Ska ett högskolebibliotek förlägga böcker?

Erland Jansson
När en kollega föreslog ovanstående rubrik för mitt bidrag till denna volym,
kunde jag inte motstå frestelsen, men självklart handlar uppsatsen inte om
svinnet av böcker från bibliotek – och jag kan inte tro att något sådant över
huvud taget förekommer vid Södertörns högskolebibliotek. Vad uppsatsen
handlar om är vetenskaplig publicering. Vilken roll bör högskolor och universitet spela för spridningen av forskningsresultat och hur kan de spela den
rollen idag? Det ligger i sakens natur att den lärda världen alltid intresserat
sig för utgivning av böcker och tidskrifter och engagerat sig i sådan på det
ena eller andra viset och att den måste göra det också framdeles. Situationen
idag kännetecknas av en snabb och revolutionerande teknisk utveckling, som
skapar helt nya villkor för spridning av vetenskaplig liksom annan information. Vidare håller vetenskapen på att bli internationell på ett sätt den inte
varit tidigare. Slutligen har det skett genomgripande förändringar i förlagsvärlden, som bland annat innebär att makten koncentreras till allt färre men
allt större koncerner. Hur man ska förhålla sig till allt detta måste alla svenska lärosäten och deras bibliotek ta ställning till. I denna uppsats tar jag upp
frågor som: Vad är det som publiceras idag, hur och på vilka grunder sker
urvalet, vilken spridning får det man väljer att publicera, och hur väl tjänas
vetenskapen av det urval som görs och den spridning som uppnås? Den sista
frågan är den mest centrala, och uppsatsen handlar därför mycket om just
kvalitet och spridning.
Uppsatsen utgår från publikationsverksamheten vid Södertörns högskola
och baseras i hög grad på mina snart åtta års erfarenhet av den. Jag gör också
en del utblickar, i någon mån mot andra lärosäten och mot vanliga kommersiella förlag, men främst mot amerikanska så kallade university presses. Här
ska också sägas att jag i stort sett kommer att bortse från tidskrifter, eftersom
det inte är ett område där Södertörns högskola engagerat sig. Det innebär i
praktiken att jag begränsar mig till humaniora och samhällsvetenskap.

Södertörns högskolas publiceringsverksamhet
Det mesta av det praktiska arbetet med den vetenskapliga publiceringen vid
Södertörns högskola sköts av personal vid biblioteket. Det torde vi ha
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gemensamt med många andra lärosäten. I andra avseenden tror jag vi skiljer
oss åt från de flesta. Ett sådant är att det finns ett centralt organ, den så kallade Publikationskommittén, som bär det övergripande ansvaret för all vetenskaplig publicering som sker i högskolans namn. Publikationskommittén
tillkom genom ett rektorsbeslut år 2001. Kommittén har sju ledamöter. Bibliotekschefen är medlem ex officio, medan de andra sex väljs så att de representerar högskolans vetenskapliga inriktningar så väl som möjligt.1 Själv har
jag alltsedan starten fungerat som kommitténs sekreterare och som huvudansvarig handläggare av verksamheten.
De syften Publikationskommittén är satt att tjäna är att ge högskolans lärare och forskare möjlighet att
•
•
•

i skriftlig form på sedvanligt sätt göra sina forskningsresultat kända
och deltaga i den vetenskapliga debatten
inför uppdragsgivare och finansiärer redovisa forskningens resultat
publicera läromedel av betydelse för högskolan

Inom ramen för dessa syften har kommittén givits en rad olika uppgifter,
vilka kan sammanfattas i två punkter:
1. att hjälpa högskolans forskare med att få sina forskningsresultat publicerade
2. att säkerställa att det som publiceras i högskolans namn (eller med
stöd från högskolan) håller god kvalitet
Det innebär i viss mening att kommittén har samma uppgifter som vanliga
kommersiella förlag: att bedöma manuskript och så effektivt som möjligt
sprida det som man väljer att publicera.
Jag tror att vi skiljer oss från de flesta andra lärosäten därigenom att de
verk vi ger ut med ytterligt få undantag är skrivna av disputerade forskare;
utgivningen vid andra lärosäten brukar domineras av doktorsavhandlingar
och därmed görs ju kvalitetssäkringen i särskilda former. Även om vår verksamhet alltså skiljer sig ganska avsevärt från publiceringsverksamheten vid
andra lärosäten och kanske kan påminna om vanliga förlags, måste det understrykas, att i ett fundamentalt hänseende skiljer vi oss från sådana: Inga
ekonomiska krav ställs på vår verksamhet förutom att vi måste hålla oss
inom ramarna för de medel som tilldelas oss – hittills har de varit helt tillräckliga – medan kommersiella förlags publikationer måste vara ekonomiskt
bärkraftiga.
Hur de angivna syftena bäst tjänas och uppgifterna lämpligen fullgörs har
lämnats till kommittén att själv bestämma. Sammanfattningsvis kan man
1

Se Publikationskommitténs arbetsordning som återfinns på:
www.sh.se/Forskning/Publikationer/Publikationskommittén.
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kanske säga att Publikationskommittén kommit att se det som sin uppgift att
vara det låt oss säga förlag till vilket högskolans forskare naturligen vänder
sig, när de har färdigställt ett manus. Ibland, då det finns speciella skäl, ger
kommittén också stöd för publicering på externa förlag.
Det finns ett ganska stort antal serier vid högskolan. Direkt under Publikationskommittén sorterar fyra serier:
•
•
•
•

Södertörn Academic Studies
Research Reports
Working Paper
Läromedel från Södertörns högskola

Av dessa är den förstnämnda den mest ambitiösa, och det är i första hand
den jag utgår från när jag diskuterar högskolans utgivning.
Utöver dessa fyra serier finns drygt ett dussin serier som är knutna till
specifika ämnen eller centra. För att få starta en sådan serie måste man ansöka om tillstånd hos Publikationskommittén. De krav kommittén ställt är att
de ansvariga kan visa att de har ett system för kvalitetsgranskning, som kan
förväntas fungera, och att serien är långsiktigt hållbar. Kommitténs principiella inställning är positiv, de flesta ansökningar har till slut beviljats, men det
är långt ifrån alla som kunnat vidmakthålla en utgivning i den utsträckning
som planerats, och en serie har efter ett par år inte lyckats komma ut med ett
enda nummer. Gång på gång har jag i mitt arbete slagits av hur många forskare underskattar den mängd arbete bokutgivning kräver.

