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Abstract: The aim of this Master thesis was to examine how libraries 

at Swedish colleges and universities make Open Access 
journals in physics available to users. We examined if, 
where, and how the 50 Open Access journals that are listed 
in the Directory of Open Access (DOAJ) under the heading 
Physics (General) were made available to the public at 19 
Swedish colleges and universities. We also examined 
possible patterns regarding qualities in the Open Access 
journals and to what extent the libraries made them 
available. For this descriptive statistic was used. The 
selection of library portals that were included in the study 
were those Swedish colleges and universities that teach 
physics. The searches that form the basis for the results of 
the study were performed during the period 30/09/2008 -
06/12/2008. The results of the study show that a majority of 
the libraries made at least 94% of the Open Access-journals 
available to users, and that this was achieved mainly by 
journal and/or e-journal lists. A majority of the journal lists 
were generated by SFX, a system libraries can use to make 
different e-journal packages available to the public, 
including the package that consists of the Open Access 
journals listed by DOAJ. This practice might explain the 
results of the study. Previous research that focuses on how e-
journals are made available to the public show that the 
consensus regarding these resources previously was that they 
should be made available through library catalogues. This 
practice now seems to be changing, probably due to the fact 
that making e-journals available in journal lists instead of 
library catalogues demands less economic resources. These 
were the most consistent tendencies found in the material. 
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1 Inledning     
De senaste tio årens utveckling inom digital informationsteknologi har lett till ökad 
globalisering och internationalisering där informationsutbyten sker i digital form istället 
för genom förflyttning av tryckta dokument. Denna utveckling har medfört stora 
förändringar vad gäller tillgängliggörandeprocesser och beståndsutveckling inom 
biblioteks- och informationshanteringssfären. För att ge användare tillgång till 
elektroniskt material där biblioteken inte själva står som medproducenter införskaffas 
detta i form av tjänster i stället för som varor. I stor utsträckning förvaras elektroniska 
böcker och elektroniska tidskrifter hos förlag och plattformsleverantörer något som 
gäller för såväl licensierat (avgiftsbelagt) som fritt material. Genom att materialet 
”fysiskt” endast existerar hos leverantören uppstår en för biblioteksvärlden ny situation 
med avseende på hantering av samlingar. Enligt vår uppfattning är det i dag inte helt 
oproblematiskt att tala om bestånd och samlingar: Om man med ordet bestånd avser 
dess traditionella mening innebär det att materialet i fråga bokstavligt talat förvaras på 
respektive bibliotek, är katalogiserat och därigenom ingår i dess samlingar. Om man i 
stället tänker sig att ordet bestånd kan omfatta det material som biblioteket kan ge sina 
användare möjlig åtkomst till uppstår en ny betydelse, där även material som inte ägs 
och förvaras på biblioteken ingår. Denna nya betydelse av begreppet samling kan 
följaktligen innebära att bibliotekens beståndsutvecklingsarbete även omfattar urval och 
tillgängliggörande av fria e-tidskrifter. 
 
Situationen kring globalisering, internationalisering och digitalisering diskuteras och 
kommenteras i diverse biblioteksforum - här följer ett exempel från diskussionslistan 
BIBLIST som handlar om bibliotekskatalogens förändrade roll: "Biblioteket är 
katalogen" (Szczepanski 2009). Detta uttalande kanske låter lite vagt, men ersätts 
ordet biblioteket med ordet samlingen blir det mer förståeligt. Tidigare användes 
kataloger till att beskriva det enskilda bibliotekets lokala samlingar, idag definieras 
bibliotekets bestånd i allt större utsträckning av vad som beskrivs i kataloger och 
tidskriftslistor. Den tekniska utvecklingen har inneburit att det biblioteket väljer att 
tillgängliggöra kan sägas vara det som ingår i samlingen. Vad är då en katalog? Var går 
gränsen? Enligt Harrod's Librarians' Glossary (2000) är en katalog "a list of books, 
maps, or other items, arranged in some definite order. It records, describes and indexes 
(usually completely) the resources of a collection, a library or a group of libraries" (s. 
123). Definitionen av katalog avgränsas i Harrod's Librarians' Glossary även av vad en 
katalog inte är: de två närliggande fenomen lista respektive bibliografi. Dessa beskrivs 
enligt följande "a list, which may or may not be in any particular order and may be 
incomplete" och "a bibliography, which may not be confined to any one collection or to 
a particular group of libraries" (s. 123). Även den definition av ordet katalog (cataloge) 
som återfinns i ODLIS: Online Dictionary for Library and Information science är 
relativt exkluderande (ODLIS; Cataloge). I den pågående debatten som rör 
bibliotekskataloger finns det röster som ifrågasätter hur ordet katalog bör definieras. 
Janet Swan Hill är en av de som anser att fenomenet katalog är dynamiskt till sin 
karaktär och därför inte längre nödvändigtvis passar in i den traditionella statiska 
uppfattning av vad ordet katalog betecknar, en uppfattning som enligt henne dock 
fortfarande har ett utbrett stöd inom biblioteksvärlden (Swan Hill 2009). I en 
extremversion av katalogen tillgängliggörs information om och länkar till e-böcker som 
användarna måste betala för att få läsa. I en sådan version flyter katalogen ihop med det 
som kallas Document delivery system (Taylor 2008, s. 107-108). Katalogen 
kompletteras i dessa fall med funktionalitet som hör ihop med andra delar av 
bibliotekets verksamhet. Vi har för enkelhetens skull valt att betrakta begreppet katalog 
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enligt följande: En förteckning där innehållet är strukturerat i enlighet 
med Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (Gustavsson red. 1990).  
 
I en katalog finns det möjlighet att ge en fylligare bild av de dokument som ska 
beskrivas än vad dagens tidskriftsförteckningar (det vill säga listor) medger. 
Tidskriftsförteckningar kan däremot ha den fördelen att de är mindre resurskrävande att 
uppdatera. Bibliotekens tillgängliggörande av såväl licensierade som fria e-tidskrifter 
kan ske antingen via katalog och/eller via tidskriftsförteckningar. Innehållet som 
publiceras i fria e-tidskrifter är per definition möjliga för vem som helst att ta del av, 
men biblioteksvärlden bidrar till att tillgängliggöra detta för sina användare. 

1.1 Problembeskrivning och val av ämne 

Vi är intresserade av att se om, var och hur bibliotek ägnar sig åt att hantera fria 
elektroniska tidskrifter. Uppsatsen fokuserar kring hur bibliotek tillgängliggör och 
därmed införlivar fria e-tidskrifter i sitt bestånd. För att ringa in ett lämpligt 
undersökningsområde användes Directory of Open Access journals (DOAJ:s) 
tidskriftsförteckning som utgångspunkt. DOAJ skapades och underhålls av Lunds 
universitets bibliotek och är en ämnesindelad förteckning över vetenskapliga Open 
Access-tidskrifter. Syftet med denna förteckning är att öka synlighet och underlätta 
användningen av fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter och därigenom verka för 
deras ökade användning och status. Enligt information funnen på organisationens 
webbplats strävar DOAJ efter att erbjuda en omfattande förteckning över alla 
vetenskapliga Open Access-tidskrifter som använder sig av innehållsmässig 
kvalitetskontroll, exempelvis peer review. Att vi valde att utgå i från DOAJ:s 
tidskriftsförteckning ledde till att uppsatsen fokuserar kring just Open Access-
tidskrifter och inte något annat fritt material. Det finns andra organisationer än DOAJ, 
exempelvis Highwire Press Free och BioMed Journals som arbetar med att lista fria e-
tidskrifter däribland även så kallade Open Access-tidskrifter, men eftersom dessa 
förteckningar inte är lika heltäckande har vi bortsett från dem. Eftersom Open Access-
tidskrifter innehåller vetenskapliga artiklar borde dessa vara intressanta för studenter 
och forskare och därför valde vi att undersöka hur dessa e-tidskrifter tillgängliggörs vid 
svenska forsknings- och högskolebibliotek. Undersökningen avgränsas till att endast 
omfatta svenska forsknings- och högskolebibliotek på grund av att detta storleksmässigt 
utgör en lämplig empiri. DOAJ är en lista där tidskrifterna presenteras ämnesvis och 
därför är möjlig att göra ett passande urval ur och vi valde att fokusera vår uppsats kring 
ämnesområdet fysik. Fysik är det område inom vilket det enligt Michael Fosmire och 
Elisabeth Young år 2000 publicerades flest Open access tidskrifter och även det område 
inom vilket flest antal tidskrifter tillgängliggjordes av amerikanska universitets- och 
högskolebibliotek. Det kan därför vara av intresse att studera om, var och hur Open 
Access-tidskrifter inom detta ämnesområde tillgängliggörs av svenska forsknings- och 
högskolebibliotek. Dessutom utgörs DOAJ-kategorin fysik av 50 Open Access-
tidskrifter vilket är en hanterlig mängd att undersöka inom denna studie. 
 
Enligt Budapest Open Access Initiative (2002) är en Open Access-tidskrift en 
vetenskaplig periodika där artiklarna som publiceras i den görs fritt tillgänglig för alla i 
läsbart format via Internet. I den mest renläriga formen (så kallad Gold Open Access) 
görs detta genom att en tidskrifts samtliga artiklar publiceras på tidskriftens hemsida 
och där är fritt tillgängliga för alla. Det finns även tidskrifter som innehåller både fritt 
och licensierat material och i vissa fall placeras de fria artiklarna i samband med 
publiceringen direkt i minst ett Open Access-arkiv utan embargo. I andra fall placeras 
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detta material i ett sådant arkiv och därigenom görs fritt tillgängligt först senare. Det 
finns en mängd olika typer av hybridvarianter inom denna modell av vetenskaplig 
kommunikation (Francke 2008, s. 65-68). Vanligtvis täcks kostnaderna för publicering 
inom Open Access inte av prenumerationsavgifter utan genom att författarna bekostar 
detta ur sina forskningsanslag eller med andra medel (Suber 2004 senast uppdaterad 
2007). Enligt Suber utgör Budapest Open Access Initiative (2002) tillsammans 
med Bethesta Statement on Open Access Publishing (2003) och Berlin Declaration on 
Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) grundstenarna för 
hur Open Access definieras. 
 
Open Access-rörelsen har bidragit till att mycket elektroniskt forskningsmaterial finns 
fritt tillgängligt för alla att ta del av utan att vare sig bibliotek eller slutanvändare 
behöver betala någon avgift. Detta medför att det är upp till det enskilda biblioteket att 
avgöra vad av detta fria material som tillgängliggörs och därigenom utdefiniera vad som 
ska ingå i den lokala samlingen. Det fria elektroniska materialet kan sägas vara en stor 
gemensam samling och det enskilda bibliotekets webbplats hjälper användaren att hitta i 
denna globala samling. Utan denna hjälp kan det vara svårt för användaren att finna den 
information som han/hon söker. Situationen på Internet kan eventuellt fortfarande liknas 
vid ett stort bibliotek där alla böcker ligger utslängda på golvet (Krol 1992, s. 234-235). 
 
Begreppet att tillgängliggöra innehar en central roll i uppsatsen och behöver därför 
definieras, men då verbformen att tillgängliggöra inte finns i tongivande lexikon har vi 
med hjälp av definitioner av närliggande begrepp (ODLIS; Accessibility & Availability, 
Harrod's Librarians' Glossary; Access) valt att definiera tillgängliggöra enligt 
följande: att möjliggöra för användare att komma åt, ha tillgång till, förfoga över 
och/eller disponera något. Vi anser att bibliotekens hantering av fria vetenskapliga e-
tidskrifter är av intresse genom att dessa resurser per se är tillgängliga för "alla", men 
eftersom biblioteken traditionellt har ombesörjt tillgängliggörande av publicerad 
forskning är det möjligt att tänka sig att de har en roll att fylla även här. Anna Hood 
beskriver situationen med följande formulering: "If a tree falls in the woods and no one 
is around to hear it, does it make a sound? Likewise, are Open Access journals really 
‘open’ unless information users know about them and how to get them?” (Hood & 
Howard 2006) Hur väljer biblioteken att förhålla sig till denna typ av gratisresurs? Är 
de beredda att lägga lika mycket tid och pengar på att tillgängliggöra fria resurser som 
på det som de har betalat för? Det är även möjligt att tänka sig att det från bibliotekens 
sida finns en viss skepsis gentemot fria elektroniska tidskrifter - har dessa verkligen lika 
hög kvalitet? Är det verkligen befogat att lägga ned dyrbar arbetstid på dem? 
 
I undersökningen av om, var och hur svenska forsknings- och högskolebibliotek 
tillgängliggör Open Access-tidskrifter valde vi att beakta faktorer som fungerar som 
kvalitetsmarkörer så som peer review1 och indexering i viktiga databaser. Dessa faktorer 
utgör vanliga urvalskriterier i samband med beståndsutvecklingsarbete. Vidare var vi 
intresserade av att se om det är möjligt att uttyda mönster, hos de fria tidskrifter 
biblioteken valde att tillgängliggöra, rörande tidskrifternas ämnesområde, huvudsakliga 
utgivningsspråk samt utgivningsland. I dagens digitala värld finns ett tydligt förhållande 
mellan tillgängliggörande och beståndsutvecklig. Det material som ett bibliotek väljer 
att tillgängliggöra - oavsett om biblioteket äger och/eller förvarar materialet i fråga hos 
sig eller inte - kan sägas ingå i dess samlingar och/eller i dess bestånd. Det är därför 
                                                 
1 Peer review innebär att artiklar genomgår en vetenskaplig prövning innan de publiceras. Denna 
granskning görs av en eller flera experter inom det aktuella ämnesområdet och omfattar kritisk 
granskning av metoder och resonemang för att därigenom kvalitetssäkra artikelns vetenskapliga innehåll 
(Francke 2009, s. 40-44). 
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intressant att se hur biblioteken väljer att hantera och utveckla den fria delen av sitt 
bestånd.  
 
Digitala verktyg har öppnat upp för många nya intressanta möjligheter, men effektiva 
sätt att hantera materialet tycks ännu så länge saknas. Tidigare forskning visar att 
biblioteken inte tycks ha upprättat internationellt samordnade strategier rörande 
tillgängliggörande av fria elektroniska tidskrifter (Chen et al 2004, s. 175). Ett av de 
faktum som bidrar till att försvåra denna typ samordnade lösningar utgörs av den stora 
föränderligheten på Internet - enligt Arlene G Taylor ansåg man under slutet av 1990-
talet att ett internetår var 6-9 veckor långt. Denna situation har sedan dess stabiliserats 
men Internet är fortfarande till sin karaktär mycket dynamiskt (Taylor 2008, s. 108). Att 
det fria elektroniska materialet och dess webbadresser, eller Uniform Resource Locators 
(URL:er), är föränderliga medför att när biblioteken väljer vilket av detta material som 
ska ingå i samlingen måste vissa tekniska hänsyn tas, exempelvis måste URL:er som 
ändrats på Webben även uppdateras i bibliotekets system annars slutar dessa länkar att 
fungera. I artikeln "A journey into E-resource Administration Hell" ger Louise Cole 
målande bilder av hur besvärligt det kan vara att administrera e-resurser, exempelvis:   

Picture the e-mail announcement guaranteed to sink the heart of anyone involved 
with the management of e-resources: ‘We are launching a new server and we do 
not expect there to be any problems with access.’ Famous last words for a 
European company who did just this and caused numerous problems when 
customer entitlements didn’t transfer across, old URLs didn’t redirect, and 
(inexplicably) some journal issues which had been on the old site have yet to 
appear on the new one ‘for technical reasons.’ (Cole 2005, s. 149)   

När det gäller tryckta tidskrifter är det ofta lättare för biblioteken att bibehålla 
kontrollen över eventuella ändringar av var en tidskrift förvaras, och i enlighet med 
dessa förflyttningar även uppdatera uppgifter om placering i katalogen. Motsvarande 
ändringar av en fri e-tidskriftsplacering på Webben kan vara svårare för biblioteken att 
ha kontroll över vilket gör att biblioteken måste ta ställning till om Open Access-
material (samt övriga elektroniska resurser) ska ingå i samlingen permanent eller 
inte: "Part of the organizing process is determining whether such resources need to be 
added to one's collection in some permanent way" (Taylor 2008, s. 100). 
 
Tekniken för digital informationsöverföring mellan olika system ger nya möjligheter 
och föränderligheten på Internet ställer nya krav på hur bibliografisk data ska hanteras. 
Frågan hur e-resurser på bästa sätt ska tillgängliggöras är högaktuell och diskuteras 
bland annat i rapporten On the record (The Library of Congress working group on the 
future of bibliographic control 2008). Relevanta frågor som dryftas är exempelvis hur 
underhåll av webbadresser bör lösas på bästa sätt (Chen & Wynn 2009 s. 106-
108). Utöver dessa tekniska aspekter finns även andra delar i arbetet med att samordna 
tillgängliggörandet av e-resurser som om de förverkligades skulle kunna underlätta för 
såväl användare som bibliotekarier. Hit hör exempelvis utökad samordning kring 
hantering av bibliografisk data (The Library of Congress working group on the future of 
bibliographic control 2008) samt tydliga riktlinjer rörande hur och var på bibliotekens 
webbplatser såväl de fria som de licensierade e-tidskrifterna tillgängliggörs (Cuddy & 
Bahr 2006 s. 54). För att kunna upprätta denna typ av riktlinjer kan det vara av intresse 
att se hur olika bibliotek i dag väljer att tillgängliggöra dessa resurser. Denna uppsats 
kan ses som ett försök till en kartläggning av hur situationen rörande tillgängliggörandet 
av fria e-tidskrifter på svenska forsknings- och högskolebibliotek ser ut i dag. 
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Även om internationellt samordnade strategier rörande tillgängliggörandet av fria e-
tidskrifter i dagsläget tycks saknas finns det olika varianter av betaltjänster, exempelvis 
SFX, ELIN@ och Ebsco A-Z-list som innebär att biblioteken inte själva behöver 
uppdatera länkarna till det material som man prenumererar på. SFX är en så kallad link 
resolver som används för att skapa länkar till det lokala bibliotekets fulltextbestånd och 
kan användas för att skapa en tidskriftsförteckning 
(websok.libris.kb.se/websearchhelp/sfx/help_swe/index.html 090731; 
www.exlibrisgroup.com/category/SFXOverview 090731). ELIN@ är en artikeldatabas 
som innehåller referenser och länkar till det lokala bibliotekets fulltextbestånd och kan 
användas för att skapa en tidskriftsförteckning (www.lub.lu.se/om-
lub/organisation/biblioteksdirektionen/information-om-elin.html 091108) och Ebsco A-
Z-list är en tidskriftsförteckningstjänst där tidskriftsförteckningen skapas enligt samma 
princip som i SFX och ELIN@, det vill säga att man kan tillgängliggöra hela paket med 
tidskrifter (www2.ebsco.com/en-us/ProductsServices/atoz/Pages/index.aspx 091108). 

1.2 Problemformulering  

Bibliotekens förutsättningar gällande tillgängliggörandet av fritt elektroniskt material är 
under ständig förändring. Tidigare såg situationen kring de delar av bibliotekens 
samlingar som utgjordes av fritt förvärvat material annorlunda ut. Materialet i fråga 
bestod av fysiska dokument som vanligtvis tillgängliggjordes genom att det 
katalogiserades och placerades i bibliotekets lokal. I dag finns fritt material som är 
åtkomligt via Internet utan att biblioteken behöver vara delaktiga som 
informationshanterare. Många bibliotek väljer ändå att ägna sig åt hantering av fritt 
elektroniskt material. I detta arbete ingår dels att välja ut vad som tillgängliggörs och 
dels att avgöra på vilket sätt de resurser som valts sedermera ska tillgängliggöras. Ur ett 
användarperspektiv är det av betydelse om, var och hur biblioteken tillgängliggör Open 
Access-tidskrifter. 

1.3 Avgränsning   

Uppsatsen är avgränsad till att undersöka om, var och hur de fritt tillgängliga 
elektroniska tidskrifter som är listade i Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
inom ämnesområdet fysik hanteras av biblioteken på de svenska universitet och 
högskolor som bedriver undervisning inom detta ämne. Eftersom det finns skäl att anta 
att flera faktorer, som tidskrifternas renommé eller ämnestäckning, kan vara avgörande 
för tillgängliggörandet, söker vi också kartlägga några av dem.2 

1.4 Syfte   

Syftet med uppsatsen är att undersöka om, var och hur svenska universitets- och 
högskolebibliotek tillgängliggör Open Access tidskrifter inom ämnet fysik, samt 
eventuella mönster vad gäller tidskrifternas olika egenskaper och i vilken utsträckning 
biblioteken väljer att tillgängliggöra dem. 

                                                 
2 Dessa egenskaper används ofta som avgörande faktorer i samband med bibliotekens beståndsutveckling 
av tidskrifter i allmänhet. 
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1.5 Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning tillgängliggörs Open Access-tidskrifter inom ämnet fysik? 
2. Var på webbplatsen tillgängliggörs Open Access-tidskrifter inom ämnet fysik?   
3. Hur tillgängliggörs Open Access-tidskrifter inom ämnet fysik? Används någon 

särskild typ av teknisk lösning? 
4. Är det möjligt att urskilja mönster i vårt material vad gäller tidskrifternas olika 

egenskaper relaterat till i vilken utsträckning biblioteken väljer att tillgängliggöra 
dem? Hur ser dessa mönster i sådana fall ut? 

