numera vid Cornell University) täcker främst delar av 
ämnesområdena fysik och matematik. Arkivet grundades 1991 av Paul Ginsparg, med stöd 
från American Physical Society (APS), US Department of Energy och Los Alamos National 
Laboratory (LANL) (Weller 2001, s 298, Henderson 2002, s 157). Arkivet innehåller nu 
drygt 50 % av all litteratur inom fysiken, och kan nås på 14 servrar jorden runt. Enbart på 
servrarna i USA registreras varje vardag 160,000 träffar (Rabow 2001, s 52, Harnad 2001). 
Fysik är ett ämnesområde som sedan länge stöder pre print-distribution av artiklar, och 
förslag hur arkivets struktur skulle se ut byggdes upp redan på 1960-talet av fysikern Michael 
J. Moravscik (Tenopir & King 2001, s 81). Los Alamos-arkivet har sedan starten årligen 
understötts av National Science Foundation (NSF) och Department of Energy med 300,000 
US $ (Internetkälla 10). Arkivet är i hög grad förbundet med Ginsparg som person. När denne 
flyttade över till Cornell, flyttade arkivet med honom. Det administreras idag från Cornell, 
även om en kopia av den ännu finns att tillgå via Los Alamos.  
 
Odlyzko anser att det tryckta mediet inom vetenskaplig publicering helt kommer att 
marginaliseras och spår att tidskrifter i tryckt form kommer att försvinna helt inom 10-20 år 
(Odlyzko 1996, s 91). Även Castells skriver i sin analys av nätverkssamhället, att 
vetenskaplig och akademisk publicering i tidskrifter helt kommer att övergå till det 
elektroniska mediet på bekostnad av det tryckta. Undantaget kommer enligt honom bara att 
bli ”… some prestige publications suitable for Christmas gifts and special occasions” 
(Castells 2001, s 199).  
 

5.2.5 Samarbete och reforminitiativ 
De senaste åren har ett antal organisationer bildats med målet att verka för en förändring av 
den vetenskapliga publiceringsmarknaden. Dessa kan verka på ett nationellt, men också på ett 
internationellt plan. Då projekten många gånger är relativt nystartade kan det vara för tidigt att 
se resultaten av arbetet ännu. Denna sammanställning är långt ifrån fullständig, men ger trots 
allt en bild av samarbetsformerna samt deras mål. I reformdiskussionerna är ett viktigt inslag 
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den moraliska frågan om det är rätt att ha kostnadsspärrar för vetenskapligt material som varit 
offentligt finansierat. Betydelsefullt är också att forskaren har ett berättigat behov av att 
behålla kontrollen över sitt material.  
 
Alltsedan Internets början har användarkulturen präglats av öppenhet och samarbete, och av 
en grundsyn att man inte ska kommersialisera dess resurser. En liknande syn kan återfinnas i 
Open Source-rörelsen, som verkar för att fritt tillgängliggöra mjukvaror (Castells 2001, s 14, 
38). Paralleller till inställningen finns i de initiativ till reformering av vetenskaplig publicering 
där öppenhet, både i tillgänglighet och i peer review-processen, förespråkas. 
 
Problemen med tillgång till vetenskapligt material kan vara illa nog i den industrialiserade 
världen, men ett oöverkomligt hinder i utvecklingsländer. UNESCO uppmuntrar till debatt om 
frågor kring den fria tillgången av information. Särskilt viktigt är detta, menar man, inom den 
vetenskapliga världen, där frågan om det fria flödet av information är väsentlig. UNESCO 
arbetar dels med att utveckla modeller för kommunikation, dels även med projekt och kurser 
för att möjliggöra spridandet av avhandlingar och annat vetenskapligt arbete, så kallade 
ETD:s (Electronic Thesis and Dissertations) (Internetkälla 11).  
 
Man har varit mycket aktiv i USA med att organisera sig och driva frågorna. En av de tidigast 
bildade och som synes har varit framgångsrik i sitt arbete är SPARC (the Scholarly 
Publishing & Academic Resources Coalition). Det bildades i juni 1998 av Association of 
Research Libraries (ARL). SPARC är en världsomspännande organisation med säte i USA. 
De arbetar för att främja konkurrensen på den vetenskapliga kommunikationsmarknaden, och 
står bakom manualerna ”Create change” och ”Gaining Independence”. Här ges råd hur man 
kan genomföra alternativ till en kommersiellt styrd publiceringsverksamhet och man riktar sig 
till universitet, bibliotek, vetenskapliga sällskap och andra intresserade (Internetkälla 12). 
Organisationen finns också representerad i Europa i form av SPARC Europe, bildat i juli 
2001. (Internetkälla 13). SPARC tar även på sig rollen som förläggare i ett samarbete med 
American Chemical Society. Tillsammans startade de 1999 tidskriften Organic Letters, 
lanserad som en konkurrent till Elseviers Tetrahedron Letters. Konkurrensmedlet är hög 
kvalitet och lågt pris, Organic Letters erbjuds till en tredjedel av priset för Tetrahedron 
Letters. Två år efter starten har Organic Letters gått om Tetrahedron Letters i ISI: s 
sammanställning av impact factor. Enligt uppgifter från SPARC har prisökningen på 
Tetrahedron Letters bromsats, vilket de tolkar är en direkt följd av konkurrens från ett 
billigare och jämbördigt alternativ (Internetkälla 14).  
  
Både SPARC och SPARC Europe har betalande medlemmar, i form av bibliotek och skilda 
akademiska och nationella organisationer. Enligt deras hemsidor uppmuntrar de en utveckling 
av självarkiverande initiativ som ger öppen och fri tillgång till forskningsresultat. De stöder 
också en utveckling av alternativa elektroniska publiceringsformer som är till nytta för den 
vetenskapliga kommunikationen. Det sker genom att de garanterar förlag en viss bas för 
prenumerationer och de hjälper också till att marknadsföra nya tidskrifter. Som ett led i 
arbetet stöder de också utvecklandet av nya ekonomiska modeller som ska ge fri tillgång till 
resurser, eller åtminstone resurser till rimliga priser.  
 
Budapest Open Access Initiative (BOAI) är en annan typ av organisation med liknande mål 
(Internetkälla 15). Organisation stöds av Open Society Institute (OSI) vilken i sin tur stöttas 
finansiellt av finansmannen George Soros. Under tre år ges 3 miljoner US $ i bidrag. BOAI 
startades i december 2001 och har som mål att göra tillgången till elektronisk information 
allmän och gratis. Genom att undanröja kostnadsbarriärer, menar man, kommer 
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forskningsverksamhet att öka, utbildning berikas, rika och fattiga kommer att få tillgång till 
samma material vilket lägger en grund för att ena mänskligheten i dess strävan efter kunskap. 
Två typer av strategier rekommenderas för att nå dessa mål; självarkivering eller att man som 
forskare bör välja att publicera i fritt tillgängliga elektroniska tidskrifter.  
 