Urval och kvalitetsgranskning
Kvalitetssäkringen är en huvuduppgift för Publikationskommittén. Den
rymmer flera olika aspekter, vetenskapliga, språkliga, estetiska och formella.
Granskningen av den vetenskapliga kvaliteten i publikationerna är självfallet
av fundamental betydelse. Redan vid sitt första möte beslöt kommittén att
använda sig av lektörer för att bedöma manus. Högskolan är som myndighet
bunden av offentlighetsprincipen, och de yttranden som inhämtas blir alltså
offentliga handlingar. I de allra flesta fall inhämtas dessa yttranden från experter från andra svenska lärosäten, av praktiska skäl ibland från våra nordiska grannländer, och vid ett antal tillfällen har forskare från USA, Storbritannien och Tyskland konsulterats. Ibland tar det ganska lång tid innan man
hittar en lämplig lektör som är beredd att ta på sig uppdraget, och sedan har
inte alla lektörer någon starkt utvecklad känsla för en deadlines betydelse.
Det är inte särdeles mycket vi kan göra åt den saken. Vi arvoderar visserligen lektörerna, men vi är mycket mer beroende av dem än vad de är av de
arvoden vi kan erbjuda, så i stort sett är det bara att vänta och hoppas, och
för det mesta brukar det gå bra.
Det ligger i sakens natur att den vetenskapliga granskningen inte varit
okontroversiell, men med tiden förefaller den ha vunnit bred acceptans, och
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de flesta författare och redaktörer är tacksamma för de synpunkter som
framkommer. I själva verket är det mycket få manus som helt förkastats.
Proceduren har främst inneburit att brister kunnat åtgärdas. Kommittén har
alltså i praktiken knappast gjort ett urval av vad som ska publiceras utan
snarare har den bedömt vilken serie de olika manusen (sedan nödvändiga
revideringar gjorts) bäst passar in i.
Språket är en fråga som faller både under rubriken ”kvalitet” och rubriken
”spridning”. De som väljer att skriva på svenska gör det främst för att de
vänder sig till en läsekrets som behärskar svenska och/eller för att de vill
uttrycka sina tankar på det språk de behärskar bäst. De som skriver på engelska gör det för att de vill nå ut till en internationell läsekrets.
Frågan om språkets kvalitet väcks nästan uteslutande när manusen är
skrivna på andra språk än svenska. Min personliga uppfattning är att det inte
så alldeles sällan vore nyttigt med en grundlig genomgång också av svenskspråkiga manus. Jag minns hur jag satt en morgon och grubblade över ett
engelskt manus och undrade hur det någonsin skulle kunna bli en publicerbar
text. Eftermiddagen ägnade jag åt ett svenskt manus, och det var nästan lika
bekymmersamt det. Jag tog upp saken med författaren, en hygglig karl som
förklarade att så där ska det vara – och därmed blev det så. Vad är det som
sker, när forskarkarriären fortskrider? Stilen utvecklas undan för undan, från
nybörjarnivån till doktorandnivån, från doktorandnivån till den etablerade
forskarens, men ibland tycks den utvecklingen innebära att språket blir alltmer besynnerligt. Kanske kan det vara idé att ge kurser för professorer i att
skriva svenska likaväl som att ge kurser i engelska för doktorander. Detta är
inte ett rent skämt, det finns ett behov och faktiskt blir de allra flesta tacksamma när vi tar upp språkliga problem med dem.
Kommittén har inte fastställt några regler för språkval utan forskarna har
själva fått välja vilket språk de vill publicera sig på. En viss tveksamhet har
kommit till uttryck vid ett par sammanträden mot antologier på flera språk –
det blir få som kan läsa hela boken – och de allra flesta böckerna är avfattade
endast på ett språk. Det i särklass vanligaste språket är engelska. I serien
Södertörn Academic Studies hade i mars 2009 sammanlagt 40 nummer utkommit. Av dem var 24 skrivna på engelska, 9 på tyska, 5 på svenska, 1 på
ryska och en antologi rymde bidrag på flera olika språk.
De manus på tyska och ryska som inkommit till Publikationskommittén
har med ett par undantag varit skrivna av forskare som har dessa språk som
modersmål, och någon närmare granskning av språket har då inte gjorts av
andra än författarna. Böckerna på engelska har vi emellertid lämnat till
språkgranskare. Därmed är vi inne på ett område som jag med tiden förstått
är betydligt knepigare än jag först anade. Undan för undan har vi blivit mer
kräsna i valet av språkgranskare, men det är inte så lätt.
Vad ligger i ordet språkgranskning, vad gör språkgranskarna, vad borde
de göra? Vilka är de som tar på sig språkgranskning, vilka kvalifikationer
har de, vilka borde de ha? Om det vet vi i själva verket inte mycket. Jag har
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börjat göra stickprov i språkgranskningarna, och alltför ofta hittar jag besynnerligheter.
Allteftersom engelska brukas mer och mer av svenska forskare, torde alltfler personer erbjuda sina tjänster som språkgranskare. Hur vet vi att de är
kompetenta? Jag ringde en dag Vetenskapsrådet och frågade dem vilka principer de tillämpar vid bedömningen av ansökningar om språkgranskning.
Det svar jag fick var att det enda krav de ställer är att ansökningarna åtföljs
av en offert från den språkgranskare som sökanden avser anlita. Vad säger
en offert? Jag har under de gångna åtta åren haft många sådana och många
fakturor att behandla, något klart samband mellan kvalifikationer, kostnad
och kvalitet har jag ännu inte kunnat finna. Det är inte så lite betänkligt att
universitet och högskolor har så dåligt grepp om denna växande verksamhet
på en marknad som tycks vara helt fri. Borde vi inte, om jag får uttrycka mig
så, i stället ha järnkoll på dem som får lägga sista handen vid de verk som
ska presentera svensk forskning internationellt?
På Södertörns högskola försöker vi nu finna arbetsformer som ska ge oss
ett säkrare grepp om språkgranskningen. Som sagt, vad är det språkgranskarna gör, vad borde de göra? Jag har på mitt kontor ett ganska omfattande
material som borde kunna belysa det slagets frågor. Kanske kan det till och
med ligga till grund för ett litet forskningsprojekt? Under alla omständigheter är detta ett område där vi, ska vi säga publicister, borde kunna samarbeta
med anglister. Jag återkommer till engelskan senare i uppsatsen.
Vad gäller det estetiska begränsar sig Publikationskommitténs uppdrag
till att tillse att publikationerna ”framställs enligt fastställda mallar”. Något
formellt beslut om vilka mallar som gäller har inte fattats. I praktiken fungerar det så att författarna/redaktörerna får hjälp av bibliotekspersonal med att
framställa inlagan i mallar som kan hämtas från hemsidan. Omslagen försökte vi till en början ge en något så när enhetlig utformning, men undan för
undan har de blivit alltmer individuella. (De två senaste numrens framsidor
återfinns på följande sidor. Porträttet på omslaget till Södertörn Academic
Studies 38 är målat av Egon Schiele 1910; konstverket på omslaget till Södertörn Academic Studies 39 är gjort av Hoshyar Saeed.) Den outtalade men
ändå klara principen har blivit att det är bokens innehåll, inte högskolan, som
omslaget ska lyfta fram; också högskolans intressen tjänas bäst på så vis.
I Publikationskommitténs uppdrag ingår också att säkerställa att alla formella krav på en publikation är tillgodosedda innan den utkommer. I den yra
som rådde åren närmast efter högskolans grundande utkom ett antal skrifter
av skiftande status. ISBN och ISSN och annan numrering förekom eller saknades beroende på hur mycket författarna eller redaktörerna råkade veta eller
brydde sig om sådant, och i ett fall, då man visste något lite grand om saken,
tog man till något som såg tillförlitligt ut: ISBN och ISSN i en redan utgiven
till synes likartad skrift. Numera har biblioteket tagit ett fast grepp om numreringen.
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Den tredje identiteten – ungdomar och deras familjer
i det mångkulturella, globala rummet
Katrin Goldstein-Kyaga och María Borgström