 
Analysen av frågeställningarna kommer att ske i två steg. I den första analysdelen svarar 
vi på frågeställning 1-3. I den andra analysdelen besvarar vi frågeställning 4.  

1.6 Empiri   

Vår empiri består av artefakter i form av de aktuella högskole- och 
universitetsbibliotekens webbplatser.  
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2 Metod   

Undersökningen avgränsades till att belysa hur fritt tillgängliga e-tidskrifter inom 
ämnesområdet fysik som vid tidpunken för undersökningen var listade i DOAJ 
hanterades av biblioteken på de svenska universitet och högskolor som vid tidpunken 
för undersökningen bedrev undervisning inom detta ämne. Undersökningen bygger på 
observationer vars data sammanställs och åskådliggörs för att ge en översiktlig bild och 
möjliggöra eventuella slutsatser kring generella tendenser.  
 
De kvalitativa inslagen i undersökningen utgörs av att uppsatsförfattarna tolkade 
empirin i samband med insamlandet av data. Detta gäller sökningarna på de aktuella e-
tidskriftstitlar som gjordes i bibliotekskataloger, tidskriftsförteckningar samt e-
tidskriftsförteckningar. Det gäller även de noteringar som handlar om huruvida 
biblioteksportalerna erbjöd implicita och/eller explicita beskrivningar rörande fria e-
tidskrifter i allmänhet och rörande DOAJ i synnerhet. Även noteringarna som visar om 
portalerna erbjöd länkar till DOAJ:s webbplats är av kvalitativ art. Vidare presenteras 
resultaten av insamlad data både kvalitativt med hjälp av ord och kvantitativt i form av 
numeriska värden. Anledningen till att den kvantitativa undersökningen kompletterades 
med vissa kvalitativa aspekter beror på att den kvantitativa delen av undersökningen 
bygger på deskriptiv statistik vars resultat inte går att hypotespröva i strikt statistisk 
mening. Detta medför att det utifrån resultaten inte går att kartlägga kausalsamband som 
beskriver generella lagar. Ambitionen med uppsatsen är således varken att peka på 
möjliga kausalsamband eller "[...] att nå fram till resultat som kan generaliseras. De 
slutsatser som dras gäller enbart för det område, den tidsperiod och de enheter som 
studerats" (Eggeby & Söderberg 1999, s. 43). Varför undersökningen är så pass 
avgränsad beror dels på arbetsekonomiska omständigheter, och dels på att vi finner 
studien intressant genom att den beskriver hur situationen under en avgränsad tidsperiod 
såg ut och kan tolkas inom ett område där omvälvande förändringsprocesser har ägt rum 
och där utvecklingsarbete fortfarande pågår.   
 
För att en undersökning ska bli av vetenskapligt värde krävs det att den genomförs på 
ett systematiskt sätt. Vi har valt att genomföra en studie som i huvudsak använder sig av 
deskriptiv statistik. För att åskådligöra våra kvantitativa resultat presenteras dessa 
grafiskt i form av stapeldiagram, stolpdiagram och tabeller. Vi anser att stapel- och 
stolpdiagram åskådliggör vårt material på ett tillräckligt tydligt vis. Utifrån värdena i 
tabellerna räknar vi ut centralmått (genomsnittsmått) och spridningsmått som sedan 
lyfts fram och kommenteras. Detta är vanliga metoder för att beskriva någon del av 
verkligheten med hjälp av statistik. Vilka typer av statistiska metoder som är lämpliga 
att använda beror på den undersökning som ska genomföras. Vi mäter i huvudsak antal 

och våra värden endast kan utgöras av heltal, de är inte möjliga att fingradera. Denna 
typ av variabel kallas diskret variabel (Rudberg 1993, s.11-25). De variabler vi utgår 
ifrån kan endast anta positiva värden. Undersökningen innehåller även variabler med 
binära värden (ja/nej) 
 
Vidare arbetar vi utifrån både nominalskalor och kvotskalor. Nominalskala innebär att 
man mäter antal förekomst av något. Till skillnad mot kvotskala saknar nominalskalan 
nollpunkt och mätbara skalsteg. Nominaldata är inte möjlig att rangorda eller att 
bearbeta med hjälp av något av de fyra räknesätten. (Rudberg 1993, s. 41-44) När man 
använder sig av nominalskalor är det möjligt utnyttja följande typ av centralmått: 
typvärde, aritmetiskt medelvärde och median. 
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Av dessa tre mått har vi valt att i första hand använda oss av typvärde, vilket innebär det 
mest frekvent förekommande värdet i en grupp data. Typvärde är meningsfullt att 
använda i samband med mätning av binära värden samt ”när det vanligaste värdet är av 
speciellt intresse [och/eller] när fler än hälften av observationerna antar samma värde” 
(Körner & Wahlgren 2002, s.69). Eftersom majoriteten av observationerna i våra 
mätningar antar samma värde och dessutom delvis består av binära värden är detta 
centralmått i många fall lämpligt. Då vår datamängd i allmänhet är så pass begränsad 
anser vi att artimetiska medelvärden oftast inte är av något större intresse och när 
medianvärden oftast sammanfaller med typvärden är även dessa i många fall 
tveksamma att använda i denna undersökning. 
 
Utöver centralmått kompletterar vi vår redovisning med information rörande spridning. 
Med spridning avses variabelvärdenas variationsområde (variationsvidd), det vill säga 
spännvidden mellan datagruppens minsta och största variabelvärde. Dessa 
variabelvärden är sedan antingen normalfördelade eller snedfördelade över skalan 
(Rudberg 1993, s.36-37). Då vi anser att det är av intresse att ringa in eventuella 
snedfördelningar använder vi oss av och kvartilavstånd (Körner & Wahlgren 2002, s. 
93-118). Vi har valt att använda oss av spridningsmåtten variationsvidd och 
kvartilavstånd beroende på att de är användbara för att statistiskt beskriva ett 
datamaterial. Varför vi valt att inte använda oss av spridningsmåttet standardavvikelse 
beror på att detta mått i första hand är användbart om syftet med undersökningen är att 
kunna generalisera resultatet utifrån ett urval.  
 
Vi är intresserade av att ta reda på om, var och hur svenska högskole- och 
forskningsbibliotek tillgängliggör Open Accesstidskrifter, inte hur bibliotekarierna 
själva uppfattar situationen. Därför är denna metod valid. Hade vi velat undersöka vad 
bibliotekarierna anser i frågan hade en studie baserad på intervjuer varit ett lämpligare 
tillvägagångssätt.  
 
Utifrån de sätt som empirin har avgränsats har en hel population (samtliga aktuella 
högskole- och universitetsbibliotek) undersökts och därför är det möjligt att säga att det 
rör sig om en totalundersökning av en liten del av verkligheten. På grund av att det inom 
samhällsvetenskaplig kvantitativ forskning kan vara tidskrävande att göra urval som är 
acceptabla utifrån ett statistiskt perspektiv är totalundersökningar vanligt förekommande 
(Eggeby & Söderberg 1999, s. 32). För att underlätta uppsatsarbetet har vi använt oss av 
Jarl Backman (1998, s. 23-32).  
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3 Tidigare forskning        
Det finns inte särskilt mycket tidigare forskning som belyser om, var och hur svenska 
universitets- och högskolebibliotek tillgängliggör fria e-tidskrifter. Den tidigare 
forskning som finns tillgänglig utgörs i första hand av studier rörande tillgängliggörande 
av licensierade e-tidskrifter. Merparten av dessa dokument handlar om amerikanska 
forskningsbiblioteks katalogisering av vetenskapliga e-tidskrifter. Ett exempel på denna 
typ av forskning är Bradley A Longs "OPACs and e-journals: Issues to consider" 
(2006). Denna text är en översiktlig sammanställning av tidigare artiklar och rapporter, 
utifrån vilka Long har valt att utforska hur e-tidskrifter kan tillgängliggöras via 
bibliotekets katalog. Han anser att följande frågor är viktiga att ta ställning till: Ska e-
tidskrifter överhuvudtaget ingå i bibliotekets katalog? Ska e-tidskrifter få separata 
katalogposter eller ska de integreras med tidskriftens tryckta version? Hur ska i sådana 
fall länkningen se ut? Ska Open Access-tidskrifter katalogiseras? Ska e-tidskrifter som 
ligger utanför bibliotekets ämnesområden katalogiseras? Ska e-tidskrifter på främmande 
språk katalogiseras?  
 
Trots att denna typ av artikel inte främst fokuserar kring tillgängliggörandet av fritt 
elektroniskt material, är de principiella resonemangen relevanta även för 
tillgängliggörandet av Open Access-tidskrifter. Longs artikel är översiktlig till sin 
karaktär men samtidigt förmodligen relativt användbar för bibliotek i situationer där det 
ska fattas beslut rörande eventuell katalogisering av fria e-tidskrifter. Long anger inte 
vilka sätt han anser vara de mest lämpliga utan pekar i stället på för- och nackdelar med 
de olika val som biblioteken ställs inför. Dessa aspekter är naturligtvis intressanta 
i samband med analysen av resultaten av uppsatsens frågeställningar: Var på 
webbplatsen tillgängliggörs fria elektroniska tidskrifter? Hur tillgängliggörs fria 
elektroniska tidskrifter?   

3.1 Tillgängliggörande av e-tidskrifter via katalog eller via 
tidskriftsförteckningar 

År 2003 utförde Chen et al studien "E-resource Cataloging Practices: a Survey of 
Academic Libraries and Consortia" (2004), i vilken författarna diskuterar hur 
amerikanska forskningsbibliotek tillgängliggjorde elektroniska resurser. Studien visar 
att trots att det traditionella sättet för bibliotek att tillgängliggöra sitt bestånd är att 
katalogisera det, tillgängliggjorde samtliga bibliotek som ingick i undersökningen 
någon del av sitt elektroniska bestånd via tidskriftsförteckningar. Inga av biblioteken 
tillgängliggjorde hela sitt bestånd via katalogen, men samtidigt tillgängliggjorde 
samtliga av biblioteken delar av sitt elektroniska bestånd via sin katalog. Enligt Chen et 
al beror detta på att det saknas nationella standarder för hur hanteringen av elektroniska 
resurser ska gå till. Författarna anser att denna situation bidrar till förvirring för 
användarna och att det skulle underlätta om ett biblioteks samlade bestånd inte 
tillgängliggjordes på flera olika ställen (Chen et al 2004, s. 175). Denna studie handlar 
visserligen om hur bibliotek tillgängliggjorde licensierade e-tidskrifter, men vi anser att 
de diskussioner som förs i den även är intressanta utifrån ett Open Access-perspektiv. 
Det finns ytterligare ett antal artiklar, utvärderingar och rapporter rörande redan 
genomförda projekt inom området. Denna typ av dokument beskriver hur enskilda 
bibliotek har gått till väga i samband med integreringen av e-resurser i OPAC:en 
(Online Public Access Catalog). Innehållet i dessa dokument utgör möjligheter för oss 
att få fördjupade kunskaper och ökad förståelse för hur sådana olika 
integreringsprocesser kan se ut, exempelvis: Kate Harcourt, Melanie Wacker och Iris 
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Wolleys "Automated access level cataloging for Internet resourses at Columbia 
University Libraries" (2006), Melissa J Hintons "On cataloging Internet resourses: 
voices from the field" (2002) samt Devica Ramjit Samsundars "Integrating e-resourses 
into an on line catalog: The hospital library experience" (2007). 
 
Även om den allmänna uppfattningen inom biblioteksvärlden tycks ha varit att 
tillgängliggörande av e-tidskrifter via kataloger är att föredra framför att tillgängliggöra 
denna typ av resurser via tidskriftsförteckningar (exempelvis Chen et al (2004); Long 
(2006)), visar Chen och Wynns undersökning från 2009 att e-tidskrifter i dagens USA 
generellt sett tillgängliggörs via tidskriftsförteckningar och länkservrar (linkresolvers). 
Chen och Wynn menar att den tidigare allmänna uppfattningen att hela 
biblioteksbeståndet ska beskrivas i katalogen tycks vara på väg att luckras upp (s. 
98). Det finns ett antal artiklar som fokuserar kring hur det är möjligt att tillgängliggöra 
e-tidskrifter utan att införliva dessa i sin OPAC. Ett sådant exempel utgörs av 
beskrivningen i William H Mischo et al "The growth of electronic journals in libraries: 
Access and management issues and solutions" (2006). Här presenteras dels allmänna 
frågor som biblioteken bör ta ställningen till i samband med 
tillgängliggörandeprocessen, och dels frågor som specifikt rör tekniska lösningar. Trots 
att denna artikel inte heller fokuserar kring fria elektroniska tidskrifter är den genom att 
handla om hur e-tidskrifter kan tillgängliggöras på andra sätt än via bibliotekskataloger 
intressant med tanke på de frågeställningar som vi arbetar utifrån. 
 
Vidare bör Colleen Cuddy och Ellen Bahrs artikel "Trends in Cataloging Electronic 
Journals in Health Sciences Libraries: Will Title Lists or the Online Catalog Prevail?" 
(2006) nämnas. I denna studie undersöks dels biblioteksportalernas utformning och dels 
var och hur e-tidskrifter tillgängliggörs. Den del av undersökningen som handlar om hur 
portalerna är utformade är intressant; här noterar Cuddy & Bahr bland annat att 
bibliotekskataloger oftast är synliga i portalens startsida, medan 
tidskriftsförteckningarna generellt sett inte är lika lättåtkomliga. Däremot ställer vi oss 
lite frågande till den del av undersökningen som fokuserar kring hur och var e-
tidskrifter tillgängliggörs, här har Cuddy och Bahr nämligen valt att statistiskt 
undersöka i vilka amerikanska och kanadensiska forskningsbibliotek inom medicin och 
vårdvetenskap som den väl ansedda vetenskaplig tidskriften JAMA (Journal of the 
America Medical Association) tillgängliggörs. Vi undrar om resultatet av en sådan 
undersökning verkligen har vetenskaplig bärighet.  

3.2 Användares förhållningssätt till den nya tekniken 

I kölvattnet av den tekniska utveckling som möjliggjort tillgängliggörande av 
elektroniska resurser via webbplatser har det uppstått behov av forskning kring hur 
användare navigerar och söker information med hjälp den nya tekniken. Ett exempel på 
denna typ av undersökningar utgörs av Simon Inger och Tracy Gardners rapport "How 
readers navigate to scholarly content" (2008). Här framgår att det blir mer vanligt för 
användare att inleda sina informationsökningsprocesser med sökningar i 
referensdatabaser och generella sökmotorer i stället för att göra bruk av 
biblioteksportaler. Samtidigt anser Inger och Gardner att bibliotekens roll med avseende 
på hur användare slutligen når fram till de relevanta artiklarna har ökat i betydelse, 
vilket beror på att biblioteken i allt större utsträckning använder sig av så kallade link 
resolvers, exempelvis SFX. Dessa link resolvers bidrar nämligen till att användare kan 
länkas till artiklar direkt från referensdatabaser och sökmotorer.   
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3.3 Tillgängliggörandet av fria elektroniska tidskrifter 

Den del av forskningsmaterialet som i första hand rör fria e-tidskrifter handlar främst 
om Open Access-rörelsen. Fokus i forskningen kring Open Access-rörelsen ligger 
generellt sett inte på tillgängliggörandeprocesserna, utan är mer inriktad på ekonomiska 
och avtalsmässiga aspekter. Det finns dock undantag i form av exempelvis Anna Hood 
och Mykie Howards "Adding value to the catalog in a Open Access world" (2006). 
Dokumenetet i fråga härrör från en NASIGH-konferens (North Ameican Seriels Interst 
Group) och dess författare frågar sig huruvida man kan kalla Open Access-material 
"open" om det inte tillgängliggörs. Hood & Howard anser att det lämpligaste 
tillvägagångssättet att tillgängliggöra denna typ av material är att katalogisera det. 
Denna artikel handlar uteslutande om hur tillgängliggörandet av fria e-tidskrifter enligt 
författarna bör ske och även om den är en smula tendensiös i tonen är den intressant att 
relatera till våra frågeställningar.  
 
Ytterligare en artikel som handlar om tillgängliggörandet av fria e-tidskrifter utgörs av 
Michael Fosmire och Elisabeth Youngs studie "Free scholarly electronic Journals: What 
access do college and university libraries provide?" (2000). Behovet av att göra denna 
undersökning ringades in i samband med att författarna deltog i en konferens där 
förlagsrepresentanten Jerry Cowhig ställde frågan varför biblioteken inte katalogiserade 
den fria vetenskapliga e-tidskriften New Journal of physics. Cowhig sammanfattade sin 
syn på saken i följande uttalande: "Librarians seem to have trouble figuring out what to 
do with free things" (Fosmire & Young 2000, s. 500). Detta uttalande ledde till att 
Fosmire och Young genomförde en studie över i vilken utsträckning amerikanska 
forskningsbibliotek tillgängliggjorde fria e-tidskrifter. Författarna valde ut de 213 fria e-
tidskrifter som använde sig av peer review-system ur Directory of Electronic Journals, 
News Letters, and Academic Discussion Lists. Steg ett i undersökningen bestod i att de 
utvalda titlarna kontrollerades i OCLC (Online Computer Library Center) för att se 
vilka bibliotek som enligt denna databas hade beståndsposter för de e-tidskrifter som 
ingick i undersökningen. Därefter delades de 213 e-tidskrifterna in i ämnesområden, 
varav ämnet fysik innehöll flest titlar. För att inte missa de bibliotek som eventuellt 
tillgängliggjorde dessa e-tidskrifter utan att ha registrerat beståndsuppgifterna hos 
OCLC, gick man direkt till bibliotekens egna webbplatser och gjorde sökningarna där. 
Relativt snart visade det sig att träffrekvensen var så pass låg att författarna bestämde 
sig för att endast inkludera de 25 e-tidskrifter som hade flest träffar med 
beståndsuppgifter enligt OCLC. Författarna använde sig sedan av Carnegie 
Foundations Classification of Institutions of Higher Education för att göra ett urval över 
vilka bibliotek som skulle ingå i undersökningen. I januari år 2000 gjordes sökningarna 
i bibliotekens kataloger samt det något vagt formulerade "somewhere else on the 
website (typically, an e-journal page)" (s. 503). Man ansåg att en titel var 
tillgängliggjord om den återfanns på något av dessa ställen.     
 
Resultatet av undersökningen visade att: 
 

• Det saknades beståndsuppgifter i OCLC för 26 % av de 213 fria e-tidskrifter 
som ingick i undersökningen  

• För 33 % av de 213 fria e-tidskrifter som ingick i undersökningen hade mellan 
1-5 bibliotek beståndsuppgifter i OCLC 

• För 17 % av de 213 fria e-tidskrifter som ingick i undersökningen hade mellan 
6- 10 bibliotek beståndsuppgifter i OCLC   
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• För 24 % av de 213 fria e-tidskrifter som ingick i undersökningen hade fler än 
11 bibliotek beståndsuppgifter i OCLC 

 
Författarna uppger att eftersom undersökningen endast omfattade de 25 "populäraste" 
titlarna kan resultatet delvis ge en missvisande bild av i vilken utsträckning biblioteken 
generellt sett tillgängliggjorde fria e-tidskrifter. 
 
Vidare undersökte Fosmire och Young (2000) huruvida de fria e-tidskrifterna var 
indexerade i centrala referensdatabaser så som Medline, INSPEC, Chemical abstracts, 
Web of Sciene och MathSciNet eller inte och då framgick att  
 

• Av de 213 fria e-tidskrifter som ingick i undersökningen var 45 % indexerade i 
minst en av dessa centrala databaser  

• Av de 25-i-topp-tidskrifter som ingick i undersökningen var 88 % indexerade i 
minst en av dessa centrala databaser  

 
Detta kan enligt vår uppfattning indikera att det enskilda biblioteket kan ha gjort ett 
urval utifrån vilka ämnen som högskolan eller universitetet som det är knutet till 
undervisar inom, och utifrån detta ha gjort ett urval bland de fria e-tidskrifter som var 
indexerade i de för dem relevanta referensdatabaser. Undersökningens författare tog 
istället fasta på att databasvärdarna framhöll de fria e-tidskrifternas betydelse i högre 
utsträckning än vad biblioteken gjorde. Detta eftersom det fanns fler fria e-tidskrifter 
som var indexerade av databasvärdarna än vad biblioteken hade tillgängliggjort. 
Dessutom visar undersökningen att det fanns avsevärda skillnader mellan hur många 
fria e-tidskrifter ett mindre universitets bibliotek tillgängliggjorde kontra ett större dito. 
De större universiteten tillgängliggjorde i snitt ca 31 % av 25-i-topp-tidskrifterna, de 
mellanstora universiteten tillgängliggjorde 16 % av dessa och den minsta endast ca 3 % 
av dem. Författarna nämner inte att det kan ha förelegat ett möjligt samband mellan att 
de större universiteten eventuellt bedrev undervisning i fler ämnen och därför 
tillgängliggjorde fler titlar. Denna undersökning är den studie som vi har funnit som 
ligger närmast vår uppsats och är därför intressant att dra paralleller till. 
 
Slutligen har vi även funnit artiklar som handlar om att vissa bibliotek ger sina 
användare möjlighet att skapa egna sidor där han/hon kan samla de elektroniska resurser 
som är av intresse, exempelvis Karen Ciccones "MyLibrary@NCstate: a library portal 
after five years" (2005). Artiklar med denna typ av innehåll är intressanta i sig men 
eftersom de inte främst handlar om hur biblioteken tillgängliggör fria e-resurser är de 
dock att betrakta som perifera i förhållande till uppsatsens frågeställningar.  

