
I Sandelin och Sarafoglou [1997] visade
vi resultatet av några olika mått på antalet
publicerade artiklar, vilket ofta brukar ses
som en proxyvariabel för akademisk
framgång. Avslutningsvis fann vi det rim-
ligt att ”för balansens skull .... peka på att
det även framförts argument som talar för
monografin”.

Detta menar vi borde betraktas som
självklart. Varje publikationsform har sina
för- och nackdelar, och beroende på frå-
gans art och publiceringens syfte varierar
tyngden i de olika argumenten. I somliga
fall väger argumenten för artikelformen
tyngst, i andra fall är en monografi lämp-
ligast.1

Götherström [1997] tycks inte dela
denna syn när han med standardargumen-

ten pläderar för artikelformen och ger ett
exempel där artiklar uppenbarligen varit
lämpligast. Tusen exempel där artikelfor-
men är bäst motsäger inte påståendet att
det finns många fall där monografin pas-
sar bäst.

Vidare menade vi: ”Det synes således
främst vara den enskilde författarens in-
tresse i den akademiska konkurrensen
som legat bakom monografiernas relativa
tillbakagång till förmån för artiklar.”
Götherström menar att förskjutningen
från monografier till artiklar ”kanske
framför allt har sin grund i behovet av ett
kraftigt informationsflöde i båda riktning-
arna...”

Vi har svårt att se det senare som en al-
ternativ och konkurrerande hypotes utan
ser det snarare som väl förenligt med vår
formulering. Att ge och ta information i
tidskrifter ser vi som något som normalt
ligger både i givarens och tagarens intres-
se. Det är en drivkraft just därför att det
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1 Kanske naturvetenskapliga frågor, som ofta
kan studeras med kontrollerade experiment,
jämförelsevis ofta kan ges en så sträng av-
gränsning, att det är ofruktbart att använda
mer utrymme än vad som ryms i en artikel,
medan samhällsvetenskapliga frågor relativt
ofta  kräver mer utrymme därför att det här är
svårare att utestänga en mängd ”ovälkomna”
faktorer som pockar på uppmärksamhet.
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främjar ”den enskilde författarens intresse
i den akademiska konkurrensen”; det
främjar direkt eller indirekt det Göther-
ström kallar ”forskarens exponeringsbe-
hov” och är i ringa utsträckning ett resul-
tat av altruistisk lidelse. 
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