Andra organisationer har inte lika uttalat visionära mål, utan koncentrerar sin strävan på att 
underlätta ett samarbete mellan organisationer genom samordning och tekniska lösningar. 
I september 2002 lanserades ett europeiskt projekt vid namn FIGARO (Federated Initiativ of 
GAP and Roquade) (Internetkälla 16). Namnet baserades på två liknande projekt, GAP 
(German Academic Publishers) (Internetkälla 17) samt Roquade (Electronic Publishing 
Services for Scientists), det senare ett holländskt initiativ (Internetkälla 18). FIGARO 
finansieras mellan 2002 till 2004 till stor del av medel från EU, vilket ligger i linje med EU: s 
övriga satsning på forskning och utvecklingsfrågor (se avsnitt 5.2.1 Forskning i det moderna 
samhället) Målet är att bilda ett europeiskt nätverk för akademiska institutioner vilka ska 
erbjudas stöd för elektronisk publicering. Det innebär både tekniska lösningar och en 
affärsmodell för verksamheten.  
 
BioMedCentral är ytterligare en annan typ av organisation, som lanserades i början av 2000 
(Internetkälla 19). I botten finns en affärsdrivande verksamhet, Current Science Group, vilken 
driver BioMedCentral som ett icke-kommersiellt förlag. Konkurrensmedlet är snabbhet i peer 
review-processen, snabbhet i publicering, och fritt tillgängliga resurser. Forskarna får betala 
500 US $ för att publicera, men om en institution blir medlem kan forskarna därifrån 
publicera utan kostnad. Ett mål är att få tidskrifterna inom BioMedCentral indexerade av ISI, 
samtidigt som man menar att forskarvärlden är alltför fixerad vid siffror från impact factor 
analyser. Man vill slå ett slag för en kombination av kvalitetsbedömningar, som 
användarstatistik och en kombination av redaktionella och forskarkollegers bedömning av 
arbetet. Lanseringen av Faculty of 1000 kan ses som ett svar på att man inte indexeras i ISI. 
Denna sammanslutning av forskare rekommenderar artiklar för läsning, och lyfter på så vis ut 
arbete som förtjänar extra uppmärksamhet. En viktig skillnad mot ISI är att man lyfter fram 
den individuella artikeln, istället för att rikta uppmärksamheten mot tidskriften. 
 
I detta sammanhang kan också den amerikanska organisationen Public Library of Science 
(PLoS) nämnas. Den har som nämnts tidigare (se avsnitt 2. Bakgrund) uppmärksammats 
genom sin uppmaning till bojkott av tidskrifter som inte släpper material fritt efter sex 
månader. Under första delen av 2003 kommer även Public Library of Science att bedriva 
förlagsverksamhet, baserad på författarbekostad publicering. Även i PLoS kan institutioner bli 
betalande medlemmar. 
 
I Sverige har universitets- och högskoleförbundet (SUHF) startat utredningen ”Bibliotekens 
framtidsfrågor”, som bland annat kommer att belysa frågan om konkurrens och 
publiceringsmodeller på tidskriftsmarknaden. En rapport är planerad att lämnas under hösten 
2003 (SUHF 2002). Frågan har dessutom diskuterats i massmedia under slutet av 2002 och 
början av 2003, främst utifrån ett kostnads- och rättviseperspektiv (Agrell 2002, Torhell 2002, 
Lindau 2003, Wennö 2003). Även enskilda forskningsbibliotek börjar bli alltmer aktiva. Man 
arbetar till exempel vid Universitet i Lund med ett avtal, kallat license to publish vilket ska 
möjliggöra för forskare att publicera på universitet även efter publikation i tidskrift (se avsnitt 
5.1.4 Överföring av copyright till förlag).  
 
BIBSAM (Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling) har i 
december 2002 beslutat att ge ett bidrag till ett pilotprojekt om ett ”Svenskt resurscentrum för 
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vetenskaplig kommunikation” (SRVK). Projektet kommer under några månader att arbeta 
med information, marknadsföring, ge tekniska råd samt arbete för samarbete och användning 
av gemensam standard. BIBSAM arbetar tillsammans med skilda universitets- och 
högskolebibliotek och projektet samordnas av Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet 
(Internetkälla 20).  
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6. Diskussion  
 

 “Many electronic publications already exist, even more are inevitable. As 
with print journals, some will depend upon volunteer editors. Some of those 
folks will become entrepreneurs. Some won’t. I’ve known journal editors 
who started as volunteers, but when the journal evolved into a valuable 
property they became capitalists. Some professional societies make a lot of 
money from journals that often support other society activities. They have 
learned to expect institutional libraries to finance those activities. To offset 
this imbalance, government agencies will have to increase their level of 
“overhead” support. Both librarians and scientists have to recognize that 
publication is part of the research process. We have to support larger library 
budgets just as we support greater funding of research.”  
(Intervju med Eugene Garfield i Hane 2000)  

 
Bilden av ett förändrat informationslandskap har växt fram, där de som agerar inom den 
vetenskapliga publiceringsmarknaden har möjligheter som inte fanns för 50 år sedan. 
Samtidigt står de inför en storskalighet i verksamheten som historiskt saknar motstycke.  
 
Mot bakgrund av detta har min frågeställning varit 
 

- Hur påverkar aktörernas delvis motstridiga intressen förutsättningarna för vetenskaplig 
publicering i elektronisk miljö? 

 
I min undersökning fokuserar jag på de tre aktörerna, forskaren, förlaget och 
forskningsbiblioteket.   
 
Inledningsvis diskuteras aktörernas delvis motstridiga intressen, för att därefter övergå i en 
analys av hur dessa faktorer påverkar förutsättningarna för vetenskaplig publicering.  
 
6.1 Finns det motstridiga intressen? 

6.1.1 Tillväxtbransch 
Kommersiella tidskriftsförlag av den storlek, och med det genomslag som vi känner idag är 
ett relativt nytt fenomen. Däremot är det ingen ny företeelse att enstaka kommersiella förlag 
råder över vetenskaplig publicering. Före andra världskriget dominerade tyska förlag, efter 
krigsslutet hade tyngdpunkten förskjutits till Holland, England och USA. Forskning har under 
samma tidsperiod haft en enorm tillväxt, produktionen av artiklar och antal tidskrifter har 
även de haft en kraftig tillväxt. Vetenskapliga förlag har i snabb takt tagit stegen från att vara 
styrda av vetenskapliga sällskap till att bli kommersiella förlag. Som sådana har de som 
motparter förutom forskarvärlden och forskningsbibliotek, även intressenter som aktieägare 
och externa investerare att ta hänsyn till. Förändringen har varit särskilt märkbar i USA.  
 
Förläggarens roll är både att tillmötesgå forskarens vilja att få publicera, presentera varan och 
marknadsföra den för att slutligen få den såld till en relativt liten, kostnadskänslig kundkrets. 
Stora bolag har delvis kunnat utnyttja en monopolliknande situation, vilket bitvis har gjort 
tidskrifterna mycket dyra. Samtidigt kan tidskrifterna inte bli hur dyra som helst. Då riskerar 
man att förlora prenumerationer vilket tvingar fram en spiral av kostnadsökningar. Man 
riskerar även att få opinionen mot sig, vilket i längden påverkar både status och goodwill som 
omger förlagen. 
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Vad som är ett bra pris för en vetenskaplig tidskrift är komplicerat att beräkna. I en tid av 
teknisk omställning från tryckta till elektroniskt distribuerade tidskrifter, tillkommer en 
mängd kostnader för utveckling och marknadsföring av nya tjänster. Hur dessa investeringar 
ska ge utdelning, och betala utvecklandet av nya produkter, samtidigt som 
prenumerationskostnaderna inte får skena iväg är en svår balansgång för förlagen.  
 