3.4 Tekniska aspekter av tillgängliggörandet av fria elektroniska 
resurser 

John D Kawula och Arlene Weibles "Catalogs, indexes and full text databases: an 
integrative approach to accessing government literature" (2006) utgör ett exempel på 
lösningsalternativ som rör tillgängliggörandet av specifikt fritt elektroniskt material. 
Kawula och Weible förespråkar att biblioteken inte bör ägna sig åt lokal katalogisering 
av samhällsinformation utan att man istället bör tillgängliggöra denna typ av fritt 
material genom att på andra sätt integrera den i sina portaler. Katalogiseringen av 
samhällsinformation kan istället ske på nationell nivå och sedan med hjälp av Persistent 
Uniform Resource Locators (PURL:ar) tillgängliggöras via bibliotekens portaler. Detta 
för att undvika dubbelarbete. Detta förfarande kan liknas vid att biblioteken länkar till 
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DOAJ istället för att katalogisera Open Access-tidskrifter. I artikeln "The 
PCC/CONSER PURL project: Improving access to free resourses" av Valerie Bross 
(2003) beskrivs CONSERs PURL-projekt. CONSER står för Cooperative online serials 
och är en organisation som arbetar med att utveckla och förbättra standarder för 
katalogisering av e-tidskrifter. PURL fungerar som en URL, men istället för att peka 
direkt på en internetadress pekar PURLen på tjänst som sin tur pekar vidare till den fria 
resursens adress. PURL-servern sköts av OCLC (Online Computer Library Center). 
Syftet med denna tjänst är att centralisera underhållet av länkarna till de fria resurserna 
och på så sätt minska arbetsbelastningen för det enskilda biblioteket. Centraliseringen 
fungerar enligt följande: en ändring av en länk behöver endast göras av ett bibliotek, 
och de övriga biblioteken får automatiskt ta del av denna ändring. Även i rapporten "On 
the Record" sammanställd år 2008 av Library of Congress Working Group on the future 
of bibliographic control berörs vissa tekniska aspekter. Library of Congress Working 
Group on the future of bibliographic control förespråkar ett ökat samarbete inom 
biblioteksvärlden i allmänhet och när det gäller bibliografisk kontroll i synnerhet. För 
att lyckas med detta anser man att det är viktigt att utveckla mer flexibla 
metadatabärare, integrera biblioteksstandarder i webbmiljöer samt öka användningen av 
standardiserade identifiers.   
 
Det finns ytterligare dokument som övervägande handlar om utvecklandet av olika 
tekniska aspekter. Dessa tekniska aspekter är en viktig del i arbetet med att 
tillgängliggöra fria e-tidskrifter men eftersom uppsatsen inte i första hand handlar om 
tekniska lösningar, utgör dessa dokument främst kompletterande kunskapskällor för 
uppsatsförfattarna. Exempel på denna typ av dokument är Gail Hodges "Metadata for 
electronic information resourses: From variety to interoperability" (2005) och Bonnie 
Parks, Jian Wang och Sarah Johns "Are they to dynamic to describe?" (2005). Medan 
Hodges artikel är en översiktlig beskrivning av hur olika metadatascheman är 
konstruerade samt av hur deras inbördes interoperabilitet fungerar, fokuserar Parks, 
Wang och Johns artikel kring katalogisering av webbplatser och databaser.  

3.5 För uppsatsen centrala studier 

I uppsatsarbetets analysfas har framförallt följande studier varit relevanta genom att de 
kritiskt belyser olika möjligheter att tillgängliggöra e-tidskrifter: "OPACs and e-
journals: Issues to consider" (Long, 2006), "E-resource Cataloging Practices: a Survey 
of Academic Libraries an Consortia" (Chen et al, 2004), "Free scholarly electronic 
Journals: What access do college and university libraries provide?" (Fosmire & Young, 
2000) samt "E-Journal Cataloging in an Age of Alternatives: A Survey of Academic 
Libraries" (Chen & Wynn, 2009). Dessutom har vi oss metodmässigt låtit inspireras av 
upplägget i Fosmire och Youngs undersökning. 
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4 Empiriskt tillvägagångssätt 
I samband med förberedelserna inför insamlingen av empirin upprättades ett protokoll. 
Nedan följer en beskrivning av datainsamlingens strukturella upplägg, det vill säga det 
protokoll som användes.   
 
Utifrån DOAJ:s förteckning valde vi att fokusera undersökningen till ämnet fysik. 
Tidskrifter inom detta ämne kategoriseras i DOAJ under beteckningen Physics 
(General) vilken var placerad som en undergrupp till Physics and Astronomy. Totalt 50 
stycken olika Open Access-tidskrifter var samlade under kategorin Physics (General). I 
detta skede noterades även de aktuella tidskrifternas huvudsakliga utgivningsspråk, 
utgivningsland, huruvida de utför peer review eller inte, tidskrifternas specifika 
ämnesområden samt om de indexeras i den ämnesspecifika referensdatabasen Inspec.  
 
Ämnesvalet avgjorde i sin tur vilka högskole- och universitetsbibliotek som 
undersöktes. För att ta reda på vilka högskolor och universitet som gav kurser och/eller 
program i ämnet fysik användes Studera.nu (080808), Högskoleverkets portal i 
samarbete med VHS och Sveriges högskolor, där det fanns angivet vilka högskolor och 
universitet som gjorde detta. Eftersom DOAJ:s ämnesbeteckning för denna grupp av 
tidskrifter är relativt bred, inkluderades alla kurser och program med någon form av 
anknytning till fysik i urvalet (se bilaga 1). Sammantaget fanns 19 svenska högskolor 
eller universitet som vid den aktuella tidpunkten bedrev undervisning inom detta ämne. 
Vissa av de aktuella lärosätena hade bibliotek som bestod av flera olika filialer men 
eftersom dessa filialer var knutna till samma biblioteksportal och hade gemensamma 
kataloger och förteckningar betraktade vi dem som en enhet. Således ingick 19 stycken 
olika biblioteksportaler i undersökningen. Detta innebar att uppsatsens protokoll 
innehåller undersökningsenheterna biblioteksportaler samt att undersökningens 
observationer var 19 till antalet.   
 
Nästa steg i undersökningen var att vi började orientera oss på de aktuella bibliotekens 
portaler. Vi sökte efter möjliga ingångar till Open Access-tidskrifter. Här noterades hur 
bibliotekens olika portaler var utformade. Portalerna var relativt lika varandra men vissa 
skillnader förekom. Ett frågeformulär upprättades att använda som grund för att på 
ett strukturerat sätt kunna beskriva portalerna. Med hjälp av detta formulär kartlades om 
biblioteksportalerna hade en bibliotekskatalog, tidskriftsförteckning, e-
tidskriftsförteckning och/eller länk till DOAJ. Det kartlades även antal träffar i 
bibliotekskatalog, tidskriftsförteckning och/eller e-tidskriftsförteckning för de fria e-
tidskriftstitlar som ingick i undersökningen. Eftersom undersökningen syftar till att 
kartlägga inte endast om och var utan även hur svenska universitets- och 
högskolebibliotek tillgängliggör Open Access-tidskrifter noterades i detta skede även 
om bibliotekens respektive tidskriftsförteckningar och/eller e-tidskriftsförteckningar var 
egentillverkade eller om biblioteken använde sig av tjänster så som SFX, ELIN@ eller 
Ebsco A-Z-list.    
 
Vidare noterades om portalerna tillhandahöll implicita och/eller explicita beskrivningar 
av de olika ingångarnas innehåll. Denna information utgjorde inte fokus i 
undersökningen men är intressant genom att den ger en bild av hur biblioteken förhöll 
sig dels till tillgängliggörandet av olika typer av material och dels till sina samlingar. 
Undersökningens protokoll innehåller således variabler på värden som rör kategorierna 
katalog, tidskriftsförteckning, e-tidskriftsförteckning och länk till DOAJ. 
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4.1 Protokoll 

Population: 
Biblioteken på de svenska universitet och högskolor som bedriver undervisning inom 
ämnet fysik. 
 
Undersökningsenhet: 
Biblioteksportaler 
 
Antal observationer: 19 biblioteksportaler 

• Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek  
• Göteborgs Universitetsbibliotek  
• Högskolan i Kalmar, Biblioteket   
• Högskolebiblioteket i Gävle  
• Högskolebiblioteket i Halmstad 
• Högskolebiblioteket i Jönköping 
• Högskolebiblioteket, Mälardalens högskola  
• Karlstads Universitetsbibliotek  
• Kungl. Tekniska högskolan Biblioteket  
• Linköpings Universitetsbibliotek  
• Luleå Universitetsbibliotek   
• Lunds Universitets Bibliotek  
• Malmö Högskola, Bibliotek  
• Mittuniversitetet, Biblioteket   
• Stockholms Universitetsbibliotek  
• Umeå Universitetsbibliotek  
• Uppsala Universitetsbibliotek            
• Växjö Universitetsbibliotek 
• Örebro Universitetsbibliotek  

   
Följande Open Access-tidskrifter ingick i undersökningen: 

• AAPPS Bulletin, ISSN: 0218-2203 
• Acta Physica Polonica B, ISSN: 1509-5770 
• Advanced Studies in Theoretical Physics, ISSN: 1313-1311 
• Advances in High Energy Physics, ISSN: 1687-7357, eISSN: 1687-7365 
• The African Physical Review, ISSN: 1970-4097 
• Astrophysics and Space Sciences Transactions (ASTRA), ISSN: 1810-6528, 

eISSN: 1810-6536 
• Atmospheric Chemistry and Physics, ISSN: 1680-7316, eISSN: 1680-7324 
• Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, ISSN: 1680-7367, eISSN: 

1680-7375 
• Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Scienze Fisiche, 

Matematiche e Naturali, ISSN: 0365-0359, eISSN: 1825-1242 
• Brazilian Journal of Physics, ISSN: 0103-9733 
• Chinese Journal of Physics, ISSN: 0577-9073 
• Condensed Matter Physics, ISSN: 1607-324X 
• Diffusion Fundamentals, ISSN: 1862-4138 
• EARSeL eProceedings, ISSN: 1729-3782 
• Egyptian Journal of Solids,ISSN: 1012-5566 
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• Electronic Journal of Theoretical Physics, ISSN: 1729-5254 
• Electronic-Liquid Crystal Communications (e-LC), ISSN: 1942-0013 
• Entropy: International and Interdisciplinary Journal of Entropy and Information 

Studies, ISSN: 1099-4300 
• Fizika A (Zagreb), ISSN: 1330-0008, eISSN: 1333-9125 
• Fizika B (Zagreb), ISSN: 1330-0016, eISSN: 1333-9133 
• Fizika Nizkih Temperatur, ISSN: 0132-6414, eISSN: 1816-0328 
• International Journal of Microwave Science and Technology, ISSN: 1687-5826, 

eISSN: 1687-5834 
• International Journal of Physical Sciences, ISSN: 1992-1950 
• International Journal of Plasma Science and Engineering, ISSN: 1687-6245, 

eISSN: 1687-6253 
• Iranian Journal of Physics Research, ISSN: 1682-6957 
• Journal of nonlinear mathematical physics, ISSN: 1402-9251, eISSN: 1776-

0852 
• Journal of Physical Studies, ISSN: 1027-4642 
• Journal of Physics: Conference Series, ISSN: 1742-6588, eISSN: 1742-6596 
• Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, 

ISSN: 1044-677X Journal of the Society of Rheology, Japan, ISSN: 0387-1533 
• Journal of Vectorial Relativity, ISSN: 1856-6847 
• Latin American Applied Research, ISSN: 0327-0793 
• Latin American Journal of Solids and Structures, ISSN: 1679-7817, eISSN: 

1679-7825 
• Living Reviews in Relativity, ISSN: 1433-8351 
• Materials Structure, ISSN: 1211-5894 
• Mathematical Physics Electronic Journal, ISSN: 1086-6655 
• New Journal of Physics, ISSN: 1367-2630 
• Open Chemical Physics Journal, ISSN: 1874-4125 
• Physical Separation in Science and Engineering, ISSN: 1478-6478, eISSN: 

1478-6486 
• Physics and Philosophy, ISSN: 1863-7388 
• PMC Physics A, ISSN: 1754-0410 
• PMC Physics B, ISSN: 1754-0429 
• Pramana : Journal of Physics, ISSN: 0304-4289 
• Progress in Physics, ISSN: 1555-5534, eISSN: 1555-5615 
• Research Letters in Physics, ISSN: 1687-689X, eISSN: 1687-6903 
• Revista Brasileira de Ensino de Física, ISSN: 0102-4744 
• Revista Mexicana de Física, ISSN: 0035-001X 
• Turkish Journal of Physics, ISSN: 1300-0101, eISSN: 1303-6122 
• Ukrainian Journal of Physics, ISSN: 0960-6068 
• Uspechi fizičeskich nauk, ISSN: 0042-1294  

 
Frågeformulär som användes för att beskriva tidskrifterna:   

• Indexeras tidskriften i Inspec? 
• Har tidskriften peer review-system?  
• Vilket är tidskriftens huvudsakliga utgivningsspråk? 
• Vilket är tidskriftens utgivningsland?   
• Vilket/vilka är tidskriftens specifika ämnesområden?   
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Aspekter som undersöktes: 

• Finns katalog?  
• Antal träffar i katalog  
• Finns tidskriftsförteckning?  
• Antal träffar i tidskriftsförteckning 
• Finns e-tidskriftsförteckning?  
• Antal träffar i e-tidskriftsförteckning 
• Finns länk till DOAJ?  
• Var i portalen finns DOAJ-länk?  
• Information rörande fria e-tidskrifter  
• Information rörande DOAJ  
• Typ av tidskrifts- och/eller e-förteckning som använder sig biblioteket av 

 
Frågeformuläret som användes för att beskriva portalerna: 
1 Finns bibliotekskatalog? 
1.1 Finns det en implicit och/eller explicit beskrivning av bibliotekskatalogens innehåll? 
1.2 Hur stor andel av de fria e-tidskrifter som ingår i undersökningen finns det 
information om och/eller länkar till i bibliotekets katalog? 
 
2 Finns separat ingång till tidskriftsförteckning? 
2.1 Finns det en implicit och/eller explicit beskrivning av tidskriftsförteckningens 
innehåll? 
2.2 Hur stor andel av de fria e-tidskrifter som ingår i undersökningen finns det 
information om och/eller länkar till i bibliotekets tidskriftsförteckning? 
 
3 Finns separat ingång till e-tidskriftsförteckning? 
3.1 Finns det en implicit och/eller explicit beskrivning av e-tidskriftsförteckningens 
innehåll? 
3.2 Hur stor andel av de fria e-tidskrifter som ingår i undersökningen finns det 
information om och/eller länkar till i bibliotekets e-tidskriftsförteckning? 
 
4 Finns länk till DOAJ:s webbplats? 
4.1 Var i webbplatsen är länken till DOAJ placerad? 
4.2 Finns det information rörande fria e-tidskrifter? 
4.3 Finns det information rörande DOAJ?  
 
5 Vilken typ av tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckning använder sig biblioteket av? 

4.2 Insamlande av empiri 

Efter att protokollet hade sammanställts inleddes sökningar efter titlarna på de Open 
Access-tidskrifter som ingick i undersökningen. Hur navigerandet på bibliotekens 
respektive portaler skedde berodde på en kombination av uppsatsförfattarnas 
förkunskaper om hur sådana brukar vara upplagda och på information som under 
arbetets gång visade sig i portalerna. De Open Access-tidskrifter som ingick i 
undersökningen utgjordes av de 50 stycken Open Access-tidskrifter som återfanns 
under DOAJ:s kategori Physics (General) och som listats i avsnitt 4.1. Sökningarna 
gjordes i bibliotekens respektive webbgränssnitt mot respektive biblioteks 1) katalog, 2) 
tidskriftsförteckning och/eller 3) e-tidskriftsförteckning. För att vi skulle kunna räkna en 
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titel som tillgängliggjord var kriterierna att det skulle återfinnas en utförlig beskrivning 
av den tidskriftstiteln i någon av de tre ovan angivna förteckningarna. Samtliga 
sökningar gjordes i första hand på ISSN, såväl med som utan bindestreck, samt på eISSN 
(i de fall dessa uppgavs i DOAJ:s webbplats). I de fall detta inte gav något positivt utfall 
söktes även på de tidskriftstitlar som uppgavs i DOAJ. För att försäkra oss om att inte 
missa något gjordes sökningarna på tidskriftstitel både med och utan bestämd artikel 
eftersom sådana vanligtvis men inte alltid fungerar som stoppord. I analogi med detta 
gjordes sökningarna även både med och utan seriebeteckning och undertitel samt enbart 
på akronym. Gick tidskriften inte att återfinna på något av dessa vis räknades det som 
att titeln i fråga inte var tillgängliggjord.  
 
Bibliotek brukar vanligtvis välja att tillgängliggöra sitt bestånd via de tre fenomen som 
vi intresserat oss för - kataloger, tidskriftsförteckningar och e-tidskriftsförteckningar 
(Chen 2009, s. 108-110). Utifrån denna kunskap drogs slutsatsen att också information 
om och/eller länkar till fria e-tidskrifter rimligtvis borde återfinnas där. Varför 
tidskriften skulle återfinnas på titelnivå i bibliotekets gränssnitt, och inte indirekt via 
någon extern länk, motiveras av att i en virtuell värld kan dessa gränssnitt sägas 
motsvara bibliotekens väggar i en fysisk värld. Därför räknades t ex inte en titel som 
eventuellt skulle återfinnas vid en sökning i Samsök som ett positivt utfall. Samsök är 
ett metasökningsverktyg vars funktion är att söka i flera av ett biblioteks förtecknade 
databasers innehåll samtidigt, och titlar som återfinnes den vägen betraktas som 
tillängligjorda av tredje part. Vissa bibliotek hade dock valt att placera sin 
tidskriftsförteckning i Samsök och utgör därmed ett undantag.   
 
I kompletterande syfte, för att ge en mer nyanserad bild av hur biblioteken förhöll sig 
till Open Access-tidskrifter, undersöktes om portalerna länkade ut till DOAJ:s 
webbplats och i sådana fall var i respektive portal denna länk återfanns. Eftersom det 
upptäcktes att placeringen av sådana länkar i de biblioteksportaler som undersöktes inte 
följde något tydligt mönster utvidgades vårt protokoll med en notering om detta. För att 
finna länkarna till DOAJ söktes i databasförteckningar, länksamlingar och på diverse 
informationssidor. Dessutom noterades huruvida det i portalerna återfanns information 
rörande fria e-tidskrifter i allmänhet och DOAJ i synnerhet.  
 
För att kvalitetssäkra resultatet, det vill säga höja interbedömarreliabiliteten 
genomfördes sökningar efter en titel två gånger; en gång av Karin och en gång av 
Johanna. Datum för resultaten noterades. Vissa ändringar i bibliotekens förteckningar 
kan tänkas ha utförts under insamlingsperioden, vilket delvis kan förklara antalet ej 
samstämmiga resultat. Ytterligare förklaring till varför olika sökresultat erhölls kan 
härledas till den mänskliga faktorn i form av slarvfel.  I de fall där resultaten skiljde sig 
åt gjordes sökningarna gemensamt om. Detta för att reducera inte endast slarvfel och fel 
som kunde härledas till att empirin var dynamisk, utan även för att reducera de 
skillnader i sökresultat som berodde på att vi tolkade observationerna olika alternativt 
var tvungna att kringgå våra uppställda kriterier för att få ett positivt utfall. Det 
sistnämnda scenariot uppstod då vi sökte på titel utan att få ett positivt utfall men 
närliggande träffar visades och vi då fick syn på det vi sökte, men med en alternativ 
stavning. Vissa biblioteks tidskriftslistor gick inte att komma åt att söka i hemifrån och 
då kontaktades biblioteken. I vissa fall gick det att gå förbi detta i form av exempelvis 
tillfälliga inloggningskoder och i andra fall fick vi åka till biblioteken för att göra 
sökningarna på plats. 
 
Denna undersökning är av deskriptiv karaktär där det beskrivs om, hur och var i 
portalerna biblioteken valde att tillgängliggöra Open Access-tidskrifter. Vi utgick från 
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var tidskrifter i bibliotekens samlingar vanligtvis tillgängliggörs, det vill säga via 
kataloger, tidskriftsförteckningar och e-tidskriftsförteckningar. Samtliga 
biblioteksportaler som ingick i undersökningen hade en katalog samt en 
tidskriftsförteckning och/eller e-tidskriftsförteckning. Såväl kataloger som tidskrifts/e-
tidskriftsförteckningar benämndes dock inte på samma sätt i de olika 
biblioteksportalerna. Vi har till exempel funnit namnvarianter så som 
tidskriftslista, tidskrifter alternativt ingenting. Vi har valt att använda beteckningarna 
katalog respektive tidskriftsförteckning/e-tidskriftsförteckning. Att det förekom 
varianter på hur tidskriftsförteckningar respektive e-tidskriftsförteckningar benämndes 
kan enligt Cuddy & Bahr (2006, s. 50) bero på att dessa fenomen är så pass nya att 
deras beteckningar ännu inte har fastställts.   
 
