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Internationell publicering är allt viktigare både för forskare och för samhällets kvalitetsbedömning av 
forskningen. Boken Vetenskaplig publicering - Historik, Praktik, Etik skiljer sig från existerande böcker 
genom sitt personliga, praktiska men också kritiska anslag. Den analyserar publiceringssystemets 
kärnfunktioner, framgångsrika arbetssätt, men också de problem systemet idag brottas med. 

av Christian Berggren

Vetenskaplig publicering
– säregen,  svår, och viktig också för praktiker 

Svenska professorer inom ledarskap och organisation kunde så sent 
som på 1990-talet framställas som ”ledande” inom sitt område utan 
att ha en enda internationell artikel. Idag är detta omöjligt. Veten-
skaplig kommunikation i form av publicering i internationella, kol-
legialt granskade, tidskrifter har blivit oundgänglig både för att ut-
veckla och validera kvalitet, och för att bygga en persons rykte. Via 
Google och andra sökmotorer är det också lätt att snabbt kolla vad 
en forskare producerat. Detta är viktigt för kollegor och för dokto-
rander som letar efter en produktiv och fruktbar miljö. Men det är 

också väsentligt för praktiker! Är den person från universitetsvärlden 
som företaget vill anlita som föreläsare eller rådgivare verkligen av 
”världsklass”? Eller är det bara en lokal förmåga? Vad har han/hon 
skrivit som verkligen blivit kvalitetsbedömt? Utan någon internatio-
nell vetenskaplig publicering är det mycket svårt att veta.

Utan publicering ingen vetenskap 
”Science is public knowledge. No publications, no science.” Så skrev 
den kände vetenskapsteoretikern John Ziman för femtio år sedan, 
och sammanfattade därmed en lång utvecklingsprocess. Boken Ve-
tenskaplig publicering – Historik, Praktik, Etik tar avstamp i 1600-ta-
lets vetenskapliga revolution och skildrar hur kommunikationen 
mellan forskare då började ändras från brev och böcker på latin till 
publicering i vetenskapliga tidskrifter, där författarna publicerade 
sina upptäckter och insikter utan att ta betalt men i gengäld fick 
offentligt erkännande som den förste. Detta var en stor förändring 
mot tidigare beteenden där de lärda svartsjukt bevakade sin kun-
skap, och behöll sina resultat och formler för sig själva för att kunna 
sälja dem dyrt. 1600-talets nya tidskrifter bröt med detta och så små-
ningom och under stort motstånd etablerades också en anonym 
kollegial granskning av inskickade artikelmanus. Denna peer review 
är ryggraden i dagens vetenskapssamfund med dess 10 000-tals 
vetenskapliga tidskrifter och varje författare som skickar in en artikel 
måste räkna med att bli kritiserad och skriva om, ofta flera gånger. 
När industrin arbetar med forskare i olika projekt, t ex finansierade 
av VINNOVA, måste forskarna ägna en betydande tid åt publicering 
i dessa kanaler. Boken Vetenskaplig publicering visar varför det är så 
viktigt och så tidskrävande, men också vad det kan det tillföra andra 
parter.  

Fyra centrala funktioner
I boken analyseras hur detta publiceringssystem uppfyller fyra cen-
trala funktioner:
• att attribuera, ge offentligt erkännande till den som är först;
• att selektera och legitimera, dvs att så långt möjligt rensa bort bi-
drag som inte grundas i trovärdiga metoder och data; 
• att referera, dvs ge erkännande till den forskning som det egna bi-
draget bygger på; 
• att navigera, dvs utgöra en grund för systematisk sökning av kvali-
tetsgranskade studier inom olika områden.

Publiceringssystemet har förstås också svagheter. Ett problem 
som ofta omnämns är de utdragna, och för författarna oberäkne-
liga granskningsprocedurerna, som gör att artiklar, särskilt inom 
samhällsvetenskap, sällan kan redovisa några rykande färska data. 
Men som Vetenskaplig Publicering visar har alternativen, till exem-
pel fri internetpublicering och bedömning i efterhand ännu större 
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svagheter, och inget annat system har visat sig kunna fylla de här 
fyra funktionerna. Grunderna i dagens system kommer därför san-
nolikt bestå under lång tid.

Inom massmedia, delar av näringslivet, och bland vissa forskare 
finns en föreställning att existerande föreställningar, kunskap och 
företag utgör hinder för innovationer, att det är kreativ förstörelse 
som gäller, att man kan och bör starta nytt utan hänsyn till denna 
barlast. Andra studier visar däremot att de flesta framgångsrika fö-
retag utvecklas genom en kombination av ständiga förbättringar 
och kreativ ackumulation, där existerande kunskaper förädlas och 
integreras med nya tekniker och kunskapsområden. Boken Ve-
tenskaplig Publicering visar att grundvalen för den vetenskapliga 
kommunikationen, särskilt inom samhällsvetenskapen är antagan-
det att kunskapen utvecklas kumulativt, ”on the shoulders of gi-
ants”, och varför det måste vara så. Eller som den danske organi-
sationsforskaren Kristian Kreiner har uttryckt det: ”Goda nya idéer 
bygger vidare på goda gamla idéer”.