6.1.2 Tvångströja 
Forskarens uppgift är att göra sitt material känt och få det inordnat i en värld av kunskap. 
Artikelpublicerandet har sedan lång tid varit vägen, och erkänsla för arbetet målet. Att 
dessutom kunna gradera insatsen har varit av intresse för både anslagsgivare och 
forskarkolleger. Den bibliografiska databasen Science Citation Index fyllde ett tomrum vid sin 
tillkomst på 1960-talet, och blev med tiden ett oumbärligt arbetsredskap. Samtidigt blev det 
efter hand också något av en tvångströja för forskare. Publicerades man inte i de rätta 
sammanhangen, med chans att citeras och underförstått få ett stort genomslag, kunde ens 
forskarkarriär påverkas i negativ riktning. Med tiden har en hierarki inom tidskriftsmarknaden 
bildats. Status på distributionskanalen har varit betydelsefull, då en viktig del av den formella 
kvalitetsgranskningen kanaliserats via dess redaktion.   
 
Några av informanterna diskuterade peer review-systemets negativa sidor. Det rörde sig om 
den stora obetalda arbetsinsatsen, outtalade och dolda urvalskriterier, och riskerna med 
partiskhet vid bedömningar. Att systemet även hade goda sidor, och var det bästa som stod till 
buds än så länge framfördes också, likaså att det elektroniska mediet stimulerar ett 
utforskande av nya former av peer review.  Förhoppningar att det nya mediet ska stimulera 
förbättringar av den vetenskapliga publiceringen var märkbar hos flera av intervjupersonerna.  
 
På vägen mellan författande av en artikel och slutlig publicering i en tidskrift förlorar 
författaren copyright till artikeln. Av tradition har denna upplåtits till förlaget, som ersättning 
för arbetet producenten av den yttre formen stått för. Det har till stor del varit ett oomstritt 
förfarande då det tryckta mediet dominerade, men attityden har drastiskt förändrats då 
elektroniskt distribuerade tidskrifter ökat i omfattning. Man har från forskarhåll argumenterat 
varför forskaren som gör ”allt” arbete, efter förlagens insats ska ge upp rätten att själv 
kontrollera materialet. Slutligen får forskaren köpa tillbaks det via ett forskningsbibliotek. 
Universitet som arbetsgivare kan även de ifrågasätta det ekonomiska för dem att stå för 
kostnader i samband med forskningen, men sedan förlora rätten att disponera den formella 
rapporteringen – artikeln. Det ligger en stark övertygelse i argumenten att det inte är rätt att 
det offentligas medel används för att i princip betala flera gånger för samma sak. I tider av 
ekonomisk nedskärning blir det mycket effektiva argument.  
 
I Sverige tillämpas det så kallade lärarundantaget för forskare vid universitet och högskolor. 
Lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar, LAU 1949:345, ger lärare full kontroll över 
uppfinningar de gjort i tjänsten. Man har främst under 1990-talet diskuterat om detta är ett 
hinder för kommersiell exploatering av uppfinningar eller inte, och om man för att kunna dra 
största möjliga nytta av forskningsresultat bör avskaffa undantaget. Inom de närmsta åren 
kommer det enligt propositionen ”Forskning och förnyelse” från 2000/2001 inte att vara 
aktuellt, även om frågan kommer att diskuteras vidare (Prop. 2000/01:3, s 192ff).  
 
Informanterna hade olika åsikter om de hade makt över sin situation. Någon menade att det 
berodde på var i forskarkarriären man befann sig. Under forskarutbildningen hade man 
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egentligen ingen makt över sin publiceringssituation, men som etablerad forskare hade man 
det. En viss utpressningssituation rådde dock i relationen mellan förlaget och forskaren, där 
förlaget kan utnyttja forskarens starka motiv för publicering. 
 
Som en del av reforminitiativen ligger en utmaning av etablerade system för peer review, och 
dess hierarkiska uppbyggnad. Flödet av kommunikation i Garvey & Griffiths värld utgår från 
att forskarens arbete granskas av någon med högre kompetens. Informationstekniken har 
påverkat processen så att bilden blivit mer komplex. Hurds vidareutveckling av modellen 
utgår från fyra stadier som gradvis via en något moderniserad Garvey & Griffiths modell går 
mot en helt transformerad bild. Utmärkande är att Hurds modeller ger en bild av ett allt 
enklare flöde, med färre inblandade och ett förmodat snabbare förlopp. Frågan är om 
modellerna ger en skenbart förenklad bild av ett i verkligheten komplext förlopp. Gibbons 
m.fl. menar att en ökad ”densitet” i kommunikationerna blir följden då snabb och spontan 
kommunikation underlättas. Samtidigt som aktörerna kommer närmare varandra på ett sätt, 
kan den ökade mängden informationskanaler snarare utgöra ett hinder för kontakt.  
 
I teorier om hur samhället påverkats av den nya informationstekniken diskuteras om 
hierarkiska system, här exemplifierat av peer review, kommer att luckras upp. Castells 
nätverksorienterade värld saknar en uttalad hierarki. Var människa utformar sin plats i 
nätverket, vilket skapar komplicerade relationer mellan personer och grupper. Gibbons m.fl. 
beskriver ett vetenskapligt samhälle där kommunikationsmönster är mindre välorganiserade 
än innan, och där nyheter snarare sipprar än transporteras effektivt genom systemet. Möjliga 
kontaktytor är många fler i en värld där e-post är en del av vardagen. Några informanter talar 
också om den stora nyttan man kan dra av de nya kommunikationsmöjligheterna. I och med 
att möjligheterna till informella kontakter har utökats, kan man ana en förskjutning mot att de 
informella kontakterna tar allt större del i anspråk av forskarens tid och intresse. När mediet 
för formell publikation i allt större utsträckning blir elektronisk, och när informella kontakter 
även de sker i elektronisk miljö, kan det göra de mentala gränserna mellan informellt och 
formellt inte förblir så skarpa som de beskrevs i Garvey & Griffiths modell.  
 

6.1.3 Kostnader 
Bibliotek, som måste tillhandahålla tidskrifter som ständigt blir dyrare, lever med en 
frustrerande situation. Ökar inte anslag i samma takt som priset, måste man omfördela sina 
resurser. Samtidigt ser man en allt större del av resurserna gå till tidskriftsprenumerationer på 
bekostnad av andra medier. På samma gång är det en orimlig situation för ett bibliotek att 
kunna köpa det man alltid har köpt, utan hänsyn till kostnadsutvecklingen eller ett förändrat 
utbud. Om man diskuterar frågan enbart utifrån ett kostnadsperspektiv kan det vara svårt att 
engagera grupper utanför biblioteksvärlden. Sätts däremot frågan i relation till moral eller 
effektiviteten i systemet, får argumenten en annan tyngd och kan väcka reaktioner även 
utanför biblioteksvärlden.  
 