SÖ D E R TÖ R N AC A D E M I C ST U D I ES 39

Som sammanfattning av min egen syn på kvalitetsgranskningen skulle jag
säga att den fungerat rimligt väl. Visst har väl ett och annat slunkit igenom
innan det var färdigt, ibland har granskningen tagit alltför lång tid, helt konsekventa har bedömningarna inte alltid varit, och vad gäller språk, formalia
och layout, så visst ha det förekommit både det ena och det andra. Men när
jag jämför dagens situation med den som rådde för åtta år sedan, när jag
jämför de manus som kommer in med de publikationer vi ger ut, när jag
jämför våra böckers layout med andra lärosätens, då kan jag inte annat än
tycka att det är ganska skapligt det vi åstadkommit. Bristerna kan i hög grad
ses i ljuset av att det är en oerhört svår uppgift Södertörns högskola tagit på
sig. Vi vill arbeta mångkulturellt och mångvetenskapligt, och det är i sig inte
lätt. Vi vill därtill gärna samarbeta med kolleger i östersjöregionen och i
Östeuropa. Inte sällan blir samarbetet ännu bredare – och än mer komplicerat. När projekten ska redovisa sina resultat, sker det ofta i form av antologier. Att sammanställa och redigera en antologi vars bidragsgivare har skilda
vetenskapliga utgångspunkter, olika språkkunskaper och verkar på olika håll
runt hela jordklotet är en ytterligt krävande uppgift. Med detta vill jag inte ha
sagt att vi ska låta oss nöja med vad vi uppnått. Tvärtom är det min bestämda
mening att vi kan och bör göra mycket mer.

Spridning
De böcker vi ger ut på Södertörns högskola trycks normalt i 300 exemplar,
alltså ganska små upplagor. I jämförelse med internationella förlag, åtminstone dem jag har erfarenhet av, är vi mycket generösa med friexemplar till
författare och redaktörer – 30 stycken, och är det så att det kniper får de flera. Cirka 20 exemplar brukar gå till presumtiva recensenter. Sedan blir det
sämre med spridningen. Enstaka böcker har sålt i uppemot 100 exemplar,
men de allra flesta säljer betydligt sämre och böckerna på tyska har knappt
sålt alls. Att den ryska monografin som vi publicerade för några år sedan, en
filologisk studie på 400 sidor, inte heller vält några kiosker är knappast ägnat
att förvåna. År 2008 sålde vi 350 böcker, alltså en om dagen, knappast någon
imponerande siffra.
Vilka säljer vi till? Jag har gått igenom fakturorna från perioden 1 januari
till 30 november 2008. Inget hindrar enskilda personer från att vända sig
direkt till oss, men i den fakturerade försäljningen finner man knappast några
andra köpare än bokhandlare. Den helt övervägande delen, drygt 80 procent,
går till svenska köpare, och internetbokhandlarna utgör en påfallande stor
andel av dessa. Långt efter Sverige följer Tyskland med cirka 10 procent.
Resten står Finland, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och
Polen för, men siffrorna är så låga, att det inte är meningsfullt att ange den
inbördes följden. USA saknas helt. Vi skriver huvudsakligen på engelska,
men av dessa siffror att döma tycks vi nästan helt misslyckas med att sprida
våra skrifter i engelskspråkiga länder. Möjligen köper utländska universitet
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våra böcker från svenska bokhandlare, men det kan vi inte se i det material
vi har.
Ser vi till vår elektroniska publicering, blir bilden av spridningen ganska
annorlunda och betydligt ljusare. Eftersom elektronisk publicering har varit
ett kontroversiellt ämne, har Publikationskommittén valt att gå försiktigt
fram, ursprungligen var det främst mindre studier som publicerades på det
viset, och den mest prestigefyllda serien, Södertörn Academic Studies, utgavs endast i tryckt form. Undan för undan har emellertid forskarnas skepsis
minskat, numer märker vi knappast alls av någon sådan, och därmed har det
blivit närmast rutin att också Södertörn Academic Studies publiceras såväl i
digital som i tryckt form. I slutet av november 2008 hade 21 av våra vetenskapliga publikationer laddats ner mer än 1000 gånger. En antologi som
publicerades 29 maj 2008, Neither East Nor West: Postcolonial Essays on
Literature, Culture and Religion (red. Kerstin W. Shands) hade ett halvår
senare laddats ner nästan 1 200 gånger.
Den skrift som laddats ner mest bär titeln Den okände (?) grannen: Tysklandsrelaterad forskning i Sverige (red. Mai-Brith Schartau & Helmut Müssener). Den hade 27 november 2008 laddats ner 6 691 gånger. Skriften publicerades i oktober 2005, vilket innebär att den laddas ner cirka 2 000 gånger
om året. Det är en ganska speciell skrift ingående i serien Schwedische Perspektiven. Schriften des Zentrums für Deutschlandstudienen. Den är på
sammanlagt 712 sidor och innehåller ett stort antal uppsatser där svensk
forskning rörande Tyskland behandlas.2 Det stora antalet nedladdningar vill
jag se som ett tecken på att det alltjämt finns ett stort intresse för Tyskland,
men i det här sammanhanget vill jag framför allt se det som bevis på hur
effektivt detta slags information sprids i en nätpublikation.
Den monografi som laddats ner mest var Förnuftets entoniga röst: om
EU-kampanjens demokratiska rum och medborgarskapets villkor av Peter
Strandbrink. Boken publicerades 2003. Det stora intresset för den har rimligen sin orsak i att den berör ett ännu brännande politiskt ämne: Sverige och
EU.
Vart sprids skrifterna elektroniskt, var finns de som laddar ner våra skrifter på Internet? Mest laddas de ner i USA – det land där skrifterna under 11
månader inte tycks ha funnit en enda köpare! Inte så långt efter kommer
Sverige. Som trea, långt efter de två i täten, upptar statistiken ”European
country”. Sedan följer i tur och ordning ”unknown”, Storbritannien, Finland,
Australien, Tyskland, Norge, Kina, Danmark, Nederländerna, Kanada,
Frankrike, Sydafrika, och Indien med allt mindre bråkdelar av totalen.3
2