”Klarhet skall vara ditt främsta mål!”
Att publicera vetenskapligt är svårt, och med ökande internatio-
nell konkurrens växer svårigheten! Bokens andra del är därför in-
riktad på praktiken, hur man skall arbeta med det akademiska 
skrivandet och publiceringsprocessen. En central utgångspunkt är 
här den kritik av föreställningen att en akademisk text måste vara 
komplex och svårtillgänglig som formuleras av Bill Starbuck, ame-
rikansk organisationsteoretiker och tidigare president för Academy 
of Management. Enligt Starbuck är det tvärtom: ”Klarhet skall vara 
ditt främsta mål! Ditt mål som författare skall vara att förklara dina 
idéer klart, inte att imponera på läsaren med din bildning eller att 
demonstrera hur komplext ditt tänkande är.”

Einstein yttrade en gång: ”Min penna är klokare än jag.” Vad han 
menade var att genom att formulera sig i skrift kunde han nå re-
sultat och inse konsekvenser bortom vad han hade förväntat när 
han enbart tänkte eller talade. Skrivande kan på så sätt vara krea-
tivt och ge tillgång till tankar och associationer som författaren 
själv var omedveten om. En romanförfattare som citeras i boken 
säger: ” Jag brukar ofta säga att mina romankaraktärer tar över 
och bestämmer handlingen. Fast egentligen är det bara det un-
dermedvetna som agerar. Mitt medvetna jag har ingen aning om 
hur man skriver en roman, men om jag vågar lita på den delen av 
medvetenheten som jobbar under ytan – då händer det saker hela 
tiden.”

Men i forskning räcker det inte med kreativitet. En akademisk 
text skall vara logiskt uppbyggd, på ett vederhäftigt sätt förhålla 
sig till tidigare teorier och resultat, använda väl definierade be-
grepp, och utmynna i övertygande slutsatser. Fast vad som är klart, 
övertygande och väldefinierat är inte lätt för författare att själva 
bedöma. Man måste låta andra läsa, bedöma och begrunda, om 
och om igen. Boken ger här en rad exempel på kollegiala samar-
betsformer som ökar möjligheterna att lyckas, och skildrar också 
personliga erfarenheter av hur författare kan hantera krångliga pu-
bliceringsvägar, refuseringar och andra motgångar.

Ett ofullkomligt men nödvändigt system
En av de centrala funktionerna i det vetenskapliga publiceringssyste-
met som nämns ovan är att selektera, dvs att rensa bort bidrag som 
inte grundas i trovärdiga metoder och data. Men kollegial gransk-
ning är som varje mänskligt system ett ofullkomligt system, där 
granskare kan vara partiska, slarviga, ha ont om tid eller av andra skäl 
missa väsentliga svagheter. Inom näringslivet är man väl medveten 
om att det finns mindre nogräknade konkurrenter som tar genvägar, 
snyltar på andras namn, kopierar deras produkter, osv. Sådant finns 
också inom akademin. Oredlighet  i forskningen har blivit särskilt 
aktuella problem i Sverige genom fallet Macchiarini, Karolinska Insti-
tutets nu avskedade śtjärnkirurg ,́ som tillsammans med KI-forskare 
publicerade artiklar med stort genomslag i The Lancet, något denna 
välkända medicintidskrift nu håller på att brottas med. Baserat på 
bland annat en enkät till 1000 tidskrifter inom ekonomi och mana-
gement visar boken hur vetenskapliga redaktörer blivit alltmer upp-
märksamma på problem med fusk och manipulation, hur förlagen 
utsätter manus för systematiska kontroller av plagiat, och allt oftare 
drar tillbaka redan publicerade artiklar. Vissa open access-tidskrifter 
som PLOSOne, där artiklarna är fritt tillgängliga för alla, går i spetsen 
och kräver att allt som ett bidrag bygger på dokumenteras i artikelns 
bilagor. 

Sådana krav innebär att forskarna måste bli mycket mer noggran-
na att dokumentera alla steg i forskningsprocessen. De innebär mer 
arbete, men också fördelar, inte minst för praktiker som behöver be-
döma vad en författare baserar sina resultat på. Snarare än att vara 
alternativ till dagens system, verkar denna typ av internetbaserade 
open access-tidskrifter för att förstärka och förfina systemet. De visar 
också att systemets ideal - universalism, tillgänglighet och organise-
rad skepticism - behåller sin betydelse för vetenskapen, och än mer 
för samhället i stort. 
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