Om man vill att ett material ska vara fritt tillgängligt, hur ska då kostnaderna för arbetet 
täckas? En tendens idag är att den som vill publicera får betala för det i inledningsskedet av 
publiceringsprocessen. På så vis blir kostnaden tydliggjord för forskaren, istället för att 
förlagets kostnader döljs i en biblioteksbudget. Informanterna var, med ett undantag, positiva 
till detta. På så vis har man återvänt till en modell som var etablerad när vetenskapliga 
sällskap publicerade en större andel av tidskrifterna. Ett hårdare tryck på dem till följd av ett 
ökat antal artiklar, fördröjde publiceringen vilket stimulerade tillkomsten av kommersiella 
tidskrifter. Men kommer de summor som nu krävs för publicering i exempelvis 
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BioMedCentral att räcka? Var ligger smärttröskeln? För att utnyttja det elektroniska mediets 
fulla potential med exempelvis instruerande videosekvenser och tredimensionella bilder krävs 
både professionalitet och resurser. Hur stora blir kostnaderna för sådana produkter? Har 
forskaren den tid och kunskap att hantera detta? En informant påpekade att det inte hade 
någon högre status bland författare att bara göra en text tillgänglig på Internet, utan det 
krävdes andra typer av mervärde för att anseendet på produkten inte skulle bli för låg. 
Experiment med formen kräver resurser, och tidigare felsatsningar, som en informant 
berättade om, hade kostat branschen mycket pengar. Att det var nödvändiga steg för att 
tekniskt utveckla den elektroniska tidskriften var informanten övertygad om, men det var ändå 
kostnader som i slutändan skulle täckas. 
 

6.1.4 Det offentligas intresse 
Samtidigt som forskning enligt Gibbons m.fl. Mode 2 modell blivit en mindre isolerad 
företeelse i samhället än tidigare, har den även öppnats upp för kritik. Forskning och 
teknikutveckling anses ha stor betydelse för hela samhällets utveckling, man talar från EU: s 
sida om 25 till 50 % av tillväxten (se avsnitt 5.2.1). Att på bästa sätt distribuera 
forskningsresultat blir på så vis också en fråga om ekonomisk tillväxt. Offentligt finansierad 
verksamhet måste ständigt motivera sin existens och nytta inför samhället. Att ifrågasätta 
effektiviteten i nuvarande system handlar då både om att utmana etablerad praxis inom 
forskarvärlden, men också om att diskutera ifall kommersiella intressen i branschen är ett 
hinder eller en tillgång.  
 
Övergången från tryckta till elektroniska tidskrifter har gett nya förutsättningar för 
distribution. Samtidigt som förlag vill vara ledande i utvecklingen av nya elektroniska 
kommunikationssystem, måste de på samma gång bevaka sina inkomstkällor som finansierar 
investeringarna. Att reforminitiativ delvis finansieras av offentliga instanser som exempelvis 
det amerikanska National Institutes of Health, kan från deras synvinkel uppfattas som 
subventioner av verksamhet som i framtiden kan bli allvarliga konkurrenter till den egna 
affärsverksamheten. Att bygga en publiceringsverksamhet på offentliga medel, är något man 
ser skeptiskt på från kommersiellt håll. Inställningen är att regeringar skiftar, och deras 
prioriteringar likaså. Detta är en alltför flyktig grund att basera långvariga publiceringsprojekt 
på (Kutz 2002). Samtidigt baserar vetenskapliga förlag, både kommersiella och icke-
kommersiella, sin publiceringsverksamhet på offentliga medel från bibliotek. 
 
6.2 Hur är påverkan på vetenskaplig publicering?  

6.2.1 Behövs förlag och bibliotek? 
Tillkomsten av ett nytt, effektivt kommunikationsmedel i form av Internet gör att den enskilde 
eller en grupp forskare befinner sig i en ny position. Frågan uppkommer om man inte kan 
effektivisera den långa kedjan av inblandade och förkorta publiceringsprocessen? På köpet 
kan det kanske både gå snabbare och bli billigare? Frågan är vilka man kan tänka sig undvara. 
I den statliga propositionen ”Forskning och förnyelse” från 2000/2001 står; 
 

”Till detta kommer att den vetenskapliga informationen tenderar 
att välja nya uttrycksformer. I allt större utsträckning tas ny teknik och 
Internet i anspråk för att sprida forskningsresultaten. Författare och forskare 
väljer att direkt vända sig till användarna och konsumenterna utan 
att ta omvägen via förlag och traditionellt tryck.” (Prop. 2000/01:3, s 199) 
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Man kan lockas tillägga att lika gärna som forskaren kan välja att inte ta omvägen om förlag 
och traditionellt tryck, kan forskaren frestas att hoppa över vägen om biblioteket. De kostar 
bara en massa pengar, och vad gör de egentligen för nytta? Kommer bibliotekens roll att vara 
öppen för diskussion i allt större utsträckning liksom man diskuterar förlagens framtid? En 
informant pekade på svårigheter med att nå ut med information till forskare om pågående 
förändringar, men att då hon var ute och föreläste mötte ett stort intresse för frågan. 
Informanterna med biblioteksbakgrund tyckte det var mycket viktigt för den framtida 
utvecklingen att visa på bibliotekens resurser. Forskningsbiblioteken har dessutom med sin 
överblick över situationen, goda förutsättningar att driva frågan om förändringar inom 
elektronisk publicering. Inte minst gäller det att göra frågan känd i forskarvärlden. 
 
De flesta av informanterna var positiva till rörelser med den sortens vision som Public 
Library of Science framför. Uttalandet från Derk Haank, chef för Elsevier Science, där han 
uttryckte en oro om att ”Anden har kommit ur flaskan – frågan är, hur får vi tillbaks anden in i 
flaskan igen”, syftande på Public Library of Science, menade informanterna hade ekonomiska 
grunder. Däremot var man oense om det verkligen stämde att ”Anden har kommit ur flaskan”. 
Att tala om en upprorsstämning bland forskare menade man var en klar överdrift, men ett 
skeende hade satts igång. Majoriteten av informanterna var positiva till möjligheten för 
forskare att lägga publicerade artiklar på en hemsida, exempelvis på en universitetsserver. Om 
det skedde med eller utan ett förlags, med förstahandsrätt till materialet, tillstånd eller inte var 
det delade meningar om. Någon menade att man i princip skulle få göra det, även om man 
riskerade att förlaget kom på en, medan andra menade att man fick respektera ett ingånget 
avtal. En informant pekade på att man i en del fall i praktiken såg mellan fingrarna på 
självarkivering, medan en annan frågade sig vem som egentligen ägde rätten att disponera 
materialet, forskaren eller arbetsgivaren. Spridningen på svaren kan sägas återspegla de 
många skilda ståndpunkter som finns i frågan. Hur man ska kontrollera upphovsrätten vid 
elektronisk spridning på Internet och är ett problem även för andra medier som musik och 
film. 
 