Den återfinns på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-367
Dessa uppgifter är hämtade 08-11-28 från http://www.diva-portal.org/stats/awstats.shfulltext.html. Det finns en del komplikationer i statistiken, vilka skulle kunna påverka en del
av vad som står ovan, men jag har valt att bortse från dem här. Vad jag kan förstå innebär
felkällorna snarast att den amerikanska dominansen är än mer anmärkningsvärd än vad som
framgår här.
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Vi vet förstås inte hur mycket som verkligen läses, när böckerna laddas
ner (lika lite som vi kan veta hur mycket som läses av de böcker som köps).
Sammanfattningsvis menar jag dock, att vi har skäl att tro att våra publikationer får relativt god spridning, för att inte säga påfallande god med tanke
på att det ofta rör sig om ett ganska speciellt material.

Förlagen och forskningen
Förlag, förlagsverksamhet i den ursprungliga meningen har sina rötter i förindustriella produktionsförhållanden. En köpman, en förläggare, gav förskott åt en hantverkare som producerade en vara som köpmannen/förläggaren sedan sålde så gott han kunde; förläggaren tog risken. Bokförlag utvecklades ur tryckerier eller boklådor som köpte manus av författare, och inom bokbranschen överlevde förlagssystemet industrialismen.4 Hur
det fungerar inom dagens förlagsvärld är jag inte man att reda ut, men jag
kan konstatera att förlagen å ena och universiteten och högskolorna å den
andra har långtifrån identiska intressen vad gäller vetenskaplig litteratur,
detta av det enkla skälet att den helt överväldigande delen av den vetenskapliga litteratur som produceras i den akademiska världen är bombsäkra förlustaffärer. Förlagens intresse ökar naturligtvis, om författarna kan få fram
tryckbidrag, och är högskolevärlden beredd att eliminera alla risker för förlagen, kanske till och med garantera vinst – att döma av diverse underlag till
ansökningar om tryckbidrag vilka jag haft att handlägga finns det förhoppningar i den riktningen – då torde förlagens intresse för vetenskapliga manuskript öka dramatiskt. Men jag kan inte tycka att det är ett rimligt system.
Den enkla sanningen är den att förlagens arbetssätt inte stämmer särskilt
väl med forskningsprocessen. Om man har en idé till en bok, vill de på ett
förlag att man tar kontakt med dem på ett tidigt stadium så att de kan vara
med och vidareutveckla den så att boken kan sälja. Men forskning bedrivs
idag för det mesta inom ramen för projekt som beviljats pengar för att
genomföras enligt vissa planer, och forskningsuppgiften måste genomföras
och redovisas i enlighet med dessa planer. De manuskript som tillkommer på
detta vis är förlagen på goda ekonomiska grunder sällan intresserade av.

Internationell publicering
Det som sägs i ovanstående avsnitt gäller inte bara svenska förlag utan i hög
grad också internationella. Men det finns ändå goda skäl att här särskilt ta
upp internationell publicering.
Det är naturligt att forskare gärna vill publicera sig på internationella förlag. Spridningen blir rimligen större än vad en svensk högskola kan uppnå
med sina tryckta alster. Publicering på internationella förlag ger dessutom
4

Widengren Hammarskiöld & Pettersson 2001 s. 25.

142

prestige. Universitets- och högskoleledningar har också fått särskilda skäl att
uppmuntra sina forskare att publicera sig på internationella förlag, eftersom
regeringen numera begär att varje lärosäte ska redovisa sin ”publicering i
internationellt erkända tidskrifter eller andra publiceringsformer med så kallat referee-system.”5 Tjänar lärosätenas egen engelska utgivning mot den
bakgrunden något vettigt syfte? Ja, det beror väl på hur väl de internationella
förlagen vi talar om här förmår tjäna det dubbla syftet att välja ut de vetenskapligt mest förtjänta verken för publicering och hur väl de sedan förmår att
sprida dem.
När vi vill sprida våra forskningsresultat i världen, är vi i hög grad hänvisade till amerikanska och – om än inte i samma grad – brittiska ideal, sedvänjor och institutioner. I korthet kan man säga att de publiceringsformer
och kvalitetssäkringssystem som länge tillämpats i USA och Storbritannien
och som nu får en allt starkare ställning i Sverige ifrågasätts allt starkare i
USA och Storbritannien. Det gäller såväl den vetenskapliga kvalitetsgranskningen som spridningen.
De förlag som är av intresse här är av i princip två olika slag. Dels har vi
rent kommersiella förlag, dels så kallade university presses, vilka jag hädanefter kommer att kalla universitetsförlag. De förra är vanliga vinstdrivande
företag. Bland kommersiella förlag har omvälvande förändringar ägt rum de
senaste årtiondena. Stora företag äter upp mindre, i själva verket blir det allt
större företag som äter upp allt större. Denna koncentration har också inneburit att kraven på ekonomisk avkastning också på akademisk litteratur växt;
ekonomiska hänsyn vinner mark på de vetenskapligas bekostnad i bedömningen av manus. Därmed har universitetsförlagens betydelse ökat för spridningen av högkvalitativ vetenskaplig litteratur.6
Universitetsförlagen har inte samma vinstkrav på sig utan de kan agera
långsiktigare med akademiska mål för ögonen. Det finns många skäl att titta
lite närmare på dessa förlag, och därför vill jag här ge en lite utförligare beskrivning av dem.7
Oxford University Press (OUP) sägs ibland ha grundats 1478,8 vilket
skulle göra det till världens äldsta ännu verksamma förlag, men den verksamhet som då påbörjades var länge ganska svajig och banden till universitetet lösa. Först mot mitten av 1600-talet fick verksamheten en fastare struktur,
i vilken man med lite god vilja kan finna några av konturerna i dagens förlag. OUPs anspråk på att vara ”one of the largest publishers in the UK, and
5