Vidare uppstod i samband med de sökningar som gjordes vissa bekymmer med att 
identifiera portalernas kataloger, tidskriftsförteckningar respektive e-
tidskriftsförteckningar. Dessa fall utgjordes av följande portaler: Högskolebiblioteket i 
Jönköping, Växjö Universitetsbibliotek samt Högskolebiblioteket, Mälardalens 
högskola. I Jönköpings biblioteksportal ändrades förteckningen "Tidskrifter" till "E-
tidskrifter" under undersökningens gång. Vi valde att betrakta den som en e-
tidskriftsförteckning. I Växjös biblioteksportal återfanns två tidskriftsförteckningar, men 
efter att ha varit i kontakt med biblioteket framgick att endast en av dessa var aktuell för 
undersökningen och denna innehöll enligt uppgift både e-tidskrifter och uppgifter om 
det tryckta beståndet. Mälardalens biblioteksportal har/hade en separat ingång till e-
tidskriftsförteckning som låg under "Tidskrifter". Denna e-tidskriftsförteckning innehöll 
enligt explicita uppgifter på webbplatsen följande:"/.../ vissa brister i beståndet av e-
tidskrifter." (http://www.mdh.se/bibliotek/soktidskrifter, 081117) och därför valde vi att 
endast söka i tidskriftsförteckningen. I samband med sökningarna i Mittuniversitetets 
biblioteksportal hade vi även vissa svårigheter att avgöra var vi faktiskt gjorde våra 
sökningar. Här hade man gjort ett eget sökformulär för (tryckta) tidskrifter men av allt 
att döma resulterade en sökning i detta formulär i en begränsad sökning i katalogen. I 
katalogen fanns även en flik för e-tidskrifter men denna innehöll endast en länk till e-
tidskriftsförteckningen. Vi valde därför att i denna portal enbart söka i katalogen och i 
e-tidskriftsförteckningen, och utgick ifrån att någon förteckning av (tryckta) tidskrifter, i 
vår mening, inte existerande utanför katalogen.   
 
Resultaten av de sökningar som gjordes i tidskriftsförteckningar och e-
tidskriftsförteckningar skulle kunna vara möjliga att slås ihop i resultatredovisningen, 
men eftersom några av de biblioteksportaler som ingår i undersökningen både hade en 
tidskriftsförteckning och e-tidskriftsförteckning valde vi att redovisa dem både 
sammanslagna och var för sig. För att systematisera och åskådliggöra vår empiri valde 
vi att presentera resultaten i tabellform. Att på detta sätt att beskriva hur ett stycke ur 
verkligheten ser ut medför dock vissa bekymmer; att passa in verklighet i kategorier 
kräver ofta tolkning. I denna undersökning har dessa bekymmer oftast visat sig i form 
av gränsdragningsproblematik i samband med beskrivningarna av portalerna och 
huruvida ett utfall är positivt eller inte.   
 
Samtliga sökningar har utförts under följande tidsintervall 080930-081206. 
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5 Analysdel 1: Om, var och hur tidskrifterna 
tillgängliggörs  
Analysen av resultatet i analysdel 1 omfattar tolkningar av om, var och hur de 19 
svenska högskole- och universitetsbibliotek som ingick i undersökningen hade valt att 
tillgängliggöra de 50 för studien aktuella Open Access-tidskrifterna. Dessutom 
diskuteras bibliotekens olika typer av tidskriftsförteckningar som användes för att 
tillgängliggöra Open Access-tidskrifterna. Vidare kommenteras de resultat som berör i 
vilken utsträckning biblioteken informerade om fria e-tidskrifter i allmänhet och DOAJ 
i synnerhet, samt huruvida biblioteken hade lagt ut en länk till DOAJ i sin portal eller 
inte. Dessutom kommenteras om biblioteken krävde inloggning för sökningar i det fria 
materialet.   
 
Efter att ha gått igenom om, var och hur de Open Access-tidskrifter som ingick i studien 
tillgängliggjordes i de aktuella biblioteksportalerna framträdde följande bild.  
 
Tabell 1: Fördelningen av antal träffar per biblioteksportal3 

Biblioteksportaler Katalog Tidskriftsförteckning E‐tidskriftsförteckning
Totalt antal 

tillgängliggjorda titlar
per portal

Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek 0 ‐ 50 50
Göteborgs Universitetsbibliotek 27 6 ‐ 27
Högskolan i Kalmar, Biblioteket 0 ‐ 50 50
Högskolebiblioteket i Gävle 0 49 ‐ 49
Högskolebiblioteket i Halmstad 23 22 50 50
Högskolebiblioteket i Jönköping 0 ‐ 31 31
Högskolebiblioteket, Mälardalens högskola 0 36 ‐ 36
Karlstads Universitetsbibliotek  0 50 ‐ 50
Kungl. Tekniska högskolan Biblioteket 1 ‐ 50 50
Linköpings Universitetsbibliotek  5 47 ‐ 47
Luleå Tekniska Universitetsbibliotek 0 50 ‐ 50
Lunds Universitets Bibliotek  2 ‐ 50 50
Malmö Högskola, Bibliotek  28 ‐ 50 50
Mittuniversitetet, Biblioteket   0 ‐ 50 50
Stockholms Universitetsbibliotek 0 ‐ 50 50
Umeå Universitetsbibliotek  2 50 ‐ 50
Uppsala Universitetsbibliotek 3 24 24 24
Växjö Universitetsbibliotek 0 ‐ 31 31
Örebro Universitetsbibliotek  0 50 ‐ 50  
 

• 14 av 19 bibliotek tillgängliggjorde minst 94 % 4 av de Open Access-tidskrifter 
som ingår i undersökningen 

• 12 av 19 bibliotek tillgängliggjorde samtliga Open Access-tidskrifter som ingår i 
undersökningen 

• Samtliga bibliotek tillgängliggjorde minst 48 % av de Open Access-tidskrifter 
som ingår i undersökningen 

• Samtliga bibliotek tillgängliggjorde mellan 12 % och 100 % av de Open Access-
tidskrifter som ingår i undersökningen via tidskrifts- och/eller e-
tidskriftsförtecknig 

                                                 
3 Obs! Värdena i kolumnen längst till höger utgör inte summan av de övriga kolumnerna. 
4 Varför vi väljer att redogöra för detta värde beror på att vi har tolkat differensen mellan att 
tillgängliggöra 94 % och 100 % vara beroende av tillfälligheter snarare än av aktiva val från bibliotekens 
sida. Dessa tillfälligheter kan exempelvis bestå i att biblioteken av någon anledning inte aktiverat 
automataktivering för nytillkomna titlar i DOAJ-paketet. 
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• 11 av 19 bibliotek tillgängliggjorde inga av de Open Access-tidskrifter som 
ingår i undersökningen via katalog 

  
Det övergripande resultatet visar att majoriteten biblioteken hade valt att tillgängliggöra 
och därmed införliva merparten (minst 94 %) av de aktuella titlarna i sitt bestånd. 
Dessutom framgår att titlarna i första hand tillgängliggjordes via tidskrifts- och/eller e-
tidskriftsförteckningar och inte via katalog. Det bör dock framhållas att denna 
undersökning inte är tillräckligt omfattande för att det ska vara möjligt att dra generella 
slutsatser rörande hur och i vilken utsträckning bibliotek i allmänhet tillgängliggör Open 
Access-tidskrifter. 
 
Diagram 1: Totalt antal träffar per biblioteksportal 

 
 
Diagram 1 visar att det är tydligt att biblioteken i vår undersökning hade valt att 
tillgängliggöra och därmed införliva merparten av de aktuella titlarna i sitt bestånd. Sett 
till totalt antal träffar per portal föreligger en negativ snedfördelning. Variationsområdet 
sträcker sig mellan 24 och 50. Typvärdet är 50. Inget bibliotek hade tillgängliggjort 
färre än 24 av titlarna och majoriteten av biblioteken hade tillgängliggjort samtliga 
titlar.  
 
År 2000 gjorde Michael Fosmire och Elisabeth Young en undersökning som 
presenterades i artikeln "Free scholarly electronic Journals: What access do college and 
university libraries provide?". Designmässigt är vår uppsats snarlik denna studie men 
det är inte helt oproblematiskt att jämföra resultaten dem emellan. Vår uppsats är 
avgränsad till att omfatta studiet av tillgängliggörande av Open Access-tidskrifter inom 
ämnesområdet fysik och sökningarna gjordes direkt i de lokala bibliotekens portaler. 
Fosmire och Young har ingen ämnesavgränsning rörande urval av tidskrifter och 
lärosäten. De baserade sina resultat på sökningar gjorda i OCLC, vilket närmast kan 
sägas vara en amerikansk motsvarighet till Libris. Dessutom kan deras resultat ha 
snedvridits genom att det i OCLC endast visas de lokala beståndsuppgifter som har 
registrerats där. Tidskrifterna som ingick i Fosmire och Youngs undersökning kan 
följaktligen ha funnits på ett lokalt bibliotek utan att ha registrerats i OCLC (2000, s. 
503). Trots de olikheter som föreligger mellan Fosmire och Youngs 
undersökningsupplägg och vårt, vill vi framhålla att det sammantaget tycks vara en 
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större andel Open Access-tidskrifter som tillgängliggjordes enligt vår undersökning, 
vilket kan tolkas som att det har skett en ökning av antalet Open Access-tidskrifter som 
tillgängliggörs via bibliotek. 
 
En majoritet av de bibliotek som ingick i undersökningen hade valt att tillgängliggöra 
Open Access-tidskrifter via tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningar snarare än via 
bibliotekskataloger (se tabell 1). Chen och Wynns undersökning från 2009 visar att e-
tidskrifter i dagens USA vanligtvis tillgängliggörs via tidskriftsförteckningar och 
länkservrar (linkresolvers). Detta kan kontrasteras mot tidigare forskningsöversikter 
inom detta område, exempelvis Chen et al (2004) och Long (2006), som visar att det 
anses att tillgängliggörande av såväl fria som licensierade e-tidskrifter bör ske via 
katalog. Varför tillgängliggörande via katalog inte tycks utgöra praxis kan bero på att 
nationella standarder för detta saknas samt att katalogiseringsprocessen kräver mycket 
manuellt arbete (Chen et al 2004, s. 174-175). Föränderligheten rörande länkar, bestånd, 
bibliografiska uppgifter samt förlags- och plattformsförändringar kan vara komplicerat 
att hantera i katalogsammanhang och därför utgöra bidragande faktorer när det gäller 
bibliotekens val av metod för att tillgängliggöra e-tidskrifter (Chen & Wynn 2009, s. 
107).  

In conclusion, automation and paradigm shift are probably the best terms to 
summarize or characterize the state of e-journal cataloging in an environment of 
full-text availability, mass online migration, the OpenURL, A-Z journal lists, and 
the batch loading of MARC records. The term automation is in contrast to 
traditional manual cataloging; paradigm shift, on the other hand, refers to the 
trend that a growing number of libraries no longer consider the library catalog to 
be the primary means of access to e-journals. Instead, they direct users to tools 
other than the catalog for finding them.  (Chen & Wynn 2009, s. 109-110)          

 
Chen och Wynns resonemang rör i första hand licenserade e-tidskrifter som 
tillgängliggörs på amerikanska bibliotek, men de bakomliggande orsakerna till varför 
svenska forsknings- och högskolebibliotek tycks föredra att tillgängligöra Open Access-
tidskrifter via tidskriftsförteckningar kan bero på liknande uppfattningar. 
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5.1 Tillgängliggörande av Open Access-tidskrifter via tidskrifts- 
och/eller e-tidskriftsförteckning 

De resultat som presenterades i föregående avsnitt visar att det föreligger tydliga 
mönster gällande hur de svenska forsknings- och högskolebibliotek som ingick i vår 
undersökning tillgängliggjorde de aktuella Open Access-tidskrifterna. Dessa mönster 
visar att majoriteten av biblioteken hade valt att tillgängliggöra detta av material via 
tidskriftsförteckningar och/eller e-tidskriftsförteckningar. En närmare granskning av just 
detta (sammantagna) utfall kan vara av intresse. 
 
Tabell 2: Tillgängliggörande av Open Access-tidskrifter via tidskrifts- och/eller e-
tidskriftsförteckning per biblioteksportal 

Biblioteksportal
Tillgängliggörande via 
tidskrifts‐ och/eller 

e‐tidskriftsförteckning
Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek 50
Högskolebiblioteket i Halmstad                     50
Högskolan i Kalmar, Biblioteket                    50
Karlstads Universitetsbibliotek                  50
Kungl. Tekniska Högskolan Biblioteket 50
Luleå Tekniska Universitetsbibliotek                   50
Lunds Universitets Bibliotek                        50
Malmö Högskola, Bibliotek                      50
Mittuniversitetet, Biblioteket                   50
Stockholms Universitetsbibliotek            50
Umeå Universitetsbibliotek                      50
Örebro Universitetsbibliotek                    50
Högskolebiblioteket i Gävle                           49
Linköpings Universitetsbibliotek                    47
Högskolebiblioteket, Mälardalens högskola  36
Högskolebiblioteket i Jönköping                    31
Växjö Universitetsbibliotek                          31
Uppsala Universitetsbibliotek                24
Göteborgs Universitetsbibliotek                   6  
 
14 av 19 bibliotek tillgängliggjorde minst 94 % av de Open Access-tidskrifter som 
ingick i undersökningen på detta sätt. Tabellen ovan visar hur många av de 50 
tidskrifterna som tillgängliggjordes per portal i någon form av tidskriftsförteckning, 
exkluderat katalogen.  
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Diagram 2: Tillgängliggörande av Open Access-tidskrifter via tidskrifts- och/eller 
e-tidskriftsförteckning 

 
 
Diagram 2 visar tydligt att biblioteken i vår undersökning hade tillgängliggjort Open 
Access-tidskrifterna via tidskriftsförteckning och/eller e-tidskriftsförteckning. Sett till 
totalt antal träffar per tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningar föreligger en negativ 
snedfördelning. Variationsområdet sträcker sig mellan 6 och 50. Typvärdet är 50. Här är 
variationen större än när det gäller hur många titlar biblioteken totalt sett 
tillgängliggjorde via sina portaler. Detta illustrerar att även om majoriteten av 
biblioteken framförallt tillgängliggjorde tidskrifterna via tidskrifts- och/eller e-
tidskriftsförteckningar finns det bibliotek som frångår detta mönster. Denna minoritet 
tillgängliggjorde istället tidskrifterna via katalog. 
 

5.2 Tillgängliggörande av Open Access-tidskrifter via katalog 

Bibliotekskataloger utgör det traditionella redskapet för bibliotek att tillgängliggöra sina 
samlingar. Därför anser vi att det är särskilt intressant att en majoritet av biblioteken (11 
av 19) hade valt att inte tillgängliggöra någon av de Open Access-tidskrifter som ingår i 
undersökningen via sin katalog.  



25 
 

 
Tabell 3: Tillgängliggörande av Open Access-tidskrifter via katalog 
Biblioteksportal Tillgängliggörande 

via katalog
Malmö Högskola, Bibliotek 28
Göteborgs Universitetsbibliotek                   27
Högskolebiblioteket i Halmstad                    23
Linköpings Universitetsbibliotek 5
Uppsala Universitetsbibliotek 3
Lunds Universitets Bibliotek 2
Umeå Universitetsbibliotek                      2
Kungl. Tekniska Högskolan Biblioteket                1
Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek             0
Högskolebiblioteket i Gävle  0
Högskolebiblioteket i Jönköping                    0
Högskolan i Kalmar, Biblioteket  0
Karlstads Universitetsbibliotek                              0
Luleå Tekniska Universitetsbibliotek 0
Mittuniversitetet, Biblioteket 0
Högskolebiblioteket, Mälardalens högskola   0
Stockholms Universitetsbibliotek   0
Växjö Universitetsbibliotek           0
Örebro Universitetsbibliotek 0  
                 
Ur denna sammanställning går att utläsa att endast 8 av 19 bibliotek hade valt att 
överhuvudtaget tillgängliggöra några av de aktuella Open Access-tidskrifterna via sin 
katalog. Av dessa 8 bibliotek tillgängliggjorde endast en minoritet mer än 10 % av 
tidskrifterna. Denna minoritet består av 3 bibliotek vilka tillgängliggjorde mellan 46 % 
och 56 % av de Open Access-tidskrifter som ingår i undersökningen via katalog.  
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Diagram 3: Tillgängliggörande av Open Access-tidskrifter via katalog per portal 

 
 
Diagram 3 visar tydligt att biblioteken i vår undersökning inte hade tillgängliggjort 
Open Access-tidskrifterna via katalog. Sett till totalt antal tillgängliggjorda titlar per 
katalog föreligger en positiv snedfördelning. Variationsområdet sträcker sig mellan 0 
och 28. Typvärdet är 0. Biblioteken i vår undersökning hade inte tillgängliggjort Open 
Access-tidskrifterna via katalog. Endast fåtal bibliotek hade valt att tillgängligöra några 
av tidskrifterna via katalog. Här råder det med några undantag ett omvänt förhållande 
jämfört med den tidigare granskningen. 
 

5.3 E-tidskriftslista/tidskriftslista eller katalog? 

Vid en jämförelse mellan hur många bibliotek som hade valt att i huvudsak 
tillgängliggöra de aktuella Open Access-tidskrifterna via sin katalog och de som i 
huvudsak hade valt att tillgängliggöra detta material via sin tidskrifts- och/eller sin e-
tidskriftsförteckning blir de mönster som har framträtt i de tidigare avsnitten ännu 
tydligare.  
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Diagram 4: Tillgängliggörande i e-/tidskriftsförteckning respektive katalog 

 
 
Diagram 4 visar det aritmetiska medelvärdet för antal träffar i tidskrifts- och/eller e-
tidskriftsförteckning per biblioteksportal vilket var ca 43,4 och det aritmetiska 
medelvärdet för antal träffar i katalog per biblioteksportal som var ca 4,8.  
 
Av de 14 bibliotek som tillgängliggjorde minst 94 % av tidskrifterna hade 8 bibliotek 
valt att inte tillgängliggöra några av de aktuella titlarna via sin katalog och 4 
tillgängliggjorde endast enstaka titlar på detta sätt. Resterande 2 bibliotek hade valt att 
tillgängliggöra påtagligt många av de aktuella tidskrifterna på titelnivå på två respektive 
tre olika platser i portalen. Av de 5 bibliotek som tillgängliggjorde mellan 12 % och 72 
% av Open Access-tidskrifterna via tidskriftsförteckning/e-tidskriftsförteckning hade 4 
valt att tillgängliggöra ingen eller enstaka av titlarna via sin katalog. Göteborgs 
Universitetsbibliotek utgjorde ett tydligt undantag; här hade man valt att tillgängliggöra 
54 % av titlarna via sin katalog och endast 12 % via sin tidskriftsförteckning (se tabell 
1). 
 
Resultatet går att tolka som att majoriteten av de svenska forsknings- och 
högskolebibliotek som ingick i undersökningen hade gjort ett entydigt val som 
medförde att de aktuella Open Access-tidskrifterna endast tillgängliggjordes på en plats 
i portalen. Endast Malmö Högskolas Bibliotek och Högskolebiblioteket i Halmstad 
tycks ha gjort ett avvikande val. Här hade man valt att tillgängliggöra 100 % av 
tidskrifterna via e-tidskriftsförteckning och ca hälften av titlarna via katalog och i 
Högskolebiblioteket i Halmstads fall även ca hälften av titlarna via ytterligare en 
tidskriftsförteckning (se tabell 1). 
 
Som nämndes tidigare har många amerikanska forskare tidigare ansett att 
tillgängliggöra e-tidskrifter via katalogen utgör det optimala sättet för bibliotek att 
införliva denna typ av material i sitt bestånd (Chen et al 2004; Long 2006). Ser man till 
svenska omständigheter kan man konstatera att det från Kungliga Bibliotekets (KB:s) 
sida verkar finnas liknande uppfattningar. År 2007 gjorde KB ett försök att införliva e-
resurser i Libris, den nationella samkatalogen för forskningsbibliotek. Detta resulterade 
i att en import av information om DOAJ-tidskrifter gjordes till Libris från SFX. Vid 
denna tidpunkt innehöll DOAJ 2425 Open Access-tidskrifter och tanken var att dessa 
katalogposter skulle uppdateras en gång per månad. I detta skede möjliggjordes även att 
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de lokala biblioteken skulle kunna importera DOAJ-tidskrifterna till sina kataloger 
(LIBRIS-nytt 2007, nr 64). Sedan 2008 pågår en fortsättning på detta projekt (LIBRIS-
nytt 2008, nr 67). Projektet syftar fortfarande till att möjliggöra import av katalogposter 
för e-tidskrifter till Libris från SFX och andra liknande system, men nu har man i stället 
valt att inleda med att möjliggöra import av katalogposter för licensierade e-tidskrifter. 
Tanken är dock att projektet även ska leda till en kontinuerlig import av katalogposter 
för fria resurser t ex DOAJ-tidskrifter (Larsson 2009). Det finns en möjlighet att DOAJ-
importen från 2007 kan ha påverkat undersökningens resultat.  
 