Man kan som förlag alltid motivera sin existens om man tillför mervärde, menade en 
informant. Det hade exempelvis ingen hög status bland författare att bara göra en text 
elektroniskt tillgänglig, utan att något av mervärde tillfördes. Det fanns alltid ett behov av 
professionell kunskap för denna del av produkten. Att man från alla inblandades sida behöver 
göra varandra uppmärksamma på vad man tillför i kedjan från producent till användare, 
verkar nödvändigt. Att sedan målen, eller den principiella ståndpunkten inte är desamma, är 
mindre viktigt. En insikt i motparternas problem är en förutsättning för att utvecklingen i 
största möjliga mån ska bli till allas belåtenhet.  
 

6.2.2 Visioner om IT 
Förändringar inom den elektroniska publiceringen diskuteras i allt större utsträckning. 
Organisationer bildas, projekt startas, och både nationella och internationella samarbeten 
intensifieras. Visionerna är ibland stora, exempelvis talar man på BOAI: s hemsida om ett 
enande av mänskligheten, som en följd av öppnandet av informationsresurser. Målen 
illustrerar de mycket stora förhoppningar som fästes vid den nya teknikens potential. Visioner 
behövs för att förändra en dålig situation till det bättre, men samtidigt är det inte givet att 
förändringar upptas lika snabbt av alla. Både informanter och litteraturen talar om den 
tekniska utvecklingens påverkan på situationen, men även att den är en av förutsättningarna 
för förändring. Men betyder det att man är lika villig att anamma nya tekniska möjligheter på 
ett annat, mer formellt och organisatoriskt plan? Kling & Lamb menar att även om man kan 
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säga sig vara för den närhet det elektroniska mediet kan skapa genom e-post kontakter, kan 
man stöta på oväntat motstånd från etablerade sociala och kulturella mönster (Kling & Lamb 
1996, s 48 och där anförd källa). Många gånger analyserar man inte på ett tillräckligt djupt 
plan sociala och kulturella mönster inom användargrupper. Dessa faktorer, menar man, avgör 
till sist om de tekniska lösningarna blir en framgång eller inte. Slutligen kan förändringar av 
invanda beteendemönster bli de viktigaste och svåraste problemen att lösa för den framtida 
utvecklingen av vetenskaplig kommunikation (Kling & Lamb 1996, s 25ff, Bohlin 1999, s 
16f). Liknande tankegångar framför Hurd. Hon skriver att vetenskaplig kommunikation 
tveklöst är inne i en övergångsfas på grund av förändrade tekniska förutsättningar. Många 
tekniska problem återstår att lösa, men det som främst saknas idag är ekonomiska och rättsliga 
lösningar. Inte minst bör man i förändringsarbetet räkna med att beteendemönster inte är i fas 
med tekniken (Hurd 2000, s 1283).  
 

6.2.3 Vad är framgångsrik forskning? 
För forskare är uppgifter om citeringsgenomslag från Science Citation Index viktiga. Höga 
citeringsnivåer anses betyda stort genomslag, men också en garanti för hög kvalitet. Andra 
typer av kvalitetskontroll genomförs som en del av lanseringen av ett publiceringsalternativ. 
BioMedCentral med sin grupp av forskare, Faculty of 1000, rekommenderar artiklar för 
läsning, och man kan som författare få ut exempelvis statistik över hur mycket artiklarna har 
använts. Artiklarna hamnar i fokus, vilket kan få konsekvenser för hur man kommer att 
uppfatta sammanhanget som omger artikeln. Kommer vi att se en större intresseförskjutning 
från tidskrifter till artiklarna? Man kan fråga sig vad konsekvenser kan bli för prissättningen. 
Blir högkvalitativa artiklar dyrare än de som inte håller samma nivå? 
 
Undersökningar visar att Sveriges relativa citeringsgenomslag i av Institute for Scientific 
Information indexerade tidskrifter, där Science Citation Index ingår, har minskat de senaste 
åren. Det har framförts att orsaken dels kan vara sämre kvalitet på arbetet, men också att 
Sverige i större utsträckning än tidigare samarbetar med forskare som inte har samma 
genomslag på citeringsmarknaden (se avsnitt 5.2.3 Science Citation Index). Sörlin skriver, att 
tankar om kvalitetsbedömning i Mode 2 samhället enligt Gibbons m.fl. modell, borde 
stimulera till debatt om forskningens kvalitetsbegrepp istället för att ensidigt likställa kvalitet 
med publicerade artiklar (Sörlin 2002, s 265). Kvalitet i Mode 2 modellen är svår att bedöma, 
då ekonomiska, sociala och politiska aspekter tas med i värderingen. Exempelvis kan ett 
minskat genomslag på citeringsmarknaden för Sveriges del sett i ett globalt perspektiv vara en 
positiv sak.   
 

6.2.4 Engagemang 
Tidskriften Organic Letters lanserades 1999 av SPARC i samarbete med American Chemical 
Society. Syftet var att starta ett konkurrenskraftigt alternativ till Elseviers Tetrahedron Letters, 
en tidskrift som mellan 1995 till 1998 haft en årlig prisökning på 15 % (Internetkälla 14). Som 
beskrivits i avsnitt 5.2.5 har Organic Letters fått en mycket positiv start. Reforminitiativ som 
detta tjänar som bra exempel på att förändring är möjlig. Alternativa vägar att publicera kan 
erbjudas, till en lägre kostnad och med hög kvalitet jämfört med etablerade, dyrare alternativ. 
Konkurrensen innebär dessutom att en ohejdad prisutveckling kan bromsas. Att Institute for 
Scientific Information indexerar Organic Letters och presenterar goda genomslagssiffror för 
tidskriften är naturligtvis en ovärderlig draghjälp.  
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Public Library of Science kommer att ta steget från att enbart vara ett forum för bojkott till att 
bli utgivare av tidskrifter. Genom ett finansiellt bidrag på nio miljoner US $ under fem års tid, 
kommer man att under 2003 starta två tidskrifter, PLoS Biology och PLoS Medicine11. 
Tidskrifterna kommer att vara peer review-granskade, fritt tillgängiga för användning via 
Internet och publiceringskostnader kommer att täckas av forskarnas medel. En av PLoS 
grundare, Harold Varmus, sammanfattar situationen på följande sätt;  
 

“By making the published results of biomedical research available for free, 
and allowing them to be redistributed and used without restriction, these 
new journals will substantially increase the value – to both the scientific 
community and the public – of the tremendous investment our society 
makes in scientific research.” (Internetkälla 21). 

 
Varmus lyfter fram både den moraliska aspekten, men även den ekonomiska. Genom att göra 
forskningsresultat tillgängliga utan kostnadsspärrar för användaren kommer de enorma 
investeringarna som görs på forskning att komma till största möjliga samhälleliga och 
forskningsmässiga nytta. PLoS kan genom ett stort finansiellt bidrag dra igång en 
publiceringsverksamhet, och det är antagligen en nödvändighet för att etablera tidskrifterna. 
Hur den kommer att tas emot av forskarvärlden, får däremot framtiden utvisa. 
 