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Universitet och högskolor m.m.
Thompson 2005 s. 11.
7
Thomson 2005 behandlar universitetsförlagens roll och situation idag utförligt och jag vill
här referera till honom generellt. Flera av universitetsförlagen har också givit ut mer eller
mindre massiva volymer över sin egen historia.
8
Se t ex Oxford University Press, Pakistan http://www.oup.com.pk/about.asp (08-10-10), där
man säger: ”OUP is over 500 years old.” På den brittiska hemsidan http://www.oup.com/
about/history/ (08-10-10) uttrycker man sig mer försiktigt.
6
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the largest university press in the world”9 har däremot fog för sig; OUP publicerar årligen mer än 4 500 böcker. Som världens äldsta förlag torde man i
stället för OUP få räkna Cambridge University Press (CUP), varifrån det
alltsedan 1584 utkommit åtminstone en bok vart år. CUP är visserligen inte
alls så stort vad gäller utgivning och omslutning som OUP, men det är ändå
större än något av de amerikanska universitetsförlagen. Genom sin storlek
och sitt anseende intar OUP och CUP något av en särställning bland universitetsförlagen.
Från dessa påfallande pigga geronter och globala giganter är naturligtvis
steget till publikationsverksamheten vid Södertörns högskola mycket långt.
De amerikanska universitetsförlagen är betydligt yngre och betydligt mindre
och kanske står vi dem lite närmare.
Det äldsta ännu verksamma universitetsförlaget i USA är Johns Hopkins
University Press, som grundades 1878. De ord dess förste chef, en man vid
namn Daniel Coit Gilman, angav som skäl för att grunda ett universitetsförlag citeras ofta än idag i branschen:
It is one of the noblest duties of a university to advance knowledge, and to
diffuse it not merely among those who can attend the daily lectures – but far
and wide.10

Med tiden har universitetsförlagen kommit att få tre huvuduppgifter, nämligen att
1. publicera böcker som främjar akademisk verksamhet
2. sprida forskningens rön utanför universiteten
3. göra det egna universitetet känt och aktat i omvärlden
Idag finns det omkring 100 universitetsförlag i Nordamerika (några av dem i
Kanada). Bland dem finns stora förlag som åtnjuter hög prestige. I stort sett
är de förlag, som är knutna till de mest berömda universiteten, de som har
det högsta anseendet; till ett välrenommerat universitet hör ett välrenommerat förlag.
Universitetsförlagens villkor är emellertid svårare än på många decennier.11 Kraven ökar på att var bok ska bära sina egna kostnader. Universitetsförlagen blir därmed på många vis alltmer lika de kommersiella förlagen.
Det har i och för sig alltid kommit en strid ström av annat än akademisk
litteratur från universitetsförlagen – delstatsuniversitet ger gärna ut böcker
om lokalhistoria och det finns till och med exempel på sådant som kokböcker – men med de bekymmer universitetsförlagen idag har ökar den utgiv9

(www.oup.com/about/history/ 08-06-19).
Citerat från Jagodzinski 2008 s. 1.
11
Någon bekymmersfri tillvaro har de knappast någonsin haft. Dem som vill läsa mera om ett
ledande universitetsförlags många gånger osäkra tillvaro hänvisar jag till Hall 1986.
10
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ningen. Ju större plats den tar, desto mer riskerar förlagens ställning att undergrävas i den akademiska världen, och flera förlag har fått svårt att finna
den nödvändiga balansen för att överleva.
Särskilt problematisk har utgivningen av monografier blivit.12 Det har
uppstått en obalans i publiceringsmönstren.
The last twenty years have seen that all-important balance disappear in the
system of scholarly communication, the system that disseminates the result of
the research that is the foundation of a society that is based on knowledge and
information. Books, the staple of humanities scholarship and, to a lesser extent, of the scholarship of the social sciences, have been hard hit, particularly
those books specialized on narrow topics called monographs.13

När förlagen nu blir alltmer obenägna att ta risker, får det konsekvenser för
vilka ämnen som publiceras.
Some topics are now indubitably in: gender studies is an example. Anything
with ‘culture’ in the title can expect to do well. Other fields and topics are
out. Critical studies of single authors, unless the author is Emily Dickinson,
are virtually extinct. It is easier to get a second- or even third-rate manuscript
in American history published than a first-rate manuscript in ancient history.
European history is also in decline. Scholarly fashions are nothing new, but it
is new for publishing priorities to have so obvious a potential impact on the
shape of a discipline.14

Dessa problem gör sig gällande inte bara för små förlag på marginalen och
inte heller – förefaller det mig – bara inom mer marginella ämnesområden.
Den serie Cambridge University Press givit ut i ”French studies” fasas nu ut
eller har redan upphört. Oxford University Press, det i särklass största universitetsförlaget som dessutom alltjämt står ekonomiskt mycket starkt, har
upphört med sin serie om samtida poesi.15
Nå, låt vara att marknadskrafterna kanske kommit att spela en tvivelaktig
roll, men visst är kvalitetsgranskningen föredömlig? Referee-systemet innebär ju att ledande experter anonymt bedömer förlagens bokprojekt. Ja, men
man kan undra vad det är som bedöms. Det här är rubrikerna i ett yttrande
som ett ytterligt välrenommerat förlag – Cambridge University Press – begärt in.16