De riktlinjer som KB anger rörande katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker utgörs 
av ett komplement till de allmänna anvisningar som rör katalogisering av e-resurser och 
dessa anvisningar avser hur katalogisering bör göras i Libris. Det är sedan upp till de 
lokala biblioteken att avgöra hur de vill hantera dessa resurser. De riktlinjer som KB 
rekommenderar rörande katalogisering av fria e-tidskrifter berör dock i första hand 
posternas utformning och struktur, inte om och var biblioteken ska tillgängliggöras dem. 
(Svensk Biblioteksförenings kommitté för katalogisering ER-gruppen 2007 rev 2009, 
Expertgruppen för LIBRIS Samkatalog 2008) 
 
Fördelarna för de bibliotek som idag har valt att tillgängliggöra Open Access-tidskrifter 
via sin katalog utgörs av att det i en katalog är möjligt att inkludera "[...] abbreviated 
titles, translated titles, variant titles, publication information, history, previous or 
subsequent titles, or most information that a complete MARC record holds." 
(McCracken, 2004, s. 32). Nackdelarna med att tillgängliggöra Open Access-tidskrifter 
via katalog består främst i att det ännu är mycket resurskrävande att lägga in och 
underhålla bibliografiska e-tidskriftsposter i en bibliotekskatalog (Chen & Wynn 2009, 
s. 102). Det ovan nämnda KB-projektet kan ses som ett försök till att skapa en nationell 
standardiserad hanteringsprocess som på sikt kan underlätta för svenska lokala bibliotek 
att tillgängligöra, underhålla och utveckla sitt bestånd av såväl licensierade som fria e-
tidskrifter via sin katalog. 
 
Orsaken till varför en majoritet av de bibliotek som ingår i undersökningen hade valt att 
tillgängliggöra Open Access-tidskrifterna via tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckning 
kan ligga i att det idag ännu så länge är mindre komplicerat och därför mindre 
resurskrävande att göra på detta sätt. I Chen et al:s undersökning från 2004 återfinns 
som tidigare nämndes liknande resultat och enligt dem berodde detta resultat dels på att 
URL:erna till e-resurser var så pass instabila, dels på att de nationella standarderna 
rörande katalogisering av elektroniska resurser saknades alternativt var för flexibla och 
dels på att man inom biblioteksvärlden inte tycktes vara överens om e-resurser ska 
tillgängliggöras via katalog eller via tidskrifts-/e-tidskriftsförteckning (s. 175). Enligt 
Chen et al bidrar denna situation till att komplicera för biblioteksanvändarna - det skulle 
underlätta om ett biblioteksbestånd istället tillgängliggjordes på en och samma plats och 
då med fördel via katalogen. Men som en av informanterna i deras undersökning 
uppgav: "How can library catalogs remain viable if Web lists are faster and more 
comprehensible for users to navigate?" (Chen et al 2004, s. 155).  
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5.4 Typ av tidskriftslista 

Biblioteken hade valt olika typer av tekniska lösningar för att presentera sina tidskrifts- 
respektive e-tidskriftsförteckningar. Dessa olika lösningar kan ha bidragit till 
undersökningens resultat och är därför en intressant aspekt att belysa närmare. Enligt 
vår undersökning hade en majoritet av biblioteken valt att skapa sina tidskrifts- och/eller 
e-tidskriftsförteckningar med hjälp av antingen SFX eller andra liknande system. De 
tidskriftsförteckningar där vi inte direkt ur domännamn eller av visuell utformning 
kunde härleda att förteckningen genererats ur SFX, ELIN@ eller Ebsco A-Z-list antog 
vi att de var egenutvecklade5 vid respektive högskole- eller universitetsbibliotek.  
 
Tabell 4: Biblioteksportalernas bakomliggande tekniska system för 
tidskriftsförteckning/e-tidskriftsförteckning 

Biblioteksportaler  System bakom Tidskriftsförteckning Etidskriftsförteckning

Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek SFX ‐ 50
Göteborgs Universitetsbibliotek Egen 6 ‐
Högskolan i Kalmar, Biblioteket ELIN@ ‐ 50
Högskolebiblioteket i Gävle Ebsco A‐Z‐list 49 ‐
Högskolebiblioteket i Halmstad Egen/SFX 22 50
Högskolebiblioteket i Jönköping SFX ‐ 31
Högskolebiblioteket, Mälardalens högskola SFX 36 ‐
Karlstads Universitetsbibliotek SFX 50 ‐
Kungl. Tekniska högskolan Biblioteket SFX ‐ 50
Linköpings Universitetsbibliotek Egen 47 ‐
Luleå Tekniska Universitetsbibliotek SFX 50 ‐
Lunds Universitets Bibliotek ELIN@ ‐ 50
Malmö Högskola, Bibliotek SFX ‐ 50
Mittuniversitetet, Biblioteket SFX ‐ 50
Stockholms Universitetsbibliotek SFX ‐ 50
Umeå Universitetsbibliotek SFX 50 ‐
Uppsala Universitetsbibliotek Egen 24 24
Växjö Universitetsbibliotek SFX ‐ 31
Örebro Universitetsbibliotek SFX 50 ‐  
 
21 tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningar stod att finna på de 19 
biblioteksportalerna i undersökningen. 13 bibliotek hade valt att använda SFX, 2 
bibliotek hade valt att använda ELIN@, 1 bibliotek hade valt att använda Ebsco A-Z-
list, 4 bibliotek hade valt att utveckla egna tidskriftsförteckningar och 1 av biblioteken 
(Högskolebiblioteket i Halmstad) hade valt att ha både en SFX-tidskriftsförteckning och 
en egenutvecklad tidskriftsförteckning. De bibliotek som hade valt att använda SFX, 
ELIN@ eller Ebsco A-Z-list tillgängliggjorde generellt sett fler av de titlar som ingår i 
undersökningen än vad de som hade valt att arbeta med egenutvecklade 
tidskriftsförteckningar gjorde.  
 

                                                 
5 Även om det inte syns i domännamn eller utformning finns det förstås en möjlighet att ett system så som 
de tre tidigare nämnda eller liknande ligger till grund för någon av de listor vi klassificerat som 
egenutvecklade. 
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Diagram 5: System bakom e-/tidskriftsförteckningarna 

 
 
Diagram 5 visar att 13 av biblioteksportalernas tidskrifts- och/eller e-
tidskriftsförteckningar genererats med hjälp av SFX, 5 var egenutvecklade, 2 var 
ELIN@-genererade och 1 var Ebsco A-Z-list-genererad. Typvärdet för vilka system 
som används för att generera tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningar är SFX.  
 
 
 



31 
 

Diagram 6: Tillgängliggjorda Open Access-tidskrifter per bakomliggande 
tekniskt system för tidskriftsförteckning/e-tidskriftsförteckning 

 
 
Diagram 6 visar att det i tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningar som genererades 
av system med automatiserad hantering av bibliografisk data tillgängliggjordes fler titlar 
än i de egenutvecklade tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningarna. Det aritmetiska 
medelvärdet för träffar i egenutvecklade tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningar 
var 24,6. Det aritmetiska medelvärdet för träffar i Ebsco A-Z-list-, ELIN@- respektive 
SFX-genererade förteckningar var 49, 50 respektive 46. Detta illustrerar att de 
egenutvecklade tidskriftsförteckningarna uppvisar ett avvikande mönster vad gäller 
tillgängliggörandegrad. Det bör dock tilläggas att underlaget är ytterst begränsat och att 
aritmetiskt medelvärde därför egentligen inte är ett lämpligt mått att använda.     
 
Den automatiserade hanteringen av bibliografiska data och beståndsuppgifter är 
generellt sett mer omfattande i ett system så som SFX än i en lokalt utvecklad 
tidskriftslista eller i något katalogsystem (Chen & Wynn 2009). Dessutom kan, ur 
bibliotekens synvinkel, olika prenumerations- eller plattformspaket av tidskrifter 
underhållas mer eller mindre automatiskt i dessa typer av system. DOAJ utgör just ett 
sådant "paket" i SFX, ELIN@ och Ebsco A-Z-list. Detta innebär sannolikt att de 
bibliotek som hade valt att använda sig av exempelvis SFX i första hand hade valt att 
tillgängliggöra det paket av Open Access-tidskrifter som DOAJ erbjuder. Dessa 
bibliotek hade följaktligen inte nödvändigtvis själva gjort ett aktivt val 
rörande vilka DOAJ-tidskrifter man tillgängliggjorde. Det avgörande urvalskriteriet 
verkar i stället ha bestått i att tidskrifterna listas i DOAJ:s tidskriftsförteckning. För 
denna grupp är det därför inte särskilt intressant att analysera eventuella mönster 
rörande bibliotekens tillgängliggörandegrad av tidskrifterna i förhållande till 
tidskrifternas huvudsakliga utgivningsspråk, utgivningsland, användande av peer 
review, specifikt ämnesområde samt indexering i Inspec.  
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Det finns ett fåtal bibliotek som använde sig av SFX men som ändå inte 
tillgängliggjorde 100 % av de 50 Open Access- tidskrifter som ingår i undersökningen. 
Detta beror förmodligen på någon av följande faktorer: 
 

• Att biblioteken hade gjort ett aktivt urval rörande vilka DOAJ-tidskrifter som 
man ville tillgängliggöra 

• Att biblioteken inte hade valt att slå på SFX:s automataktivering för nytillkomna 
titlar i DOAJ-paketet 

 
I analogi med detta kan de bibliotek som hade egenutvecklade tidskrifts- och/eller e-
tidskriftsförteckningar antingen ha gjort ett aktivt urval rörande vilka Open Access-
tidskrifter som tillgängliggjordes eller möjligtvis ha gjort en engångsimport av det som 
var tillgängligt via exempelvis DOAJ vid en viss tidpunkt.  
 
Göteborgs Universitetsbibliotek som endast tillgängliggjorde 6 av de aktuella Open 
Access-tidskrifterna hade förmodligen gjort någon typ av urval grundat i någonting 
annat än att titeln fanns med i DOAJ. Högskolebiblioteket i Halmstad och Uppsala 
Universitetsbibliotek är de enda biblioteken i undersökningen som hade valt att ha två 
stycken tidskriftsförteckningar. Hos Högskolebiblioteket i Halmstad var den ena en 
egenutvecklad tidskriftsförteckning och den andra en SFX-baserad sådan och det var 
skillnad på vilka Open Access-titlar som tillgängliggjordes var. Vid Uppsala 
Universitetsbibliotek hade man däremot valt att tillgängliggöra samma Open Access-
tidskrifter i såväl sin tidskriftsförteckning som sin e-tidskriftsförteckning, vilka båda var 
egenutvecklade och möjligtvis gav träffar ur samma källa. Det bör dock tilläggas att det 
utifrån undersökningens upplägg inte var möjligt för oss att avgöra huruvida biblioteken 
faktiskt hade gjort aktiva val rörande vilka Open Access-tidskrifter som tillgängliggörs 
eller inte.  
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5.5 Portalernas information om Open Access 

Vi menar att hur och om bibliotek informerar om fria tidskrifter bidrar till att kunna 
besvara de första tre forskningsfrågorna. Nedan följer därför dels en genomgång av i 
vilken utsträckning biblioteken informerade om fria e-tidskrifter i allmänhet och DOAJ 
i synnerhet och dels en genomgång av vilka bibliotek som länkade till DOAJ:s 
webbplats i sin portal. Dessutom finns ett avsnitt som belyser i vilken utsträckning 
biblioteken krävde inloggning för åtkomst av de fria e-tidskrifterna. 
 
 
Tabell 5: Information om fria e-tidskrifter, DOAJ & länk till DOAJ6 

Biblioteksportaler Finns info om 
fria e‐tidskrifter?

Finns info 
om DOAJ?

Finns länk
till DOAJ?

Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek Nej Ja Ja
Göteborgs Universitetsbibliotek Ja Ja Ja
Högskolan i Kalmar, Biblioteket Nej Ja Ja
Högskolebiblioteket i Gävle Nej Ja Ja
Högskolebiblioteket i Halmstad Nej Ja Ja
Högskolebiblioteket i Jönköping Nej Ja Ja
Högskolebiblioteket, Mälardalens högskola Nej Ja Ja
Karlstads Universitetsbibliotek  Nej Nej Ja
Kungl. Tekniska högskolan Biblioteket Nej Nej Ja
Linköpings Universitetsbibliotek  Nej Ja Nej
Luleå Tekniska Universitetsbibliotek Nej Ja Ja
Lunds Universitets Bibliotek  Ja Ja Ja
Malmö Högskola, Bibliotek  Nej Ja Ja
Mittuniversitetet, Biblioteket   Nej Ja Ja
Stockholms Universitetsbibliotek Nej Ja Ja
Umeå Universitetsbibliotek  Ja Ja Ja
Uppsala Universitetsbibliotek Nej Ja Ja
Växjö Universitetsbibliotek Nej Ja Ja
Örebro Universitetsbibliotek  Nej Ja Ja  

 

 
 
 
 
 

                                                 
6 De bibliotek som endast har uppgett "DOAJ - Directory of Open Access" vid DOAJ-länken har vi valt 
att låta ingå i den kategori av bibliotek som inte informerar om DOAJ även om namnet i sig till viss grad 
informerar om DOAJ.  
 
På Växjös biblioteksportal låg informationen om databaser bakom inloggning, men eftersom man 
här använde sig av Samsök och de samtliga övriga bibliotek som använde sig av Samsök (t ex Jönköping) 
har en kortfattad information rörande DOAJ, har vi valt att dra slutsatsen att även Växjö har en dylik. 
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5.5.1 Information om fria e-tidskrifter 

Biblioteksportalernas information rörande fria e-tidskrifter var generellt sett 
sparsmakad. Typvärdet för biblioteksportalernas information rörande fria e-tidskrifter 
var nej. Av de 19 biblioteksportaler som ingick i undersökningen återfanns information 
om denna typ av resurs endast i 3 - Göteborgs Universitetsbibliotek, Lunds Universitets 
Bibliotek och Umeå Universitetsbibliotek. Här bör nämnas att vi i samband med 
uppmärksammandet av denna typ av information fokuserade sökningarna kring vad 
biblioteken tillgängliggjorde och som därigenom ingick i deras bestånd. Därför sökte vi 
inte efter denna information på andra ställen i bibliotekens portaler än i anslutning till 
informationssökningssidorna. Detta betyder att vi kan ha missat viss information som 
biblioteken hade valt att i stället lägga ut på webbsidor som till exempel rör publicering. 
 

5.5.2 Information om DOAJ 

Typvärdet för biblioteksportalernas information rörande DOAJ var ja. I en klar majoritet 
av biblioteksportalerna (17 av de 19) återfanns information rörande DOAJ. Denna 
information hade merparten av biblioteken valt att formulera kortfattat, neutralt och 
standartartat. Exempelvis beskrivningen i Chalmers Tekniska Högskolas Biblioteks 
databasförtecking: "The service [DOAJ] covers free, full text, quality controlled 
scientific and scholarly journals in all subject areas and languages." (se bilaga 2) 
 
Att biblioteken inte informerar särdeles ingående om de fria resurser som tillgängliggörs 
behöver inte nödvändigtvis tolkas som något negativt. Kanske kan detta tolkas som att 
biblioteken anser att det inte finns någon anledning till att särskilja dessa resurser och 
att de Open Access-tidskrifter som biblioteken tillgängliggör tillskrivs samma status 
som de licensierade tidskrifterna.  
 

5.5.3 Länk till DOAJ 

Alla bibliotek som ingår i undersökningen, förutom Linköpings Universitetsbibliotek, 
hade valt att lägga ut en länk till DOAJ i sin biblioteksportal. Typvärdet var således ja. 
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5.5.4 Inloggning för sökningar i e-tidskriftsförteckning eller 
tidskriftförteckning 

Tabell 6: Biblioteksportaler och om de kräver inloggning för sökningar i e-
tidskriftsförteckning eller tidskriftförteckning 
Biblioteksportaler Kräver 

inloggning
Högskolan i Kalmar, Biblioteket Ja
Lunds Universitets Bibliotek  Ja
Malmö Högskola, Bibliotek  Ja
Mittuniversitetet, Biblioteket   Ja
Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek Nej
Göteborgs Universitetsbibliotek Nej
Högskolebiblioteket i Gävle Nej
Högskolebiblioteket i Halmstad Nej
Högskolebiblioteket i Jönköping Nej
Högskolebiblioteket, Mälardalens högskola Nej
Karlstads Universitetsbibliotek  Nej
Kungl. Tekniska högskolan Biblioteket Nej
Linköpings Universitetsbibliotek  Nej
Luleå Tekniska Universitetsbibliotek Nej
Stockholms Universitetsbibliotek Nej
Umeå Universitetsbibliotek  Nej
Uppsala Universitetsbibliotek Nej
Växjö Universitetsbibliotek Nej
Örebro Universitetsbibliotek  Nej  
 
En av Open Access-rörelsens idéer rörande tillgängliggörande av forskning handlar om 
att Open Access-material ska vara fritt tillgängligt för alla, inte endast för de som 
studerar vid en viss högskola (Cuddy & Bahr 2006, s 46-47). Det är därför intressant att 
notera att 4 av de 19 bibliotek som ingår i undersökningen (Lunds Universitets 
Bibliotek, Högskolebiblioteket i Kalmar, Mittuniversitetets bibliotek och Malmö 
Högskolas bibliotek) krävde inloggning för åtkomst av det fria materialet. Detta beror 
dock enligt vår uppfattning förmodligen mer på val av tekniska lösningar än på 
ideologi. Typvärdet för huruvida biblioteken krävde inloggning var dock nej. 
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5.6 Sammanfattning av analysdel 1 

I denna analysdel har vi fokuserat på att besvara våra frågeställningar 1, 2 och 3, det vill 
säga: 
 

1. I vilken utsträckning tillgängliggörs Open Access-tidskrifter inom ämnet fysik?  
2. Var på webbplatsen tillgängliggörs Open Access-tidskrifter inom ämnet fysik?   
3. Hur tillgängliggörs Open Access-tidskrifter inom ämnet fysik? Används någon 

särskild typ av teknisk lösning? 
 
Vår analys av resultatet visade följande övergipande mönster:  

• Biblioteken hade valt att tillgängliggöra de för undersökningen relevanta 
titlarna. 

• Titlarna tillgängliggjordes via tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningar. 
• Biblioteken hade valt att inte tillgängliggöra titlarna via katalog.  
• Bibliotekens tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningar var genererade av 

system som tillhandahåller automatiserad hantering av bibliografisk data.  
• SFX var det mest vanligt förekommande systemet.  

 
I nästa analysdel kommer vi att fokusera på att besvara frågeställning 4  

 
4. Är det möjligt att urskilja mönster i vårt material vad gäller tidskrifternas olika 

egenskaper relaterat till i vilken utsträckning biblioteken väljer att 
tillgängliggöra dem? Hur ser dessa mönster i sådana fall ut? 
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6 Analysdel 2: Tidskrifternas egenskaper och 
tillgängliggörandegrad  
Undersökningsresultatet i uppsatsens första analysdel visar att en majoritet av de 
tidskrifter som ingick i vårt urval tillgängliggjordes via bibliotekens tidskrifts- och/eller 
e-tidskriftsförteckningar med hjälp av SFX eller liknande system. I dessa system finns 
möjlighet att välja att i ett svep tillgängliggöra alla tidskrifter som listas i DOAJ. Vi tror 
att detta kan vara anledningen till att så många av de bibliotek som ingick i 
undersökningen hade tillgängliggjort samtliga DOAJ-tidskrifter i undersökningen och 
gjort detta via tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningar. Det fanns vissa bibliotek 
som inte följde detta mönster utan hade valt att endast tillgängliggöra ett urval av 
tidskrifterna. Dessa bibliotek hade eventuellt gjort aktiva val som grundats på andra 
faktorer än att tidskrifterna var listade i DOAJ.  
 
För att tolka den del av resultatet som rör vilka tidskrifter som tillgängliggjordes i 
kataloger, tidskrifts- och e-tidskriftsförteckningar men där biblioteken inte hade DOAJ-
listning som avgörande urvalsfaktor, har vi valt att studera hur ett antal aspekter på 
tidskrifterna i vårt urval varierar i förhållande till i vilken utsträckning de 
tillgängliggjorts. De egenskaper som stod i fokus var tidskrifternas 1) huvudsakliga 
utgivningsspråk, och 2) utgivningsland; 3) om tidskrifterna använde sig av peer review, 
4) tidskrifternas specifika ämnesavgränsning, samt 5) om de var indexerade i en, för 
ämnet fysik, central databas. För att göra detta har vi analyserat den del av resultatet 
som utgörs av träffarna i de kataloger, tidskrifts- eller e-tidskriftsförteckningar där 
biblioteken tillgängliggjorde mer än 0 % och mindre än 94 % av de Open Access-
tidskrifter som ingår i undersökningen, det vill säga de tidskrifter vars 
tillgängliggörandegrad avviker markant från det genomsnittliga. Baserat på analysen av 
resultaten i kapitel 5 har vi tolkat detta som att biblioteken kan ha gjort aktiva urval på 
titelnivå.  
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Diagram 7: Antal träffar i bibliotekens kataloger respektive tidskrifts- och e-
tidskriftsförteckningar 

 
 
I den fortsatta analysen har vi valt att dela in den del av resultatet som består av träffar i 
kataloger och tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningar där biblioteken kan ha gjort 
aktiva urval på titelnivå i två kategorier:  
 

• Kategori ”Möjligt aktivt urval” utgörs av sökresultatet i 3 kataloger och 5 
tidskrifts- eller e-tidskriftsförteckningar där vi fått träff på från 44 % till och med 
72 % av tidskrifterna i undersökningen. I dessa kataloger, tidskrifts- och e-
tidskriftsförteckningar bedömer vi, att det är möjligt att biblioteken hade gjort ett 
aktivt urval på titelnivå. Denna bedömning baseras på att vi tolkar 
observationerna inom spannet 44 % till och med 72 % som antingen ett resultat 
av att biblioteken hade valt tidskrifter på titelnivå eller hade gjort en 
engångsimport av de Open Access-titlar som vid tidpunkten för importen var 
tillgängliga via exempelvis DOAJ. 
 