Det är slående att man i USA de senaste åren varit mycket aktiv i förändringsarbetet. EU-
länderna har inte haft en gemensam forskningspolicy tidigare, vilket från officiellt EU-håll 
framförts kan vara en orsak till att Europa haft svårigheter att hävda sig i den internationella 
konkurrensen. Bildandet av organisationen European Research Area för upp frågorna på ett 
politiskt plan, och kopplas till den ekonomiska tillväxten i Europa.  
 
I Sverige har man de senaste åren blivit mer och mer aktiv. Utredningsarbeten och samarbeten 
har inletts, och under de närmaste åren kommer vi troligen se att diskussionen om 
förändringar i det vetenskapliga kommunikationssystemet bli mer aktuellt än den varit 
tidigare. Ett tecken på ett ökat intresse är det genomslag i media som forskningsbibliotekens 
situation fick under slutet av 2002 och början av 2003. Opinionsbildning fyller en viktig 
funktion även i framtiden för att göra problemen kända också utanför biblioteksvärlden. 
 
Bland forskare finns många gånger en omedvetenhet om vad som händer med den egna 
artikeln när den väl blivit accepterad för publicering. Då har man oftast redan gått vidare till 
andra projekt. Ett fortsatt engagemang från forskarnas sida är en nödvändighet för att debatten 
om förändringar av det rådande systemet ska fortleva. Att inse att publicering är en del av 
forskningen, att förlag och bibliotek även de har något att bidra med är en lärdom att ta med 
sig till framtiden. I slutändan kan alla göra väsentliga bidrag att till att vetenskaplig 
publicering kommer närmare visionerna, vare sig de är utopiska eller inte.  

                                                 
11 Bidragsgivare är Gordon och Betty Moore Foundation. Ett bidrag till lanseringen är ett policybeslut av 
Howard Hughes Medical Institute som innebär att forskare anslutna till institutet kommer att få publicera i 
tidskrifterna utan kostnad.  
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Zuzana Helinsky, konsult. 
Sven-Åke Lennung, förlagschef på Studentlitteratur. 
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Bilaga 1  
Nedanstående ordlista ska ses som ett hjälpmedel för läsaren att få en sammanfattning av 
begrepp och termer som tas upp i övrig text. Ett flertal källor har använts. För organisationers, 
och myndigheters del har information hämtats från deras respektive hemsidor på Internet. I 
andra fall har Nationalencyklopedien (NE online), SAOL online, Weller 2002 ”Editorial Peer 
review” och Hjörland 1992 ”Informationsvidenskablige grundbegreber” använts som 
referenser.  
 