12
Detta är ett huvudtema i Thompson 2005. Se särskilt fjärde kapitlet, ”Academic Publishing
under Pressure”, s. 81-110. Det är också ett ständigt återkommande tema i t. ex. Journal of
Scholarly Publishing, och särskilt brukar då universitetsförlagen uppmärksammas.
13
Dalton 2006 s. 251
14
Dalton 2006 s. 251.
15
The Future of Scholarly Publishing s. 175.
16
Detta yttrande fanns med som bilaga till en ansökan om ekonomiskt stöd från Publikationskommittén.
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1. Originality and Scholarship
2. Organization and Coverage
3. The Likely Market for This Text
4. Books I am Aware of on This Topic
5. Suitability for the Courses I am Currently Teaching
Uppdraget tycks gå ut på att bedöma säljpotentialen lika mycket som att
yttra sig över den vetenskapliga kvaliteten, och ordet referee framstår i det
här sammanhanget nästan som en eufemism för marknadskonsult. Tankemönstren är påfallande lika ett kommersiellt förlags. Nedanstående citat
återger det svar Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, fick på ett bokförslag han skickat till ett stort
kommersiellt förlag. Svaret börjar bra:
Many thanks for taking such great care with this proposal/sample essays and
for sending the batch along for consideration. I very much enjoyed looking it
over yesterday. I also apologize for the length of time it has taken for us to be
in touch and come to terms about your obviously wonderful work.
I think the book you propose here is an intriguing one. Your work is obviously smart and terribly worthwhile. I enjoyed spending time with it.

Men så kommer det:
All of that said, I don’t think I shall be able to encourage the project for […],
I am sorry to say. Here’s why: while I think the volume will enjoy some uptake on courses (in a supplementary capacity), I am not persuaded that it will
do so in numbers significant enough to warrant publication at a commercial
press like […], where the financial benchmarks are aggressive. The specificity of a number of the pieces (e.g., Swedish media) simply militates against it.
In order to sell any kind of work internationally, it needs to work first and
foremost – if not exclusively – at the generally theoretical level.

När marknadens krav får allt större betydelse för besluten om vilka manus
som publiceras, kommer de vetenskapliga bedömningarna i andra hand. Vad
för det i sin tur med sig? John B. Thompson, professor i sociologi i Cambridge och därtill förlagsman, ställer frågan:
How are new ideas going to emerge and new developments take place? Will
the vitality of intellectual disciplines be determined by the decisions taken by
publishing organizations whose actions are governed by an altogether different logic.17

Som garanter för kvalitet har förlagen – och i praktiken i hög grad universitetsförlagen som förväntas ta på sig det som kommersiella förlag inte törs ta
17

Thompson 2005 s. 189.
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– fått en nyckelroll vid tillsättningar av akademiska tjänster i USA. Den rollen blir alltmer orimlig. Kritiken mot systemet är ofta hård. Nedanstående
citat är ett – kanske ovanligt fränt – exempel.
The system produces many excellent scholars, but it does so in spite of, not
because of, itself. The exaggerated emphasis on the publication of books
pushes young scholars to go on record earlier and earlier, with less and less to
say.
… We mislead those in positions of authority, like deans and the heads of tenure committees, who take the books we publish as a stamp of authority, and
we delude the young who keep on preparing books to get tenure, if we don’t
face the current realities of academic publishing.18

Denna dom (eller med artikelns eget bildspråk, diagnos på en döende patient) fälls av Lindsay Waters, ”executive editor for the humanities” vid Harvard University Press. Universitetsförlagen publicerar i själva verket alltfler
titlar, men är det rätt manus som publiceras? Waters menar att förlagens
granskning inte alls innebär att det är de värdigaste tankemödorna som sprids
för läsning utan blott att det som trycks har en viss kvalitet ”and therefore
does not need to be read.”19
Så mycket för kvalitetsgranskningen. Hur lyckas man då med spridningen? I stort sett sämre och sämre. Upplagorna minskar. Det slags böcker universitetsförlagen tidigare tryckte upp i ett par tusen exemplar trycks numera i
upplagor på kanske så få som 300 exemplar.20 Under 1970-talet kunde universitetsförlagen rutinmässigt räkna med att sälja 800 exemplar av en monografi till bibliotek. Tjugo år senare var det hälften så många.21
Det amerikanska systemet för akademisk publicering rymmer alltså sina
betänkliga sidor både vad gäller urval och kvalitet. John B. Thompson, som
nog är den som studerat problematiken mest ingående, tror att kanske kommer tidskriftsartikeln att få en roll inom humaniora och samhällsvetenskap
liknande den inom naturvetenskap, men han varnar också för den utvecklingen:
… in many of the humanities and social sciences, books continue to play a
vital role in the ways that scholars communicate their work and their ideas.
Books are often the focus of discussion, controversy and debate; they are key
reference points for both teaching and research and a crucial means by which
these disciplines evolve. So a fundamental transformation of the conditions
18

Waters 2001 s. B 7.
Waters 2004 s. 38.
20
Sifferuppgifterna varierar mycket och är ofta oklara på olika vis. Waters (2004 s. 36) skriver: ”We have gone from selling a minimum of 1,250 books of each title in the humanities to
275 books in the past thirty years.” Vilka ”vi” är framgår dock inte för mig. Är det amerikanska universitetsförlag i allmänhet eller är det hans eget, Harvard University Press?
21
Jagodzinski 2008 s. 7.
19
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of scholarly publishing should be a matter of concern to anyone who has an
interest in the nature, vitality and future of academic disciplines (min
kurs.).22

En organisation som verkligen bekymrat sig över utvecklingen är den amerikanska Modern Languages Association. År 1999 tillsatte den en kommitté
med uppgift att ”examine the current state of academic publishing in the
fields of languages and literatures”. Bland de rekommendationer som avslutar dess rapport finns denna:
We urge university presses to resist pressures to commercialize their operations and to ensure that they maintain their mission to publish scholarly work,
including specialized and single-author studies and scholarship, including
translations and editions, that are not part of the traditional Anglo-American
canon.23