• Kategori ”Troligtvis aktivt urval” utgörs av sökresultatet i de 5 kataloger och 
den tidskriftsförteckning där biblioteken tillgängliggjort enstaka titlar, från 2 % 
till och med 12 % av tidskrifterna i undersökningen. I dessa kataloger och denna 
tidskriftsförteckning bedömer vi att biblioteken troligtvis hade gjort ett aktivt 
urval på titelnivå. Denna bedömning baseras på att vi tolkar observationerna 
inom spannet 2 % till och med 12 % som för låga för att härröra från en 
engångsimport från DOAJ och därför troligtvis utgör resultat av bibliotekens 
aktiva val. 

 
Det bör framhållas att analysen av denna del av undersökningens resultat baseras på ett 
ytterst begränsat statistiskt underlag. 
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Tabell 7: Antal träffar per tidskrift och kategori 

Titel 
Antal träffar i 

kategori Möjligt 
aktivt urval 

Antal träffar i 
kategori Troligtvis 

aktivt urval 
AAPPS Bulletin 5 0
Acta Physica Polonica B 6 0
Advanced Studies in Theoretical Physics 1 0
Advances in High Energy Physics 0 0
Astrophysics and Space Sciences Transactions (ASTRA) 7 0
Atmospheric Chemistry and Physics 8 2
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 6 2
Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti 
‐ Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 5 0
Brazilian Journal of Physics 6 0
Chinese Journal of Physics 8 1
Condensed Matter Physics 6 0
Diffusion Fundamentals 0 0
EARSeL eProceedings 7 0
Egyptian Journal of Solids 8 0
Electronic Journal of Theoretical Physics 5 0
Electronic‐Liquid Crystal Communications (e‐LC) 3 1
Entropy: International and Interdisciplinary Journal 
of Entropy and Information Studies 8 0
Fizika A (Zagreb) 6 0
Fizika B (Zagreb) 6 0
Fizika Nizkih Temperatur 6 0
International Journal of Microwave Science 
and Technology 0 0
International Journal of Physical Sciences 0 0
International Journal of Plasma Science 
and Engineering 0 0
Iranian Journal of Physics Research 0 0
Journal of nonlinear mathematical physics 8 5
Journal of Physical Studies 7 0
Journal of Physics: Conference Series 8 1
Journal of Research of the National Institute 
of Standards and Technology 6 2
Journal of the Society of Rheology, Japan 6 0
Journal of Vectorial Relativity 1 0
Latin American Applied Research 7 0
Latin American Journal of Solids and Structures 7 0
Living Reviews in Relativity 8 1
Materials Structure 0 0
Mathematical Physics Electronic Journal 7 1
New Journal of Physics 8 3
Open Chemical Physics Journal 0 0
Physical Separation in Science and Engineering 1 0
Physics and Philosophy 0 0
PMC Physics A 2 0
PMC Physics B 1 0
Pramana : Journal of Physics 8 0
Progress in Physics 7 0
Research Letters in Physics 0 0
Revista Brasileira de Ensino de Física 8 0
Revista Mexicana de Física 1 0
The African Physical Review 0 0
Turkish Journal of Physics 7 0
Ukrainian Journal of Physics 0 0
Uspechi fizičeskich nauk 7 0  
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6.1 Egenskaper hos Open Access-tidskrifterna 

I bibliotekens beståndsutvecklingsarbete utgår man ofta från någon form av 
beståndsutvecklingsstrategi. I dagsläget finns det inte mycket litteratur tillgängligt som 
behandlar beståndsutvecklingsstrategier för i första hand fria e-tidskrifter. 
Beståndsutvecklingslitteraturen omfattar dock riktlinjer rörande utveckling av e-
tidskriftsbestånd i allmänhet och då framhålls ofta följande urvalskriterier (Elisabeth 
Futas enligt Fosmire & Young 2000, s. 503):  
 

1. Huruvida en tidskrift är inkluderad i standardbibliografier och 
rekommendationslistor eller ej 

2. Hur tidskriftens ämnesområde förhåller sig till universitetets eller högskolans 
undervisningsområden 

3. Huruvida en tidskrift indexeras i centrala databaser eller ej 
4. Huruvida en tidskrift rekommenderas av respekterade auktoriteter 
5. Förlagets rykte 
6. Pris   

 
Det är rimligt att anta att dessa (förutom punkt 6) eller liknande kriterier även appliceras 
i samband med urvalsprocesserna rörande fria e-tidskrifter. Egenskaper hos tidskrifter, 
som indexering i centrala ämnesdatabaser samt hur tidskriftens ämne relaterar till 
lärosätets undervisningsområden, anses följaktligen vara faktorer som bibliotek 
rekommenderas att ta hänsyn till när de gör sina beståndsurval. Vidare anser vi att punkt 
4 och eventuellt även punkt 5 är möjliga att koppla till huruvida en tidskrift använder 
sig av peer review eller inte. Utöver dessa egenskaper antar vi att även tidskrifternas 
huvudsakliga utgivningsspråk och utgivningsland kan vara av betydelse för bibliotekens 
urval. 
 
Utifrån denna uppsats är det inte möjligt att avgöra om biblioteken har tagit hänsyn till 
dessa egenskaper eller inte, när de gjorde sina urval. Det är däremot möjligt att se om 
det föreligger mönster som visar om tidskrifter med vissa egenskaper tillgängliggörs i 
större utsträckning än tidskrifter som inte har dessa egenskaper 

6.1.1 Indexering 

I stycket "Tidigare forskning" nämns Fosmire & Youngs undersökning "Free scholarly 
electronic journals: What access do college and university libraries provide?" (2001) I 
denna studie undersöktes om fria e-tidskrifter inom ämnet fysik var indexerade i den för 
ämnet centrala referensdatabasen Inspec. Även vi har valt att se huruvida de för vår 
undersökning aktuella tidskrifterna var indexerade i Inspec. Vi undersökte tidskrifternas 
förekomst i Inspec och bibliotekens tillgängliggörandegrad av dessa tidskrifter. Det 
visade sig att mindre än hälften (42 %) av undersökningens Open Access-tidskrifter var 
indexerade i Inspec.  
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Tabell 8: Tidskrifter som indexeras i Inspec och antalet träffar 

Titel INSPEC
Antal träffar i 

kategori Möjligt 
aktivt urval 

Antal träffar i 
kategori Troligtvis 

aktivt urval 
Acta Physica Polonica B Ja 6 0
Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti 
‐ Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali Ja 5 0
Brazilian Journal of Physics Ja 6 0
Chinese Journal of Physics Ja 8 1
Condensed Matter Physics Ja 6 0
Egyptian Journal of Solids Ja 8 0
Entropy: International and Interdisciplinary Journal 
of Entropy and Information Studies Ja 8 0
Fizika A (Zagreb) Ja 6 0
Fizika B (Zagreb) Ja 6 0
Fizika Nizkih Temperatur Ja 6 0
Journal of Physical Studies Ja 7 0
Journal of Physics: Conference Series Ja 8 1
Journal of Research of the National Institute 
of Standards and Technology Ja 6 2
Living Reviews in Relativity Ja 8 1
Mathematical Physics Electronic Journal Ja 7 1
New Journal of Physics Ja 8 3
Pramana: Journal of Physics Ja 8 0
Revista Mexicana de Física Ja 1 0
Turkish Journal of Physics Ja 7 0
Ukrainian Journal of Physics Ja 0 0
Uspechi fizičeskich nauk Ja 7 0
AAPPS Bulletin Nej 5 0
Advanced Studies in Theoretical Physics Nej 1 0
Advances in High Energy Physics Nej 0 0
Astrophysics and Space Sciences Transactions (ASTRA) Nej 7 0
Atmospheric Chemistry and Physics Nej 8 2
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions Nej 6 2
Diffusion Fundamentals Nej 0 0
EARSeL eProceedings Nej 7 0
Electronic Journal of Theoretical Physics Nej 5 0
Electronic‐Liquid Crystal Communications (e‐LC) Nej 3 1
International Journal of Microwave Science 
and Technology Nej 0 0
International Journal of Physical Sciences Nej 0 0
International Journal of Plasma Science 
and Engineering Nej 0 0
Iranian Journal of Physics Research Nej 0 0
Journal of nonlinear mathematical physics Nej 8 5
Journal of the Society of Rheology, Japan Nej 6 0
Journal of Vectorial Relativity Nej 1 0
Latin American Applied Research Nej 7 0
Latin American Journal of Solids and Structures Nej 7 0
Materials Structure Nej 0 0
Open Chemical Physics Journal Nej 0 0
Physical Separation in Science and Engineering Nej 1 0
Physics and Philosophy Nej 0 0
PMC Physics A Nej 2 0
PMC Physics B Nej 1 0
Progress in Physics Nej 7 0
Research Letters in Physics Nej 0 0
Revista Brasileira de Ensino de Física Nej 8 0
The African Physical Review Nej 0 0  
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Diagram 8: Tidskrifter som indexeras i Inspec och antalet träffar i kategori 
”Möjligt aktivt urval” 

 
 
Diagram 8 visar hur spridningen av antal tidskrifter som var indexerade i Inspec 
respektive inte indexerade i Inspec är fördelad över antal träffar i kategori ”Möjligt 
aktivt urval”. 
 
Sett till antal träffar i kategorin ”Möjligt aktivt urval” för de tidskrifter som var 
indexerade i Inspec föreligger en negativ snedfördelning. För de tidskrifter som inte var 
indexerade i Inspec föreligger däremot en positiv snedfördelning. Variationsområdet 
sträcker sig mellan 0 och 8 för båda grupperna medan kvartilavståndet skiljer sig åt. 
Detta sträcker sig mellan Q1 som är 6 och Q3 som är 8 för de tidskrifter som var 
indexerade i Inspec och Q1 som är 0 och Q3 som är 7 de tidskrifter som inte var det. 
Sammantaget går det av spridningen att uttyda att de tidskrifter i vår undersökning som 
var indexerade i Inspec oftare gav träffar i kategori ”Möjligt aktivt urval” än de 
tidskrifter som inte var indexerade i Inspec. 
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Diagram 9: Tidskrifter som indexeras i Inspec och antalet träffar i kategori 
”Troligtvis aktivt urval” 

 
 
Diagram 9 visar hur spridningen av antal tidskrifter som var indexerade i Inspec 
respektive inte indexerade i Inspec är fördelad över antal träffar i kategori ”Troligtvis 
aktivt urval”.  
 
Sett till antal träffar i kategorin ”Troligtvis aktivt urval” för de tidskrifter som var 
indexerade i Inspec föreligger det en positiv snedfördelning. Variationsområdet sträcker 
sig mellan 0 och 3 och kvartilavståndet sträcker sig mellan Q1 som är 0 och Q3 som är 1. 
Även sett till antal träffar i kategori ”Troligtvis aktivt urval” för de tidskrifter som inte 
var indexerade i Inspec föreligger en positiv snedfördelning. Variationsområdet sträcker 
sig mellan 0 och 5 och kvartilavståndet sträcker sig mellan Q1 och Q3 som båda är 0. 
Sammantaget går det av spridningen att uttyda att de tidskrifter i vår undersökning som 
var indexerade i Inspec gav fler träffar i kategori ”Troligtvis aktivt urval” än de 
tidskrifter som inte var indexerade i Inspec. Detta trots extremvärdet 5 träffar för en av 
tidskrifterna som inte var indexerad i Inspec. Skillnaden i spridningen i kategori 
”Troligtvis aktivt urval” mellan tidskrifter som var indexerade i Inspec och de som inte 
var det är mindre tydlig än i kategori ”Möjligt aktivt urval”.  

6.1.2 Peer review 

Ulrich's Periodicals Directory är en omfattande databas som innehåller uppgifter om 
olika typer av periodika och en av de uppgifter som anges här är huruvida en tidskrift 
använder sig av peer review eller inte. Nedan följer en sammanställning av information 
funnen i Ulrich's Periodicals Directory.  
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Tabell 9: Peer review och antal träffar 

Titel Peer reviewed
Antal träffar i 

kategori Möjligt 
aktivt urval 

Antal träffar i 
kategori Troligtvis 

aktivt urval 
Acta Physica Polonica B Ja 6 0
Advanced Studies in Theoretical Physics Ja 1 0
Advances in High Energy Physics Ja 0 0
Astrophysics and Space Sciences Transactions (ASTRA) Ja 7 0
Atmospheric Chemistry and Physics Ja 8 2
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions Ja 6 2
Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti 
‐ Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali Ja 5 0
Brazilian Journal of Physics Ja 6 0
Chinese Journal of Physics Ja 8 1
Condensed Matter Physics Ja 6 0
Diffusion Fundamentals Ja 0 0
EARSeL eProceedings Ja 7 0
Electronic Journal of Theoretical Physics Ja 5 0
Electronic‐Liquid Crystal Communications (e‐LC) Ja 3 1
Entropy: International and Interdisciplinary Journal 
of Entropy and Information Studies Ja 8 0
Fizika Nizkih Temperatur Ja 6 0
International Journal of Microwave Science 
and Technology Ja 0 0
International Journal of Physical Sciences Ja 0 0
International Journal of Plasma Science 
and Engineering Ja 0 0
Journal of nonlinear mathematical physics Ja 8 5
Journal of Physical Studies Ja 7 0
Journal of the Society of Rheology, Japan Ja 6 0
Latin American Applied Research Ja 7 0
Living Reviews in Relativity Ja 8 1
Materials Structure Ja 0 0
Mathematical Physics Electronic Journal Ja 7 1
New Journal of Physics Ja 8 3
Open Chemical Physics Journal Ja 0 0
Physical Separation in Science and Engineering Ja 1 0
PMC Physics A Ja 2 0
PMC Physics B Ja 1 0
Pramana: Journal of Physics Ja 8 0
Progress in Physics Ja 7 0
Research Letters in Physics Ja 0 0
Revista Mexicana de Física Ja 1 0
Turkish Journal of Physics Ja 7 0
Uspechi fizičeskich nauk Ja 7 0
AAPPS Bulletin Nej 5 0
Egyptian Journal of Solids Nej 8 0
Fizika A (Zagreb) Nej 6 0
Fizika B (Zagreb) Nej 6 0
Iranian Journal of Physics Research Nej 0 0
Journal of Physics: Conference Series Nej 8 1
Journal of Research of the National Institute of 
Standards and Technology Nej 6 2
Journal of Vectorial Relativity Nej 1 0
Latin American Journal of Solids and Structures Nej 7 0
Physics and Philosophy Nej 0 0
Revista Brasileira de Ensino de Física Nej 8 0
The African Physical Review Nej 0 0
Ukrainian Journal of Physics Nej 0 0  
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• 74 % av de Open Access-tidskrifter som ingick i undersökningen använde sig av 
peer review-system 

• 26 % av de Open Access-tidskrifter som ingick i undersökningen använde 
sig inte av peer review-system  

 
Enligt Ulrich's Periodicals Directory använde sig följaktligen en klar majoritet av de 
Open Access-tidskrifter som ingick i undersökningen av peer review-system. Enligt 
FAQ på DOAJ:s hemsida måste dock alla Open Access-tidskrifter som tillgängliggörs 
av DOAJ antingen utföra peer review eller redaktionell kvalitetskontroll. Detta betyder 
att även de Open Access-tidskrifter som enligt Ulrich's Periodicals Directory inte 
använder sig av peer review utför någon annan form av redaktionell kvalitetskontroll. 
Att en tidskrift återfinns i DOAJ:s förteckning innebär således en kvalitetsmarkering per 
se. 37 stycken av de 50 Open Access-tidskrifter som ingick i undersökningen använde 
sig av peer review.  
 
Diagram 10: Peer review och antal träffar i kategori ”Möjligt aktivt urval” 

 
 
Diagram 10 visar hur spridningen av antal tidskrifter som använde sig av peer review 
respektive tidskrifter som inte gjorde det är fördelad över antal träffar i kategori 
”Möjligt aktivt urval”.  
 
Sett till antal träffar i kategorin ”Möjligt aktivt urval” föreligger en negativ 
snedfördelning för såväl de tidskrifter som använde sig av peer review som för de 
tidskrifter som inte använde sig av peer review. Variationsområdet sträcker sig mellan 0 
och 8 för båda grupperna. Kvartilavståndet skiljer sig något och sträcker sig mellan Q1 
som är 1 och Q3 som är 7 för de tidskrifter som använde sig av peer review och mellan 
Q1 som är 0 och Q3 som är 7 för de tidskrifter som inte gjorde det. Sammantaget går det 
av spridningen att uttyda att vi i kategori ”Möjligt aktivt urval” fick träffar på 
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tidskrifterna i vår undersökning ungefär lika ofta oavsett om de använde peer review 
eller inte. 
 
Diagram 11: Peer review och antal träffar i kategori ”Troligtvis aktivt urval” 

 
 
Diagram 11 visar hur spridningen av antal tidskrifter som använde sig av peer review 
respektive tidskrifter som inte gjorde det är fördelad över antal träffar i kategori 
”Troligtvis aktivt urval”.  
 
Sett till antal träffar i kategorin ”Troligtvis aktivt urval” för de tidskrifter som använde 
sig av peer review föreligger en positiv snedfördelning. Variationsområdet sträcker sig 
mellan 0 och 5 och kvartilavståndet sträcker sig mellan Q1 och Q3 som båda är 0. Det 
föreligger även en positiv snedfördelning sett till antal träffar i kategori ”Troligtvis 
aktivt urval” för de tidskrifter som inte använde sig av peer review. Variationsområdet 
sträcker sig mellan 0 och 2 och kvartilavståndet sträcker sig mellan Q1 och Q3 som båda 
är 0. Kvartiler för de tidskrifter i vår undersökning som använde sig av peer review 
sammanfaller med de samma för de tidskrifter som inte använde peer review medan 
variationsområdet är större för de tidskrifter som använde sig av peer review. För att 
kunna utläsa några tydliga skillnader mellan de två grupperna tidskrifter måste vi se till 
de aritmetiska medelvärderna. Dessa är ca 0,43 för de tidskrifter som använde sig av 
peer review respektive ca 0,23 för de tidskrifter som inte använde sig av per review. 
Detta kan tolkas som att vi i kategori ”Troligtvis aktivt urval” oftare fick träffar på 
tidskrifter som använde peer review än om de som inte gjorde det. Det är dock tveksamt 
att använda sig av aritmetiska medelvärden när datamängden är så pass begränsad som i 
denna undersökning.  
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6.1.3 Utgivningsspråk 

För att studera förhållandet mellan tidskrifternas huvudsakliga utgivningsspråk7 enligt 
DOAJ och bibliotekens tillgängliggörandegrad valde vi att dela in tidskrifterna i fyra 
olika språkgrupper: 1) engelska, 2) flerspråkiga där engelska anges som första språk 3) 
flerspråkiga där engelska anges som andra språk 4) övriga språk. Uppgiften om språk 
hämtades från DOAJ. 
 

                                                 
7 Det vill säga det språk vilket merparten av de artiklar som ingår tidskriften publiceras på. 
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Tabell 10: Tidskriftens utgivningsspråk och antal träffar 

Titel Språk
Antal träffar i 

kategori Möjligt 
aktivt urval 

Antal träffar i 
kategori Troligtvis 

aktivt urval 
AAPPS Bulletin English 5 0
Acta Physica Polonica B English 6 0
Advances in High Energy Physics English 0 0
Astrophysics and Space Sciences Transactions (ASTRA) English 7 0
Atmospheric Chemistry and Physics English 8 2
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions English 6 2
Brazilian Journal of Physics English 6 0
Diffusion Fundamentals English 0 0
EARSeL eProceedings English 7 0
Egyptian Journal of Solids English 8 0
Electronic Journal of Theoretical Physics English 5 0
Electronic‐Liquid Crystal Communications (e‐LC) English 3 1
Entropy: International and Interdisciplinary Journal 
of Entropy and Information Studies English 8 0
International Journal of Microwave Science 
and Technology English 0 0
International Journal of Physical Sciences English 0 0
International Journal of Plasma Science 
and Engineering English 0 0
Journal of nonlinear mathematical physics English 8 5
Journal of Physics: Conference Series English 8 1
Journal of Research of the National Institute 
of Standards and Technology English 6 2
Latin American Applied Research English 7 0
Latin American Journal of Solids and Structures English 7 0
Living Reviews in Relativity English 8 1
Mathematical Physics Electronic Journal English 7 1
New Journal of Physics English 8 3
Open Chemical Physics Journal English 0 0
Physical Separation in Science and Engineering English 1 0
Physics and Philosophy English 0 0
PMC Physics A English 2 0
PMC Physics B English 1 0
Pramana: Journal of Physics English 8 0
Progress in Physics English 7 0
Research Letters in Physics English 0 0
The African Physical Review English 0 0
Turkish Journal of Physics English 7 0
Ukrainian Journal of Physics English 0 0
Chinese Journal of Physics English, Chinese 8 1

Materials Structure
English, Czech, 

Slovak 0 0
Advanced Studies in Theoretical Physics English, French 1 0

Fizika A (Zagreb)
English, French, 
German, Russian 6 0

Fizika B (Zagreb)
English, French, 
German, Russian 6 0

Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti 
‐ Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali English, Italian 5 0
Journal of the Society of Rheology, Japan English, Japanese 6 0
Iranian Journal of Physics Research English, Persian 0 0
Condensed Matter Physics English, Russian 6 0
Journal of Vectorial Relativity English, Spanish 1 0

Revista Brasileira de Ensino de Física
English, Spanish, 

Portuguese 8 0
Journal of Physical Studies English, Ukrainian 7 0
Uspechi fizičeskich nauk Russian 7 0
Fizika Nizkih Temperatur Russian, English 6 0
Revista Mexicana de Física Spanish, English 1 0  
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• 70 % av de Open Access-tidskrifter som ingick i undersökningen utgavs på 
engelska 

• 24 % av de Open Access-tidskrifter som ingick i undersökningen utgavs på flera 
språk men har engelska som första språk 

• 4 % av de Open Access-tidskrifter som ingick i undersökningen utgavs på flera 
språk men har engelska som andra språk   

• 2 % av de Open Access-tidskrifter som ingick i undersökningen utgavs på 
Övriga språk  

 
Majoriteten av de Open Access-tidskrifter som ingick i undersökningen utgavs i 
huvudsak på engelska och det är därför svårt att utröna eventuella mönster mellan språk 
och tillgängliggörandefrekvens. Ser man till resultatet för kategori ”Möjligt aktivt 
urval” verkar det fåtal tidskrifter som inte hade engelska som huvudsakligt 
utgivningsspråk dock inte ha diskriminerats. I övrigt kan noteras att resultatet för 
kategori ”Troligtvis aktivt urval” visar att alla titlar förutom en av de som 
tillgängliggjordes hade engelska som huvudsakligt utgivningsspråk. 
 