ARL (Association of Research Libraries) Nordamerikansk organisation för 
forskningsbibliotek, som bland annat ligger bakom SPARC. ARL arbetar särskilt med frågor 
som rör framtiden för forskningsbibliotek i den vetenskapliga kommunikationsprocessen. 
Bibsam Avdelning på Kungliga Biblioteket för nationell samordning och utveckling. Särskilt 
arbetar man med frågor som rör informationsförsörjningen för högre utbildning och forskning 
BioMedCentral Icke-kommersiellt förlag för huvudsakligen elektroniskt distribuerade 
tidskrifter. Förlaget verkar för omedelbart tillgängliga, kvalitetsgranskade artiklar inom det 
biomedicinska området. Affärsmodellen bygger på att forskaren betalar för publicering, även 
institutioner kan bli medlemmar. BioMedCentral är en del av Current Science Group. 
Budapest Open Access Initiative (BOAI) Startat 2001 för att accelerera utvecklingen mot ett 
fritt tillgängliggörande av vetenskapligt arbete. De stöttas av Open Society Institute (OSI) i 
inledningsskedet. Organisationen rekommenderar forskare att elektroniskt självarkivera 
material och publicera i fritt tillgängliga elektroniska tidskrifter utan barriärer i tillgång. 
Copyright Från engelskans av copy ”avskrift” och right ”rättighet”. Det rättsliga skyddet, 
upphovsrätten, som omger litterära och konstnärliga verk. 
Current Science Group (CSG) En kommersiellt driven sammanslutning av företag som 
samarbetar för att utveckla information och service till den biomedicinska världen. 
BioMedCentral är en del av CSG. 
Desktop publishing  Med hjälp av layoutprogram kan typografiskt arbete utföras i en 
persondator. På så vis kan en och samma person, med eller utan typografisk kunskap, stå för 
hela produktionen, från författandet till att göra texten klar för tryckning i ett layoutprogram.  
E-Biomed Förslag om fritt tillgängliga biomedicinska artiklar lanserat 1999 av National 
Institutes of Healths ledare Harold Varmus. Senare kallad PubMedCentral. 
European Research Area (ERA) Organisation inom EU som arbetar för att koordinera av 
medlemsländernas forskning och utvecklingsarbeten. ERA startades 2000 med målet att göra 
forskningsfrågor till en del av den gemensamma marknaden inom EU.  
Faculty of 1000 Som en del av BioMedCentral arbetar Faculty of 1000 som ett verktyg att 
återfinna särskilt artiklar som är värda att få extra uppmärksamning. Urvalet och graderingen 
av artiklarna görs av drygt 1,000 forskare, ledande inom sina respektive områden. 
FIGARO Projekt som understöds finansiellt av EU mellan åren 2002 till 2004. Syftet är att 
med hjälp av tekniska lösningar och affärsmodeller för verksamheten understödja akademiska 
institutioners elektroniska publicering. Namnet baseras delvis på de två tidigare projekten 
GAP (German Academic Publishers) och  Roquade (Electronic Publishing Services for 
Scientists). 
GAP (German Academic Publishers) Samarbetsprojekt mellan universiteten i Hamburg, 
Oldenburg och Karlsruhe. Genom att erbjuda en teknisk och administrativ infrastruktur 
arbetar man för att möjliggöra elektronisk publicering av artiklar, men också av böcker. 
Projektet startades 2001 understött av Deutsches Forschungsgemeinschaft (DFG). 
Goodwill Det goda rykte eller anseende som en person, land, företag eller organisation kan 
åtnjuta. Motsatsen är Badwill. 
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Impact factor Analysmetod som används för att följa citeringsmönster. De första studierna 
genomfördes på 1920-talet, men det var med det datorbaserade användningen som metoden 
fick genomslag. På 1960-talet började man på Institute for Scientific Information använda 
metoden för att undersöka vilka genomslag tidskrifter hade. Dessa rapporter, Journal Citation 
Reports, började publiceras 1975. 
Institute of Scientific Information (ISI) Informationsföretag startat av Eugene Garfield på 
1950-talet, sedan 1960 kallat ISI. Företaget började på 1960-talet publicera Science Citation 
Index. ISI är numera en del av The Thomson Corporation, ett världsledande företag som 
arbetar med avancerad informationshantering. År 2001 lanserades ISI Web of Science som 
förutom Science Citation Index även innehåller Social Science Citation Index och Arts & 
Humanities Citation Index. 
Licens avtal När elektroniska tidskrifter lanserades på allvar reglerades bibliotekens tillgång 
till dessa genom avtal. Bibsam och en sammanslutning av forskningsbibliotek har genom 
licens avtal fått tillgång till större mängder elektroniska resurser än vad som tidigare var fallet.   
License to publish Ett antal avtal som är under framtagning vid Lunds Universitet. 
Licenserna syftar till att vara ett stöd för forskarna i en förhandlingssituation med förlag, och 
avser ge forskare rätt att självarkivera på universitets server.    
Los Alamos National Laboratory (LANL) Avdelning under det amerikanska Departement 
of Energy (DOE), administrerat av University of California och är en av världens största 
forskningsanläggning av sin typ. Ämnesområden som täcks är huvudsakligen fysik men även 
ämnen som ingenjörskonst, kemi, matematik, datavetenskap, biologi och geovetenskap 
representeras på LANL. Var åren 1991 till 2001 värd för det pre-print arkivet för fysik 
arbeten arXiv.org., som byggts upp av Paul Ginsparg. 
NORDINFO (Nordiska samarbetsorganet för vetenskaplig information) 
Samarbetsorganisation för de nordiska länderna som särskilt arbetar med frågor som rör 
forskningsbibliotek. Främst arbetar Nordinfo med stöd till projekt inom 
informationsförmedling. Nordinfo lyder under Nordiska ministerrådet. 
Open Archives Initiative (OAI) Organisation som erbjuder att med hjälp av tekniskt och 
organisatoriskt ramverk, exempelvis genom märkning av dokumenten med metadata 
möjliggöra interoperarationalitet mellan skilda elektroniska arkiv. Dessa arkiv ska vara öppet 
tillgängliga. Organisationen stöds av Digital Library Foundation (DLF), Coalition for 
Networked Information (CNI) och National Science Foundation (NSF).  
Open Society Institute (OSI) Organisationen är en del av ett informellt nätverk grundat och 
finansiellt understött av George Soros med målet att understöda omvandling av stängda 
samhällen till öppna. De är representerade i ett femtiotal länder och stöder diverse projekt som 
exempelvis arbetar med utbildning, kultur, mänskliga rättigheter såväl som sociala, 
ekonomiska och rättsliga reformarbeten. OSI stöder Budapest Open Access Initiative (BOAI) 
i dess inledningsskede. 
Open Source Initiative (OSI) Organisation som verkar för att källkoder till mjukvaror ska 
vara öppet tillgängliga. På så vis för programmerare. Kända exempel på öppet skapade 
mjukvaror är operativsystemet Linux och programmeringsverktyg som GNU. 
Peer review Kan översättas ”granskning av likar”. Ett väletablerat förfarande inom den 
vetenskapliga publiceringen som ska garantera artiklars vetenskapliga kvalitet. Två eller tre 
sakkunniga (anonyma eller kända för författaren) granskar ett manus, avger omdöme om dess 
kvaliteter, och om det uppfyller kvalitetskrav rekommenderar det för publicering. Detta 
grundläggande koncept har en mängd varianter (Weller 2002, Editorial peer review). 
Post-print Artiklars status efter en formell peer review genomgång och slutlig publicering. 
De är då ofta belagda med copyright och föremål för begränsningar i distribuering. 
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Pre-print Artiklar eller andra dokument som distribueras före formell slutpublicering. Den 
har då heller inte genomgått en sedvanlig peer review-process, men kan som pre print få 
spridning och vara föremål för inlägg på exempelvis elektroniska diskussionslistor. 
Primär publicering Offentliggörande av tidigare opublicerat material som artiklar, rapporter 
och patent. Jämför med sekundär  
Public Library of Science (PLoS) Amerikansk organisation som genom ett öppet brev 
uppmanat forskare till bojkott av tidskrifter, vilka inte släpper material fritt inom sex månader 
efter publicering. Bojkotten har sin början i september 2001. Uppropet har rört ämnesområden 
medicin och biomedicin. PLoS lanserar år 2003 två egna, fritt tillgängliga tidskrifter inom 
dessa ämnesområden. 
Publicera Att publicera innebär att offentliggöra dokument, ett begrepp som omfattar texter, 
bilder, datafiler och andra informations bärande element.  
PubMedCentral Fritt tillgängligt webbaserat digitalt arkiv för publicerade artiklar inom 
biomedicin. Här kan förlag arkivera publicerade artiklar, direkt efter publicering, eller efter en 
viss definierad tidsrymd. Det administreras av det amerikanska National Library of Medicine 
och startades 2000. 
RoMEO (Rights MEtadata for Open archiving) Brittiskt projekt som mellan augusti 2002 till 
juli 2003 undersöker det rättsliga läget för självarkivering av vetenskapliga artiklar. Det 
finansieras under ett år av det brittiska Joint Information Systems Committee (JISC), ett 
oberoende rådgivande organ för den högre utbildningens användning av 
informationsteknologi. 
Roquade (Electronic Publishing Services for Scientists) Holländskt samarbetsprojekt påbörjat 
1999 mellan tre universitet. Syftet är att ge praktiskt stöd för att främja elektronisk 
publicering. Man samarbetar både med forskare, vetenskapliga sällskap och förlag. 
Sammanläggningsavhandling Även kallad artikelavhandling. Avhandling som består av ett 
antal artiklar publicerade i en tidskrift som har peer review-system som garanti för kvalitet. 
Science Citation Index (SCI) Databas för citeringsanalys som sedan 1960-talet sammanställs 
av Institute of Scientific Information (ISI). SCI ger bibliografisk information, abstrakt och 
tillhandahåller citeringsanalyser baserat på artiklar från drygt 3,700 vetenskapliga tidskrifter 
inom naturvetenskaperna. 
Sekundär publicering Till skillnad från primär publicering har informationen bearbetats i 
någon form så den ska passa viss målgrupp. Det kan innebära att abstrakt och index har lagts 
till för att underlätta sökning.  
Självarkivering Från början self-archiving. Termen innebär att en person gör digitala 
dokument tillgängliga på offentlig server. Genom att de märks med ytterligare uppgifter, 
metadata, i form av datum, titel, författare, tidskrift och liknande uppgifter blir de sinsemellan 
sökbara. Organisationen ”The Open Archives Initiativ” understöder detta arbete och har 
utarbetat standard för metadatamärkning. Mest känt av självarkiveringsarkiv är preprint-
databasen vid Los Alamos National Laboratory. 
SPARC (the Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition) Allians av 
forskningsbibliotek, universitet och liknande organisationer som aktivt stöder en förändring 
av dagens vetenskaplig publiceringsmodeller. Organisationen ligger bakom manualer som 
”Create Change” och ”Gaining Independence”. SPARC lanserades 1998 av ARL, 
Association of Research Libraries. 
SPARC Europe Sammanslutning av europeiska forskningsbibliotek, forskningsinstitutioner 
och biblioteksorganisationer som stöder en ökad konkurrens inom den vetenskapliga 
publiceringsvärlden. SPARC Europe är en del av den amerikanska organisationen SPARC. 
Ulrich´s International Periodicals Directory En bibliografisk databas som täcker 
tidskriftsutgivning över hela världen. Den anses vara den mest heltäckande, och startades i 
tryckt form 1932. Numera finns den även i elektronisk form. 
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UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Startades1945 
och har 188 medlemsstater (1999). Som FN-organ verkar det på global nivå för att främja 
utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation mellan nationer. 
Universitets- och högskoleförbundet (SUHF) Förbundet bildades 1995 med syftet att vara 
en diskussionsplattform och samordnande organ för samtliga universitet och högskolor i 
Sverige. 
Utopi Begrepp från grekiskans ”ou topos” med betydelsen ”ingen plats”. Först myntat 1516 
av Sir Thomas More som skrev ”Utopia”, Litterär genre som beskriver en idealstat. Begreppet 
teknisk utopism används för att beskriva en onåbar social vision kopplat till tekniska 
lösningar.  
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Bilaga 2 
Följande frågemall användes vid intervjuerna. Under rubriken Gemensamma frågor listas 
vilka frågor som var gemensamma för alla intervjuade. Därefter finns uppställt vilka frågor 
som var specifikt avsedda för de enskilda informanterna. Även dessa frågor var delvis 
gemensamma. 
  