Med alla dessa långa citat vill jag inte hävda att allt är elände bland de amerikanska universitetsförlagen och att allt är bättre här. De amerikanska universitetsförlagen är oss överlägsna i de flesta avseenden – främst vill jag
nämna språket, vilket jag återkommer till i följande avsnitt, samt de ekonomiska och personella resurserna – och vi har alltså mycket att lära av dem.
Lindsay Waters må klaga över att unga forskare har så brått att få ut sina
alster, men hade han fått pröva min sits tror jag han hade längtat hem. Låt
oss här för ett ögonblick glömma de skillnader som kanske kan påvisas mellan Södertörn och Harvard24 och i stället ta upp en mer principiell sida av
saken. En företrädare för ett förlag har ett ganska annorlunda förhållande till
författare än vad en tjänsteman har. Sålunda betraktas till exempel den förres
synpunkter på ett manus som legitima på ett annat vis än en tjänstemans.
Och det finns andra liknande skillnader mellan vad forskare förväntar sig av
förlagsfolk och vad de är beredda att ta från högskoleadministratörer.
Vad jag vill visa med ovanstående är att det finns problem med det amerikanska systemet, problem som vi måste vara medvetna om. Vår situation är
under alla omständigheter så annorlunda att vi inte kan kopiera amerikanarna. Deras problem med att få verksamheten att gå ihop behöver vi inte
grubbla mycket över; vår verksamhet kommer aldrig att kunna gå ihop. Vi
har inget annat val än att koncentrera oss på kvalitet och spridning till något
så när rimlig kostnad. Ställer vi kostnaderna för själva forskningen i relation
till kostnaderna för publiceringen, blir de senare – hur vi än beräknar dem –
mycket måttliga, och om vi inte sprider forskningens resultat, förlorar forskningen det mesta av sin mening.