Diagram 12: Tidskriftens utgivningsspråk och antal träffar i kategori ”Möjligt 
aktivt urval” 

 
 
Diagram 12 visar hur spridningen av antal tidskrifter, indelade i fyra olika språkgrupper, 
är fördelad över antal träffar i kategori ”Möjligt aktivt urval”.  
 
Sett till antal träffar i kategorin ”Möjligt aktivt urval” för tidskrifter med engelska som 
utgivningsspråk samt för flerspråkiga tidskrifter med engelska som första språk råder en 
negativ snedfördelning. Variationsområdet för dessa två språkgrupper sträcker sig 
mellan 0 och 8. Kvartilavståndet för tidskrifter med engelska som utgivningsspråk 
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sträcker sig mellan Q1 som är 0 och Q3 som är 7 och kvartilavståndet för flerspråkiga 
tidskrifter med engelska som första språk sträcker sig mellan Q1 som är 1 och Q3 som är 
6,5. Sammantaget går det av spridningen att uttyda att vi i kategori ”Möjligt aktivt 
urval” ungefär lika ofta fick träff oavsett om tidskrifterna hade engelska som 
utgivningsspråk eller om tidskrifterna var flerspråkiga med engelska som första språk.  
 
Då språkgrupperna ”flerspråkiga med engelska som andra språk” respektive ”övriga” 
endast består av två respektive en tidskrift(er) anser vi att det inte är meningsfullt att 
försöka uttyda eventuella mönster för dessa.  
 
Diagram 13: Tidskriftens utgivningsspråk och antal träffar i kategori ”Troligtvis 
aktivt urval” 

 
 
Diagram 13 visar hur spridningen av antal tidskrifter, indelade i fyra olika 
språkkategorier, är fördelad över antal träffar i kategori ”Troligtvis aktivt urval”. 
 
Sett till antal träffar i kategorin ”Troligtvis aktivt urval” för tidskrifter med engelska 
som utgivningsspråk råder en positiv snedfördelning. Variationsområdet sträcker sig 
mellan 0 och 5 och kvartilavståndet sträcker sig mellan Q1 som är 0 och Q3 som är 0,5. 
Sett till antal träffar i kategorin ”Troligtvis aktivt urval” för flerspråkiga tidskrifter med 
engelska som första språk råder en negativ snedfördelning. Variationsområdet sträcker 
sig mellan 0 och 1 och kvartilavståndet sträcker sig mellan Q1 och Q3 som båda är 0. 
Sammantaget kan man ur spridningen uttyda att vi i kategori ”Troligtvis aktivt urval” 
fick träffar på tidskrifter oftare om de hade engelska som utgivningsspråk än om de var 
flerspråkiga med engelska som första språk. Här skiljer sig mönstret från hur det ser ut i 
kategori ”Möjligt aktivt urval”. 

6.1.4 Utgivningsland 

De 50 Open Access-tidskrifter som ingick i undersökningen är fördelade på sammanlagt 
27 olika utgivningsländer. För att ha någon möjlighet att hitta något mönster i resultatet 
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delades titlarna in i grupper baserat på de världsdelar där de givits ut. Representationen 
av utgivningsländer i vårt urval visade sig vara ojämnt fördelad över de olika 
världsdelarna. 27 titlar hade ett europeiskt utgivningsland, 10 st. hade ett 
nordamerikanskt, 6 st. hade ett asiatiskt, 5 st. hade ett sydamerikanskt, 2 st. hade ett 
afrikanskt och 0 st. hade ett oceaniskt utgivningsland. Resultatet för både kategori 
”Möjligt aktivt urval” och ”Troligtvis aktivt urval” visar entydigt att den tidskrift som 
tillgängliggörs i flest kataloger, tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningar hade 
Sverige som utgivningsland. Därutöver är det är svårt att urskilja mönster när det gäller 
hur förhållandet ser ut mellan bibliotekens tillgängliggörandegrad och tidskrifternas 
respektive utgivningsland. Vidare kan nämnas att en majoritet av de tidskrifter som 
tillgängliggjordes i kategori ”Troligtvis aktivt urval” hade ett europeiskt utgivningsland. 
Detta resultat kan tolkas som att det finns en möjlighet att när biblioteken gör aktiva val 
rörande vilka Open Access-tidskrifter som ska tillgängliggöras råder någon form av 
närhetsprincip - svenska och europeiska tidskrifter tycks ha prioriterats. 
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Tabell 11: Tidskriftens utgivningsland och antal träffar 

Titel Utgivningsland
Antal träffar i 

kategori Möjligt 
aktivt urval 

Antal träffar i 
kategori Troligtvis 

aktivt urval 
Latin American Applied Research Argentina  7 0
Revista Brasileira de Ensino de Física Brazil 8 0
Brazilian Journal of Physics Brazil  6 0
Latin American Journal of Solids and Structures Brazil  7 0
Advanced Studies in Theoretical Physics Bulgaria 1 0
Fizika A (Zagreb) Croatia  6 0
Fizika B (Zagreb) Croatia  6 0
Materials Structure Czech Republic  0 0
Egyptian Journal of Solids Egypt  8 0
EARSeL eProceedings France  7 0

Astrophysics and Space Sciences Transactions (ASTRA) Germany  7 0
Atmospheric Chemistry and Physics Germany  8 2
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions Germany  6 2
Diffusion Fundamentals Germany  0 0
Living Reviews in Relativity Germany  8 1
Physics and Philosophy Germany  0 0
Pramana : Journal of Physics India 8 0
Iranian Journal of Physics Research Iran  0 0
The African Physical Review Italy 0 0

Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti 
‐ Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali Italy  5 0
Journal of the Society of Rheology, Japan Japan  6 0
Revista Mexicana de Física Mexico  1 0
International Journal of Physical Sciences Nigeria  0 0
Acta Physica Polonica B Poland 6 0
Uspechi fizičeskich nauk Russia  7 0
AAPPS Bulletin Singapore 5 0
Mathematical Physics Electronic Journal Spain  7 1
Journal of nonlinear mathematical physics Sweden  8 5
Entropy: International and Interdisciplinary 
Journal of Entropy and Information Studies Switzerland  8 0
Chinese Journal of Physics Taiwan  8 1
Turkish Journal of Physics Turkey 7 0
Ukrainian Journal of Physics Ukraine 0 0
Condensed Matter Physics Ukraine  6 0
Fizika Nizkih Temperatur Ukraine  6 0
Journal of Physical Studies Ukraine  7 0
Electronic Journal of Theoretical Physics United Arab Emirates  5 0
Journal of Physics: Conference Series United Kingdom  8 1
New Journal of Physics United Kingdom  8 3
PMC Physics A United Kingdom  2 0
PMC Physics B United Kingdom  1 0
Advances in High Energy Physics United States 0 0
Journal of Research of the National Institute of 
Standards and Technology United States 6 2
Physical Separation in Science and Engineering United States 1 0
Progress in Physics United States 7 0
Research Letters in Physics United States 0 0
Electronic‐Liquid Crystal Communications (e‐LC) United States  3 1
International Journal of Microwave Science and 
Technology United States  0 0
International Journal of Plasma Science and 
Engineering United States  0 0
Open Chemical Physics Journal United States  0 0
Journal of Vectorial Relativity Venezuela  1 0  
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Diagram 14: Tidskriftens utgivningsland och antal träffar i kategori ”Möjligt aktivt 
urval” 

 
 
Diagram 14 visar hur spridningen av antal tidskrifter, indelade efter tidskrifternas 
utgivningsländers världsdelstillhörighet, är fördelad över antal träffar i kategori 
”Möjligt aktivt urval”. 
 
Sammantaget kan vi se att det finns en negativ snedfördelning för de tidskrifter som har 
ett utgivningsland som hör hemma i världsdelarna Asien, Europa och Sydamerika 
medan det finns en positiv snedfördelning för de tidskrifter som har ett utgivningsland 
som hör hemma i Nordamerika. Detta kan uttydas som att de tidskrifter i vår 
undersökning som gav träffar i kategori ”Möjligt aktivt urval” oftare gavs ut i länder i 
Asien, Europa och Sydamerika än i Nordamerika. Då skillnaden är stor i antal 
observationer anser vi att detta är att betrakta som ett svagt mönster. 
 
Världsdelstillhörighetsgrupp ”Afrika” innefattar endast två tidskrifter varför vi anser att 
det inte är meningsfullt att försöka uttyda eventuella mönster för denna.  
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Diagram 15: Tidskriftens utgivningsland och antal träffar i kategori ”Troligtvis 
aktivt urval” 

 
 
Diagram 15 visar hur spridningen av antal tidskrifter, indelade efter tidskrifternas 
utgivningsländers världsdelstillhörighet, är fördelad över antal träffar i kategori 
”Troligtvis aktivt urval”. 
 
Sett till antal träffar i kategorin ”Troligtvis aktivt urval” för de tidskrifter som utgavs i 
länder i Asien, Europa och Nordamerika råder en positiv snedfördelning. 
Kvartilavstånden skiljer sig inte nämnvärt mellan dessa grupper däremot föreligger 
vissa mindre skillnader vad gäller variationsområde. För att kunna utläsa några tydliga 
skillnader mellan de olika grupperna måste vi se till det aritmetiska medelvärdet. Enligt 
det aritmetiska medelvärdet tillgängliggörs europeiska tidskrifter mer frekvent än andra 
i kategori ”Troligtvis aktivt urval”. Det är dock tveksamt att använda sig av aritmetiska 
medelvärden när datamängden är så pass begränsad som i denna undersökning. I övrigt 
är det svårt att utläsa något mönster för utgivningsland i denna kategori. 
 
För tidskrifter med världsdelstillhörighet Sydamerika finns bara observationer för 
tidskrifter där vi fått 0 träffar i kategorin ”Troligtvis aktivt urval”. Detta kan tolkas som 
att biblioteken i kategorin ”Troligtvis aktivt urval” hade valt bort att tillgängliggöra 
tidskrifter utgivna i sydamerikanska länder. 
 

6.1.4 Ämne 

I samband med det beståndsutvecklingsarbete som kontinuerligt utförs vid högskole- 
och universitetsbibliotek är det vanligt att hänsyn tas till om en tidskrift behandlar ett 
ämne som är relevant utifrån lärosätets undervisningsområden (Elisabeth Futas enligt 
Fosmire & Young 2000, s. 503). Detta bidrog till att vi valde att se om det gick att 
urskilja mönster rörande Open Access-tidskrifternas ämnesområden och bibliotekens 
tillgängliggörandegrad av dessa titlar. Vi valde att notera de ämnesord som respektive 
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tidskrift hade tilldelats i DOAJ. Därefter rankade vi hur ofta tidskrifterna 
tillgängliggjordes i bibliotekens kataloger och/eller tidskriftsförteckningar. Det visade 
sig att eftersom det var en så pass stor spridning bland ämnesorden var det svårt att 
utröna några mönster över huvud taget. Om sådana mönster hade blivit synliga hade 
dessa kunnat visa om något ämne favoriserades. Ett sådant resultat hade dock behövt 
kompletteras med en mer ingående analys av vilka högskolor/universitet som undervisar 
inom exakt vilka underavdelningar till ämnet fysik. 
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Tabell 12: Ämne och antal träffar  

Titel Ämne (enl DOAJ)
Antal träffar i 

kategori Möjligt 
aktivt urval 

Antal träffar i 
kategori Troligtvis 

aktivt urval 
AAPPS Bulletin, Physics 5 0

Acta Physica Polonica B

General and mathematical physics, 
particle physics and field theory, 
nuclear physics, theory of relativity and 
astrophysics, statistical physics 6 0

Advanced Studies in Theoretical Physics
Mathematical physics, theoretical 
physics 1 0

Advances in High Energy Physics High energy physics 0 0

Astrophysics and Space Sciences Transactions (ASTRA)

Astrophysics, cosmic rays and gamma 
astronomy, interstellar matter, 
heliospheric physics, solar and stellar 
physics, planets, comets, asteroids, 
dust, extrasolar planets, 
magnetospheric physics, scientific 
instrumentation 7 0

Atmospheric Chemistry and Physics

Gases, aerosols, clouds and 
precipitation, isotopes, radiation, 
dynamics, biosphere interactions, 
hydrosphere interactions 8 2

Atmospheric Chemistry and Physics Discussions

Gases, aerosols, clouds and 
precipitation, isotopes, radiation, 
dynamics, biosphere interactions, 
hydrosphere interactions 6 2

Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti 
‐ Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali

Physical sciences, mathematical 
sciences, computer science, life 
sciences 5 0

Brazilian Journal of Physics Physics 6 0

Chinese Journal of Physics

Gravitation, astrophysics, elementary 
particles and fields, nuclear physics, 
atomic physics, molecular physics, 
chemical physics, optical physics, fluid 
and plasma physics, statistical physics, 
nonlinear physics, condensed matter 
physics 8 1

Condensed Matter Physics

Physics of solid, liquid and amorphous 
systems, phase equilibria, phase 
transitions, thermal, structural, electric, 
magnetic and optical properties of 
condensed matter 6 0

Diffusion Fundamentals
Diffusion theory, diffusion 
experiments, diffusion applications 0 0

EARSeL eProceedings

Geology, forestry, atmosphere, urban 
areas, data fusion, environmental risks, 
remote sensing, earth observation 7 0

Egyptian Journal of Solids
Solid state science, materials science, 
condensed matter 8 0

Electronic Journal of Theoretical Physics
Theoretical physics, mathematical 
physics, theoretical astrophysics 5 0

Electronic‐Liquid Crystal Communications (e‐LC) Liquid crystals, soft condensed matter 3 1

Entropy: International and Interdisciplinary Journal 
of Entropy and Information Studies

Entropy, thermodynamics, information 
theory, information studies 8 0

Fizika A (Zagreb)
Atomic and molecular physics, 
condensed matter, plasma physics 6 0

Fizika B (Zagreb)

Astrophysics, nuclear physics, particles 
and fields, general physics, history of 
physics 6 0  
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Fizika Nizkih Temperatur Low temperature physics 6 0

International Journal of Microwave Science 
and Technology

Radio frequency technology, frequency 
spectrum 0 0

International Journal of Physical Sciences

Cement and concrete research, 
metallurgy, wireless and optical 
communications, materials science 0 0

International Journal of Plasma Science 
and Engineering Plasma physics, engineering 0 0

Iranian Journal of Physics Research Physics, astronomy, theoretical physics 0 0

Journal of nonlinear mathematical physics

Mathematical physics, mathematics, 
applied mathematics, nonlinear 
equations, integrability, Lie algebras, 
quantum algebras, quantum chaos, 
painleve analysis, differential geometry 8 5

Journal of Physical Studies
Physics, nuclear physics, matter physics, 
astrophysics 7 0

Journal of Physics: Conference Series Physics 8 1

Journal of Research of the National Institute 
of Standards and Technology

Physical science, engineering, applied 
mathematics, statistics, biotechnology, 
information technology 6 2

Journal of the Society of Rheology, Japan Rheology, physics 6 0
Journal of Vectorial Relativity Physics, relativity, gravitation, energy 1 0

Latin American Applied Research

Chemical engineering, applied 
chemistry, heat and mass transfer, 
applied mechanics, control and 
information processing 7 0

Latin American Journal of Solids and Structures
Solids mechanics, structures, material 
behavior 7 0

Living Reviews in Relativity Physics, relativity 8 1

Materials Structure
Crystallography, X‐ray diffraction, 
structure analysis, biocrystallography 0 0

Mathematical Physics Electronic Journal Mathematics, physics 7 1
New Journal of Physics Physics 8 3

Open Chemical Physics Journal
Chemical physics, physicochemical 
phenomena 0 0

Physical Separation in Science and Engineering

Physical separation techniques, mineral 
beneficiation, waste treatment, 
recycling, biomedical sciences 1 0

Physics and Philosophy
Philosophy of physics, foundations of 
physics, metaphysics 0 0

PMC Physics A
High energy physics, nuclear physics, 
cosmology, gravity, astroparticle physics 2 0

PMC Physics B
Condensed matter, atomic physics, 
molecular physics, optical physics 1 0

Pramana: Journal of Physics Physics 8 0
Progress in Physics Physics, relativity, space‐time 7 0
Research Letters in Physics Physics 0 0
Revista Brasileira de Ensino de Física Exact and earth sciences 8 0
Revista Mexicana de Física Physics 1 0

The African Physical Review
Theoretical physics, experimental 
physics, applied physics 0 0

Turkish Journal of Physics Physics, astrophysics 7 0

Ukrainian Journal of Physics
Experimental physics, theoretical 
physics 0 0

Uspechi fizičeskich nauk Physics 7 0  
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6.1 Sammanfattning av analysdel 2 

I analysdel 2 har vi fokuserat på att besvara frågeställning 4:  
 

4. Är det möjligt att urskilja mönster i vårt material vad gäller tidskrifternas olika 
egenskaper relaterat till i vilken utsträckning biblioteken väljer att tillgängliggöra 
dem? Hur ser dessa mönster i sådana fall ut? 

 
För att besvara denna frågeställning delade vi in vårt material i två kategorier – ”Möjligt 
aktivt urval” och ”Troligtvis aktivt urval”. Vår analys av resultatet visade följande 
övergipande mönster:  
 

• För kategori ”Möjligt aktivt urval” var de tidskrifter som var indexerade i Inspec 
tillgängliggjorda mer frekvent än de tidskrifter som inte var indexerade i Inspec. 
I övrigt var det svårt att för denna kategori urskilja några tydiga mönster vad 
gäller dessa tidskrifters olika egenskaper relaterat till i vilken utsträckning 
biblioteken hade valt att tillgängliggöra dem.  

• För kategori ”Troligtvis aktivt urval” var de tidskrifter som var indexerade i 
Inspec tillgängliggjorda mer frekvent än de tidskrifter som inte var indexerade i 
Inspec.. Detsamma gäller för tidskrifter som hade engelska som utgivningsspråk 
i förhållande till de som var flerspråkiga med engelska som första språk. I övrigt 
var det svårt att även för denna kategori urskilja några tydiga mönster vad gäller 
dessa tidskrifters olika egenskaper relaterat till i vilken utsträckning biblioteken 
hade valt att tillgängliggöra dem. 

 
Sammantaget är det möjligt att för kategori ”Möjligt aktivt urval” urskilja mönster vad 
gäller 3 av 5 undersökta egenskaper hos tidskrifterna satt i relation till i vilken 
utsträckning biblioteken hade valt att tillgängliggöra dem. För kategori ”Troligtvis 
aktivt urval” är det möjligt att urskilja mönster vad gäller 2 av 5 undersökta egenskaper 
hos tidskrifterna satt i relation till i vilken utsträckning biblioteken hade valt att 
tillgängliggöra dem.   
 
Generellt sett var det svårt att urskilja några riktigt övertygande mönster för de 
tillgängliggjorda tidskrifterna i relation till tidskrifternas egenskaper. Detta kan bero på 
att materialet blev mycket begränsat efter det att vi sållat bort kataloger, tidskrifts- och 
e-tidskriftsförteckningar där samtliga eller inga av undersökningens tidskrifter hade 
tillgängliggjorts. Ytterligare aspekter som gjorde att tydliga mönster var svåra att 
urskilja var att tidskrifterna i undersökningen i vissa fall var mycket homogena gällande 
ett par egenskaper: ett huvudsakligt utgivningsspråk (engelska) var dominerande och en 
världsdel (Europa) var dominerande vad gäller utgivningens lokalisering. När det gäller 
specifika ämnesavgränsningar var tidskrifterna tvärt om för heterogena för att vi på 
något meningsfullt sätt skulle kunna använda våra statistiska verktyg för att beskriva 
mönster för ämnesavgränsningar i relation till tillgängliggörandegrad.  
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7 Diskussion 
När vi inledde uppsatsarbetet var vi intresserade av att se huruvida fria e-tidskrifter kan 
sägas ingå i bibliotekssamlingar eller inte. Traditionellt sett har bibliotekens samlingar 
bestått av det material som fysiskt förvarats i det enskilda biblioteket. Innehållet i 
samlingarna tillgängliggjordes genom att biblioteken katalogiserade det (Chen et al 
2004, s 175). Idag ser situationen annorlunda ut. En bibliotekssamling kan enligt vår 
uppfattning definieras av vad ett bibliotek tillgängliggör. Biblioteken hanterar fria e-
tidskrifter som varken ägs av eller förvaras hos dem. Genom att de bibliotek som ingick 
i vår undersökning tillgängliggjorde Open Access-tidskrifter, om än oftast via tidskrifts- 
och/e-tidskriftsförteckningar, kan det sägas att de införlivade dessa resurser med sitt 
bestånd.  
 