Informanter 
Jonas Fast, doktorand i biofysikalisk kemi, Lunds tekniska Högskola, intervju 29/11 2002 
Zuzana Helinsky, konsult, specialiserad på service för bibliotek och internationella förlag, 
intervju 8/1 2003  
Sven-Åke Lennung, förlagschef för universitet och högskola på Studentlitteratur, Lund, 
intervju 12/11 2002 
Ingegerd Rabow, 1:e bibliotekarie vid biblioteksdirektionen, Lunds Universitet, intervju 14/11 
2002 
Lennart Thörnqvist, professor i energihushållning, Lunds Teknisk Högskola, intervju 25/11 
2002  
 
Gemensamma frågor 
Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
Hur länge har du haft dessa arbetsuppgifter? 
 
Hur ser dina kontakter med forskare/förlag/bibliotek ut?  
 
Vilka faktorer tror du mest kommer att påverka din verksamhet i framtiden?  
Några alternativ; 
Politiska beslut?  
Ekonomiska utvecklingen?  
Allmän omstrukturering av publiceringsvärlden?  
Övergången från tryckt till elektroniskt? 
 
Övergången från tryckt till elektronisk spridning av forskning har pågått en tid, så att det nu 
kan sägas finnas två parallella spridningsvägar, tryckta tidskrifter och böcker samt 
elektroniska.  
Hur har skiftet påverkat ditt arbete?  
 
Menar du att statusen för en publikation blir lägre om man väljer att publicera sig enbart i 
elektroniska sammanhang, eller kvittar det?  
 
Är det möjligt att en ökad användning av Internet kommer att förbättra spridning av 
publikationerna?   
Finns det särskilda fördelar den elektroniska publiceringen har jämfört med den tryckta? 
Nackdelar?  
 
Hur ser du på att en del forskare väljer att publicera sig i egen regi, t ex lägger ut artiklar, 
undervisningsmaterial eller föreläsningsmaterial på Internet, kanske via sitt universitetet,  
eller på någon så kallad ”Open Archive” sida, samtidigt som de publicerar resultat i en 
vetenskaplig tidskrift eller i bokform (i tryckt form eller elektronisk)?  
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Om den egna spridningen fortsätter och t o m ökar i omfattning, hur kan det påverka 
produktionen av läromedel? 
 
Menar du att det finns en upprorsstämning bland forskare som vänder sig mot rådande system 
för publicering? 
 Varför? Varför inte? 
 
Känner du till den amerikanska organisationen Public Library of Science? 
 
När och hur kom du först i kontakt med PLoS?  
Vad är din bild av PLoS?  
 Vad tycker du om deras mål? 
  
”Anden har kommit ur flaskan […] frågan är- hur får vi tillbaks den in i flaskan igen?”.  Så 
beskrev Derk Haank, ordförande i Elsevier Science nyligen publiceringssituationen för 
vetenskapligt material i en intervju. Han syftade på vad som hänt den senaste tiden då 
forskare organiserar sig, exempelvis uppropet om bojkotten som organiserats av Public 
Library of Science i USA.  
Kan du hålla med honom?  
Varför, varför inte? 
 
Förläggarfrågor – Lennung 
Ni gör ju en satsning på cd-rom utgivning, webbplatser och e-böcker. Sen hur länge pågår 
denna satsning? 
Varför gör ni satsningen? 
Hur har mottagandet varit för e-satsningen? Från författarna? Från kunderna? Från bibliotek 
och universitet och högskolor?  
Har ni märkt av en nedgång i efterfrågan på tryckt material? 
I vilken del av er utgivning har ni den största andelen digital utgivning? 
Hur löser ni arkiveringsfrågan för det digitala materialet? Vem har ansvaret? Ni eller 
biblioteken? 
 
Vilka är de främsta bidragen en förläggare ger till en publikation? Vilka ”mervärden” tillförs? 
Kvalitetsbedömningen, hur görs den? Har ni ett peer review-förfarande för material innan det 
publiceras? 
 
Hur hanterar ni copyrightfrågan? Behåller forskaren rätten, och kan fortsätta sprida det t ex på 
en hemsida i egen eller i universitets regi, utan tillstånd från er? 
 
Konsultfrågor - Helinsky 
Vilka är de främsta bidragen en förläggare ger till en publikation? Vilka ”mervärden” tillförs? 
 
Vem ska stå för kostnaden i samband med publicering?  
 
Avslutande frågor 
Har forskaren någon reell makt över sin egen publicering? 
 
Har biblioteken någon reell makt över utbudet av vetenskapligt material?  
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Kommer det i framtiden att krävas ett större samarbete mellan forskningsbibliotek och de 
enskilda forskare och institutioner än vad som varit vanligt de senaste åren? 
 
Forskarfrågor – Fast och Thörnqvist 
Vem ska stå för kostnaden i samband med publicering?  
 Forskaren via sina forskningsanslag? 
 Förlagen? 
 Biblioteken? Slutanvändaren? 
 
Du har ju skrivit på bojkottlistan som PLoS organiserar.  
När och hur kom du först i kontakt med PLoS?  
Vilken typ av kontakt?  
 
Har forskaren någon reell makt över sin egen publicering? 
 
Menar du att det finns en upprorsstämning bland forskare som vänder sig mot rådande system 
för publicering? 
 Varför? Varför inte? 
Etablerade eller nya inom forskningen, doktorander?  
 
Bibliotekariefrågor - Rabow 
Menar du att det finns en upprorsstämning bland forskare som vänder sig mot rådande system 
för publicering? 
 Varför? Varför inte? 
 
Vem ska stå för kostnaden i samband med publicering?  
  
Kommer det att bli en större intresseförskjutning från användarnas sida från tidskrifter till 
artiklar?  
 
Har forskaren någon reell makt över sin egen publicering? 
 
Har biblioteken någon reell makt över utbudet av vetenskapligt material?  
 
Kommer det i framtiden att krävas ett större samarbete mellan forskningsbibliotek och de 
enskilda forskare och institutioner än vad som varit vanligt de senaste åren? 
 