22

Thompson 2005, s. 189.
MLA Ad Hoc Committee … 2002, s. 184.
24
Jag kan här inte låta bli att nämna den affisch från högskolans allra första tid som löd:
”Dom kallar oss Sodertorn. Då kallar vi dom Hårvård.”
23
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Engelska som lingua franca
Vetenskapen har i grunden alltid varit internationell. Idag rör det sig emellertid om en global gemenskap på ett annat sätt än tidigare. Det gemensamma
språket i denna gemenskap är engelska. Engelskans roll vid svenska lärosäten har blivit föremål för en debatt som stundtals blivit nästan hätsk.
Engelskan har setts som ett hot mot svenskan, vilket den naturligtvis i någon
mening är. Vidare framhålls att vi svenskar ofta har en överdriven uppfattning om vår förmåga att uttrycka oss på engelska, och att vi det vi säger och
skriver inte har samma precision eller pregnans om vi uttrycker oss på engelska i stället för svenska, vilket naturligtvis också stämmer i de allra, allra
flesta fall. Så det finns goda skäl att vara vaksam.
Det är också bekymmersamt att engelskan trängt ut de gamla vetenskapsspråken tyska och franska. Håller vi inte på att göra oss urarva, när de språken läggs ner vid svenska lärosäten? Södertörns högskola kan trots sin inriktning på Östersjön inte längre erbjuda utbildning i tyska språket och inte
heller i ryska. (Latin törs man i sådana här sammanhang knappt nämna ens
inom parentes.) Engelska – det är det som gäller.
Även om man alltså kan hysa oro för vissa sidor av den utveckling vi ser,
vill jag hävda, att det alltmer allmänna bruket av engelska i grunden är av
godo. För första gången i historien har vi ett språk som förstås runtom hela
jordklotet, inte bara i västvärlden. På Södertörns högskola samarbetar vi
mycket med kolleger i Östeuropa och länderna kring Östersjön. Engelska är
det språk samarbetet med få undantag sker på. Den som vill bruka tyska,
ryska eller något av de andra inhemska språken kring Östersjön blir i praktiken allvarligt begränsad i valet av medarbetare och samarbetspartner. Ska vi
sedan sprida våra forskningsresultat utanför östersjöregionen är engelskan i
praktiken det språk vi måste bruka. Eller för att formulera det annorlunda
och bättre: engelskan gör det möjligt för oss att nå också utanför den egna
regionen.
Jag vill alltså i första hand betona de enastående möjligheter engelskan
ger dagens forskare. Men självklart finns det problem.
När jag var liten pojke, kom jag en gång att höra hur en gammal farbror
till kaffet efter middagen berättade om när han som ung student var på besök
i sin hembygd och då av en gammal man fick frågan vad han gjorde i Uppsala.
– Jag läser nordiska språk, svarade han.
– Ja, dä ä märkvärdigt, sade gubben, i Danmark säjer di fløde å i Norge säjer
di fløte, å i Sverige säjer vi grädde – å dä ä ju dä dä ä.
När jag hörde historien förstod jag ingenting. Jag minns den mest för att den
var konstig. De senaste åren har jag ofta tänkt på den i mitt arbete med engelska och amerikanska språkgranskare. Vad är det egentligen som står för
vad? Och vem är det som bestämmer det? Om engelskan är det språk som
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gäller i det internationella vetenskapliga umgänget, vem bestämmer då över
engelskan? En mycket tolerant expert på olika slags engelska, därtill engelsman, professor Philip Shaw vid Stockholms universitet, menar att den
internationella vetenskapsengelskan måste förbli en engelska som är mycket
lik den som amerikaner och engelsmän brukar, och att engelska och amerikanska forskare därmed också fortsättningsvis kommer att ha en fördel framför andra.25 Jag tror det ligger mycket i det, men det kan vara värt att pröva
ett annat perspektiv.
De som har engelska som modersmål är en ganska liten minoritet av världens befolkning. Hur väl förstår de oss andra? Vi som brukar engelska, som
regelbundet använder det i tal och skrift men inte har engelska som modersmål, är faktiskt fler än alla de runtom i världen som har engelska som modersmål. Det borde väl innebära någon fördel för oss. Har vi kanske till och
med ett särskilt ansvar för vår tids lingua franca? Vi borde ha en annan och
bättre förståelse än amerikaner och engelsmän av sådant som kulturella
skillnader och terminologiska svårigheter. Jag vill hävda att det i viss mening är vi som har ansvaret för att engelskan blir ett verkligt lingua franca.
Vad kan vi då göra åt detta, i Sverige i allmänhet och på Södertörns högskola
speciellt? Här är ett exempel.
För ett halvdussin år sedan publicerade Maria Ågren och Carl-Johan
Gadd, den förra professor i historia i Uppsala, den senare professor i ekonomisk historia i Göteborg, en debattartikel i Historisk tidskrift26 där de lanserade idén om en engelsk ordbok för svensk historia. Något brett, entusiastiskt
mottagande fick den inte, och de ansträngningar som gjordes för att realisera
den blev resultatlösa. Bland skeptikerna fanns även jag. Jag har sedan dess
ändrat ståndpunkt, till stor del beroende på ett lektörsyttrande Publikationskommittén fick in från Carl-Johan Gadd över en antologi med bidrag från
ganska skilda håll. De terminologiska problem Gadd pekade på övertygade
mig om att nu måste svenska historiker, översättare och språkgranskare få
något gemensamt att stå på. Att skapa ett lexikon som kan tjäna de syften
Ågren och Gadd anger är en mycket krävande uppgift men vi kan inte längre
fortsätta som nu. Om samma termer används om olika fenomen, medan olika
termer används om samma, om olika forskare använder helt olika ord för
snarlika företeelser, hur meningsfulla blir då ansträngningarna att nå ut internationellt? Fackordböcker är inget nytt, men en fackordbok inom humaniora vore en pionjärgärning som kan få stor betydelse. Vi på Södertörn vill
gärna se oss som pionjärer och vi försöker nu återuppliva Gadds och Ågrens
idé. Glädjande nog tycks den nu mottas med större intresse.27
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Shaw 2008, s. 25.
Gadd & Ågren 2003
27
I februari i år lämnade vi in en ansökan till Riksbankens Jubileumsfond om medel till ett
svenskt-engelskt, engelsk-svenskt terminologiskt lexikon för svensk historia. Det rör sig om
ett samarbetsprojekt där sex lärosäten finns företrädda. Maria Ågren har åtagit sig att bli
26
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Nå, vad innebär allt detta för ett högskolebibliotek?
Som jag skrivit ovan, tror jag att vi som burit ansvaret för Södertörns högskolas publiceringsverksamhet de senaste åtta åren kan känna en viss tillfredsställelse över utvecklingen. Samtidigt är det uppenbart att mycket mer
kan och bör göras. Men vem bör göra det? Vem är mest lämpad, svenska
förlag, utländska förlag eller vem? Vem är mest lämpad att göra vad? Och
hur ska det göras?
Det torde ha framgått att jag anser att svenska universitet och högskolor
har starka skäl att vidareutveckla sin publikationsverksamhet. Jag menar inte
att svenska forskare inte ska publicera sig på vanliga svenska förlag, när det
är lämpligt, och självklart ska de publicera sig på internationella förlag, när
det är möjligt. Men svenska universitet och högskolor bör också vara engagerade i vetenskaplig utgivning. De måste själva kunna se till att forskningsresultat sprids så effektivt som möjligt. Kvaliteten, inte utsikterna till ekonomisk avkastning, måste vara avgörande. Accepterar man det, blir det svårt
att förstå hur universitet och högskolor ska kunna ge upp tanken på egen
utgivning, på något slags förlagsverksamhet.
Vi har mycket att lära av kommersiella förlag liksom av universitetsförlag. Den ställning engelska och amerikanska förlag har fått är emellertid inte
rimlig i längden. Inte ens amerikanarna tycker att deras förlag klarar sin roll.
Vi på Södertörns högskola vill ha en framträdande roll när det gäller forskning om östersjöregionen. Ska våra forskningsresultat behöva färdas över
Atlanten (i lyckliga fall kanske endast Nordsjön) innan vi kan sprida dem
vidare?
En idé som diskuterats det senaste halvåret inom Publikationskommittén
är att skapa former för arbetet som närmare anknyter just till de amerikanska
universitetsförlagen utan att därför kopiera dem. Syftet skulle vara att ytterligare höja kvaliteten på våra publikationer samtidigt som vi därmed också
skulle göra högskolan mer känd i omvärlden. En serie kunde vara inriktad på
östersjöregionen och Östeuropa, ett forskningsområde där högskolan har
särskilda resurser. Den skulle vara inriktad på en internationell läsekrets och
därför publiceras på engelska. En svenskspråkig serie kunde röra medborgerlig bildning.28 Här är inte platsen att utveckla idén mer i detalj, men ett
grundläggande inslag – vars betydelse jag själv på alla vis vill understryka –
är att de redaktionella kraven och resurserna måste öka. En bra tanke får
bättre genomslagskraft om den är bra formulerad. En väl formulerad slutsats
är ofta ett bättre forskningsresultat än en illa formulerad (det är ju just därför
många humanister skyggar inför engelskan). Ofärdiga tankar kan vänta med
ordförande för styrgruppen/redaktionskommittén och Södertörns högskolebibliotek blir värdinstitution, om anslaget beviljas.
28
Medborgerlig bildning är en hörnsten, ett av de tre M:en, i högskolans ideologi. I den avsiktsförklaring som högskolans styrelse antog 04-02-18 sägs: ”Vår utbildning och forskning är
mångvetenskaplig och mångkulturell och syftar till medborgerlig bildning.”
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publicering. Men när vi nu söker nya former för verksamheten får vi inte
försätta oss i den situationen att bra manus blir liggande bara för att en publicering aldrig skulle ge ekonomisk avkastning.
Biblioteket då? Jag vill här citera från en rapport om de amerikanska universitetsförlagen:
Looking ahead, presses and libraries should work together to build publishing
environments and develop skill sets that enable the creation and dissemination of innovative types of scholarly products and tools now beginning to
breed in the electronic environment. These new virtual laboratories – created
on campus and built together by libraries, presses, and faculty – can assemble
and interlink a variety of content types, from traditional peer-reviewed formats such as monographs, journals and reference works, to conference proceedings, newsletters, wikis, subject matter repositories, preprints, interdisciplinary centers, large primary source collections, gray literature, datafiles,
multimedia products, and other new and hybrid formats.29

I vilken utsträckning vi bör göra denna vision till vår kan diskuteras, men det
går inte att ifrågasätta att de möjligheter modern teknik erbjuder och de krav
som ställs på vetenskaplig publicering växer snabbt. Det samarbete mellan
förlag och bibliotek rapporten förespråkar har vi redan etablerat vid Södertörns högskola, men det kan, för att inte säga måste, utvecklas ytterligare.
Publiceringsverksamheten utgör en mycket liten del i högskolans totala
verksamhet och den kommer aldrig att bli någon stor del. Den är heller ingen
stor del av bibliotekets verksamhet, men den har av en välvillig ledning tillåtits växa och det har varit förutsättningen för den utveckling som skett. Vilken form publiceringsverksamheten än ges i framtiden kommer vi att vara
beroende av den tekniska och bibliografiska kompetens som finns i biblioteket, av omvärldsbevakningen och inte minst av viljan till förnyelse.
Kort sagt, ett högskolebibliotek ska nog förlägga böcker – fast på sitt vis.
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