Vi har undersökt förhållanden kring den redaktionella processen, samt publicering, och 
utgivning, kring ett urval tidskrifter, förhållanden som traditionellt brukar beaktas i 
samband med beståndsutvecklingsstrategier. I dessa strategier utgör 
rekommendationslistor och respekterade auktoriteter vanliga urvalskriterier (Elisabeth 
Futas enligt Fosmire & Young 2000, s. 503). Utifrån uppsatsens resultat är det möjligt 
att se att majoriteten av biblioteken tycks betrakta DOAJ som antingen en 
rekommendationslista eller en respekterad auktoritet, vilket skulle kunna förklara det 
tydliga mönster som består i att biblioteken i så pass hög utsträckning hade valt att 
tillgängliggöra samtliga Open Access-tidskrifter som ingick i undersökningen. Övriga 
egenskaper hos tidskrifter som traditionellt brukar beaktas i samband med 
beståndsutvecklingsstrategier tycks ha överskuggats av huruvida tidskrifterna var listade 
i DOAJ eller inte.  Uppsatsen har endast granskat tillgängliggörandet av fria e-tidskrifter 
som var inkluderade i DOAJ och det är därför svårt att uttala sig om 
tillgängliggörandegraden skiljer sig från densamma för fria e-tidskrifter som inte är 
inkluderade i DOAJ. 
 
Utifrån undersökningens resultat går det att säga att majoriteten av de för 
undersökningen aktuella forsknings- och högskolebiblioteken genom att använda sig av 
ELIN@, SFX eller Ebsco A-Z-list förmodligen inte själva hade gjort aktiva val på 
titelnivå rörande vilka Open Access-tidskrifter som tillgängliggjordes, utan hade 
överlåtit detta urvalsförfarande till en form av central organisation. Man kan lite 
tillspetsat säga att det är DOAJ:s urvalskriterier som i hög grad styr vilka Open Access-
tidskrifter som tillgängliggjordes på svenska forsknings- och högskolebibliotek. Det är 
även möjligt att notera att SFX och ELIN@ eller liknade system kan ha bidragit till att 
det i dag tillgängliggörs en större mängd Open Access-tidskrifter via bibliotek än vad 
som gjordes tidigare. Eftersom denna typ av system är möjliga att använda för att 
generera tidskriftsförteckningar är det dessutom tänkbart att användandet av dessa 
system kan ha bidragit till varför en majoritet av biblioteken hade valt att tillgängliggöra 
Open Access-tidskrifterna via tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningar snarare än 
via katalog.  
 
Undersökningen beskriver om, var och hur de Open Access-tidskrifter som var listade i 
DOAJ under ämnesgruppen fysik tillgängliggjordes av de universitets- och 
högskolebibliotek som var knutna till lärosäten som bedrev undervisning inom ämnet 
fysik. Enligt vår uppfattning är det anmärkningsvärt att de tidskrifter som var listade i 
den för ämnet centrala referensdatabasen Inspec inte tillgängliggjordes i högre grad än 
resten av tidskrifterna. Att tidskrifterna var listade i Inspec borde vara ett tungt vägande 
skäl till att låta dem ingå i dessa biblioteks bestånd. Eventuellt kan detta tolkas som att 
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biblioteken ansåg att Open Access-tidskrifterna hade lägre status än vad de licensierade 
tidskrifterna hade. Mot detta kan ställas det faktum att biblioteken tillgängliggjorde 
Open Access-tidskrifterna via samma kanaler8 som de tillgängliggjorde de licensierade 
tidskrifterna vilket kan tolkas som att biblioteken inte ansåg att det fanns någon 
anledning till att särskilja Open Access-tidskrifter från sitt övriga bestånd. Det bör 
tilläggas att eftersom tidskrifternas förekomst i DOAJ i kombination med bibliotekens 
användande av SFX utgjorde en allt överskuggande faktor, var det generellt sett svårt att 
urskilja några andra övertygande mönster över huvudtaget. Materialet som var möjligt 
att använda för undersökning av andra egenskaper hos tidskrifterna blev på grund av 
detta mycket begränsat. Bland de mönster som trots allt kunde skönjas var dock det 
tydligaste att egenskapen ”Indexerad i Inspec” var mer frekvent förekommande bland 
de tidskrifter som tillgängliggjordes än vad egenskapen ”Ej indexerad i Inspec” var.  
 
I vår uppsats har vi önskat undersöka om, var och hur svenska högskole- och 
forskningsbibliotek tillgängliggjorde Open Access-tidskrifter i ämnet fysik samt försökt 
ringa in eventuella mönster för egenskaper hos tidskrifter i relation till bibliotekens 
tillgängliggörandegrad av tidskrifterna i undersökningen. Vi ville härmed 
kartlägga bibliotekens förhållande till fria tidskrifter. Genom att vi på ett systematiskt 
sätt har observerat vilka Open Access-tidskrifter som var möjliga att återfinna i de 
aktuella bibliotekens portaler samt hur de bakomliggande tekniska lösningarna sett ut 
har vi operationaliserat forskningsfrågorna på ett sätt som gör undersökningen giltig. 
Det faktum att en majoritet av biblioteken använde sig av den tekniska lösningen SFX 
bidrog visserligen till att variationen i svaret på frågan om i vilken utsträckning fria 
tidskrifter tillgängliggjordes minimerades. Men förutsatt att en sådan typ av teknisk 
lösning erbjuder paket som innehåller fria tidskrifter som biblioteket i fråga vill 
tillgängliggöra, är den enda skillnaden att det är enklare att tillgängliggöra tidskrifterna 
med hjälp av SFX. Därför sänker inte den underliggande faktorn bruket av SFX 
validiteten i vår undersökning.  
 
Utifrån uppsatsens upplägg är det inte möjligt att generalisera resultatet till att gälla hur 
svenska universitets - och högskolebibliotek i allmänhet tillgängliggör Open Access-
tidskrifter. Undersökningsresultatet kan däremot sägas visa att det är sannolikt att 
bibliotek som använder sig av SFX, ELIN@, Ebsco A-Z-list eller liknande mer 
automatiserat system förmodligen tillgängliggör majoriteten av de tidskrifter som är 
listade i DOAJ via tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningar. Det vore intressant att i 
framtiden göra en jämförande studie över hur samma universitets- och 
högskolebibliotek väljer att tillgängliga ett större paketavtal av licensierade e-tidskrifter 
inom ämnet fysik. En sådan studie skulle kunna visa om det föreligger någon skillnad i 
hantering och prioritering mellan det som biblioteken betalar för och det som är fritt 
tillgängligt.  
 
Avslutningsvis kan sägas att det i kölvattnet av den tekniska utvecklingen har lanserats 
tankar kring möjligheten att skapa en enda global samling, som det som till exempel 
Allison-Cassin & Denton (2009) kallar One Big Library. Detta har av olika orsaker 
ännu inte realiserats varav vissa förmodligen kan härledas till ekonomiska aspekter. 
Eftersom det förekommer mer och mer fritt tillgängligt elektroniskt material är det av 
intresse att belysa hur biblioteken förhåller sig till dessa resurser. Dessa resurser har 
genom Internet inneboende möjligheter att utgöra en del av en sådan global samling, 
vilken skulle underlättas av att man inom biblioteksvärlden enades kring tekniska 
lösningar som tillåter dataöverföring mellan olika typer av system. 

                                                 
8 Kataloger och tidskriftsförteckningar 
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8 Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att undersöka om, var och hur svenska universitets- 
och högskolebibliotek tillgängliggör Open Access tidskrifter i ämnet fysik. Uppsatsen är 
en mindre, (till stora delar) kvantitativ studie där vi har undersökt om, var och hur de 50 
Open Access-tidskrifter som är listade i Directory of Open Access (DOAJ) under ämnet 
Physics (General) tillgängliggjordes av 19 svenska högskole- och universitetsbibliotek. 
Dessutom undersöktes möjligheten att urskilja mönster i vårt material vad gäller 
tidskrifternas olika egenskaper satt i relation till i vilken utsträckning biblioteken väljer 
att tillgängliggöra dem. Urvalet av vilka biblioteks portaler som ingick i 
undersökningen avgränsades till de svenska högskolor och universitet som bedriver 
undervisning inom ämnet fysik. De sökningar som studiens resultat baseras på 
genomfördes under tidsperioden 080930-081206 
 
Resultaten av undersökningen visar att en majoritet av biblioteken tillgängliggjorde 
minst 94 % av de aktuella Open Access-tidskrifterna samt att tillgängliggörandet av 
dessa titlar främst skedde via tidskrifts- och/eller e-tidskriftsförteckningar. Vidare var en 
majoritet av bibliotekens tidskriftsförteckningar genererade med hjälp av SFX. SFX är 
ett system som bibliotek kan använda för att tillgängliggöra olika e-tidskriftspaket, 
däribland det paket som utgörs av de Open Access-tidskrifter som förtecknas av DOAJ. 
Detta kan utgöra förklaringen till undersökningens resultat. Utöver detta var det inte 
möjligt att urskilja tydliga mönster rörande andra egenskaper hos tidskrifterna satt i 
relation till tillgängliggörandegrad, givet det begränsade material som stått till buds. 
 
Tidigare forskning som fokuserar kring tillgängliggörande av e-tidskrifter visar att det 
har funnits en konsensus kring att denna typ av resurs bör tillgängliggöras via 
bibliotekskataloger, en uppfattning som dock tycks vara på väg att luckras upp. Detta 
beror förmodligen på att det är mindre resurskrävande att tillgängliggöra e-tidskrifter 
via någon typ av tidskriftsförteckning än via katalog. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Utbildningar i fysik 

Ämnen/huvudområden A-Ö 
 
Biokemi och biofysik 
Stockholms universitet  
 
Fysik 
Göteborgs universitet  
Högskolan i Gävle  
Högskolan i Halmstad  
Högskolan i Jönköping  
Högskolan i Kalmar  
Karlstads universitet  
Linköpings universitet 
Lunds universitet  
Malmö högskola 
Mälardalens högskola   
Stockholms universitet  
Umeå universitet  
Uppsala universitet  
Växjö universitet  
Örebro universitet 
 
Fysik, inriktning astrofysik/astronomi 
Göteborgs universitet 
 
Fysik, inriktning komplexa system 
Göteborgs universitet 
 
Fysik, inriktning problemlösning 
Göteborgs universitet 
 
Fysik, inriktning radiofysik 
Göteborgs universitet 
 
Fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi 
Stockholms universitet 
 
Fysisk oceanografi 
Göteborgs universitet 
 
Fysisk planering 
Blekinge tekniska högskola 
 
Medicinsk strålningsfysik 
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Lunds universitet 
Stockholms universitet 
 
Neourokemi 
Stockhoms universitet 
 
Teknisk fysik 
Linköpings universitet 
Luleå tekniska universitet 
Växjö universitet 
 
 
Program A-Ö på grundnivå 
 
Bastermin, matte C, fysik A och kemi A 60 hp  
Linköpings universitet  
 
Asienkunskap - Japan, 60 hp, med garantiplats på civilingenjörsutbildning i 
Teknisk fysik och elektroteknik  
Linköpings universitet 
 
Asienkunskap - Kina, 60 hp, med garantiplats på civilingenjörsutbildning i 
Teknisk fysik och elektroteknik 
Linköpings universitet 
 
Civilingenjörsutbildning 300 hp 
Kemiteknik med fysik  
Chalmers tekniska högskola  
 
Teknisk fysik  
Chalmers tekniska högskola   
Karlstads universitet   
Kungl. Tekniska högskolan   
Lunds universitet   
Mittuniversitetet   
Umeå universitet Uppsala universitet   
 
Teknisk fysik med materialvetenskap  
Uppsala universitet   
 
Teknisk fysik och elektroteknik  
Linköpings universitet   
Luleå tekniska universitet  
 
Teknisk fysik och elektroteknik, internationell  
Linköpings universitet   
  
Datorstödd fysikalisk mätteknik 120 hp 
Göteborgs universitet 
 
Fysik 180 hp 
Göteborgs universitet  



68 
 

Karlstads universitet 
Lunds universitet  
Stockholms universitet  
Uppsala universitet  
Växjö universitet 
 
Fysik, inriktning astrofysik/astronomi 180 hp 
Göteborgs universitet 
 
Fysik, inriktning komplexa system 180 hp 
Göteborgs universitet 
 
Fysik och nanovetenskap 180 hp 
Linköpings universitet 
 
Fysik och tillämpad matematik 180 hp 
Umeå universitet 
 
Fysisk planering 180/300 hp 
Blekinge tekniska högskola 
 
Fysikprogrammet 180 hp 
Örebro universitet 
 
Högskoleingenjörsutbildning 180 hp 
Teknisk fysik 
Växjö universitet 
 
Kemi/fysik 180 hp 
Lunds universitet 
 
Teoretisk fysik 180 hp 
Lunds universitet 
 
 
Program A-Ö på avancerad nivå 
 
Applied Physics 120 hp 
Chalmers tekniska högskola  
Kungl. Tekniska högskolan 
 
Astrofysik 120 hp 
Lunds universitet 
 
Beräkningsfysik 120 hp 
Stockholms universitet 
 
Engineering Physics 60/120 hp 
Växjö universitet 
 
Fundamental Physics 120 hp 
Chalmers tekniska högskola 
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Fysik 120 hp 
Linköpings universitet 
Lunds universitet  
Stockholms universitet  
Umeå universitet  
Uppsala universitet 
 
Fysisk oceanografi 120 hp 
Göteborgs universitet 
 
Materials Physics and Nanotechnology 120 hp 
Linköpings universitet  
 
Miljövård och fysisk planering 120 hp 
Stockholms universitet 
 
Modern Physics 120 hp 
Kungl. Tekniska högskolan 
 
Molekylär biofysik 120 hp 
Stockholms universitet 
 
Physics 
Göteborgs universitet 120 hp  
Uppsala universitet 120 hp  
Växjö universitet 60/120 hp 
 
Physics of Materials and Biological Systems 120 hp 
Göteborgs universitet 
 
Teoretisk fysik 120 hp 
Stockholms universitet 
 
Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen 120 hp 
Karlstads universitet 
 
Teoretisk fysik: Fält-Strängar-Gravitation 120 hp 
Karlstads universitet 
 
 
Lärarutbildning 
 
Lärarutbildning mot grundskolans tidiga och senare år 
GS, GY, Fysik, 270 hp 
Högskolan i Kalmar 
 
Lärarutbildning mot ämnen, A till I 
GS, GY, Fysik, 270 hp 
Högskolan i Kalmar 
Stockholms universitet 
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Lärarutbildning mot ämnen, A till I 
GS, GY, Fysik, 330 hp 
Växjö universitet 
 
Lärarutbildning mot ämnen, J till R 
GY, Matematik och fysik, 270 hp 
Högskolan i Gävle 
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Bilaga 2: Resultat av frågeformulär för att beskriva portalerna 

 
Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek 
Portalens URL: http://www.lib.chalmers.se/     
    
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.     
1.1 Katalogen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen följande: böcker, 
rapporter, e-böcker, tryckta tidskrifter och avhandlingar på Chalmers 
bibliotek (http://www.lib.chalmers.se/bibl/search.xml?menu=1, 081220). Detta 
implicerar att katalogen inte innehåller information om och länkar till fria e-tidskrifter.   
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 0 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.   
    
2 Webbplatsen har inte en separat ingång till tidskriftsförteckning.   
    
3 Webbplatsen har en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.   
3.1 E-tidskriftsförteckning innehåller enligt uppgifter på Webbplatsen en "[...] 
fullständig lista över de e-tidskrifter som Chalmers bibliotek prenumererar 
på"  (http://www.lib.chalmers.se/bibl/search.xml?menu=1, 081220).   
3.2 E-tidskriftsförteckning innehåller information om och länkar till 50 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.   
    
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.   
4.1 Länken till DOAJ:s webbplats benämns Fria e-tidskrifter och återfinns i 
navigationsmenyn Sök information Elektroniska resurser. Länk till DOAJ återfinns 
även i webbplatsens databasförteckning.   
4.2 Webbplatsen saknar information rörande fria e-tidskrifter i allmänhet.   
4.3 Webbplatsen erbjuder information om de olika databaserna som biblioteket har valt 
att tillgängliggöra. Informationen om DOAJ är följande: "The service covers free, full 
text, quality controlled scientific and scholarly journals in all subject areas and 
languages." (http://rover.lib.chalmers.se/Alla/dmerinfo.cfm?ID=288, 081206)   
    
5 Biblioteket använder sig av SFX för att skapa sin e-tidskriftsförteckning.   
 
    
Göteborgs Universitetsbibliotek 
Portalens URL: http://www.ub.gu.se/     
    
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.     
1.1 Katalogen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen följande: "[...]böcker, 
tidskrifter, doktorsavhandlingar, rapporter samt e-böcker och ljudupptagningar." 
(http://www.ub.gu.se/sok/bocker/, 081109)   
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 27 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.    
    
2 Webbplatsen har en separat ingång till tidskriftsförteckning.       
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2.1 Tidskriftsförteckningen innehåller enligt implicita uppgifter på webbplatsen: e-
tidskrifter och delar av bibliotekets tryckta tidskriftsbestånd 
(http://www.ub.gu.se/sok/tidskrifter/sok/, 081109).   
2.2 Tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 6 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.    
    
3 Webbplatsen har inte en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.    
    
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.   
4.1 Under Tidskriftlista återfinns Fria titlar som länkar till DOAJ. Länk till DOAJ 
återfinns även i webbplatsens databasförteckning.   
4.2 Webbplatsen erbjuder följande explicita information rörande fria e-tidskrifter i 
allmänhet: "En mängd fritt tillgängliga kvalitetsbedömda tidskrifter med tillgång till 
fulltextartiklar finns idag tillgängliga via Internet. En del av dessa finns listade i 
tidskriftsdatabasen och kan där sökas på sin titel" 
(http://www.ub.gu.se/sok/tidskrifter/fria/, 081110). 
4.3 Webbplatsen erbjuder specifik information om DOAJ: "DOAJ Directory of open 
access journals. Förteckning över fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter. 
Sammanställd av Lunds Universitetsbibliotek" 
(http://www.ub.gu.se/sok/tidskrifter/fria/, 081110). 
Information rörande DOAJ återfinns även i anslutning till databasförteckningen. Där 
erbjuds följande information: "Innehåll: Provides access to around 3700 quality 
controlled Open Access Journals on all subjects", "Uppdateringar: Uppdateras 
kontinuerligt", "Tillgänglighet: Gratis tillgänglig på Internet" 
(http://www.ub.gu.se/sok/databaser/sok/detaljvy.xml?id=630, 081206).   
 
5 Biblioteket använder sig av en egen lösning för att skapa tidskriftsförteckning.   
 
 
Högskolan i Kalmar, Biblioteket     
Portalens URL: http://www.hik.se/bibliotek/   
      
1 Webbplatsen har separat ingång till bibliotekets katalog.     
1.1 Katalogen saknar innehållsbeskrivning. 
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 0 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.   
2 Webbplatsen har en separat ingång till tidskriftsförteckning    
2.1 Tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen 
följande: "[...] våra elektroniska tidskrifter, samt uppgifter om våra tryckta tidskrifter" 
(http://www.hik.se/pages/cgi-
bin/PUB_Latest_Version.exe?pageId=3605&allFrameset=1&templateEnd=_bibliotek, 
081220). 
2.2 Tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 50 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.   
    
3 Webbplatsen har inte en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.     
    
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.     
4.1 Länk till DOAJ återfinns under länksamlingen Fria elektroniska tidskriftssamlingar 
på Internet.      
4.2 Webbplatsen saknar information om fria e-tidskrifter i allmänhet.   
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4.3 Webbplatsen erbjuder information om de fria e-tidskriftssamlingar som biblioteket 
har valt att tillgängliggöra. Informationen rörande DOAJ är följande: DOAJ - Directory 
of Open Access Journals[:] Fria kvalitetsgranskade fulltexttidskrifter. Fri tillgång 
(http://www.bi.hik.se/infokallor/tidsk.htm#fria, 081110).   
    
5 Biblioteket använder sig av ELIN@ för att skapa sin e-tidskriftsförteckning.   
 
 
Högskolebiblioteket i Gävle   
Portalens URL: http://www.hig.se/bibl/     
 
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.   
1.1 Katalogen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen följande: böcker, 
rapporter, avhandlingar och uppsatser (http://www.hig.se/bibliotek/leta3.htm, 081109).   
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 0 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.    
    
2 Webbplatsen har en separat ingång till tidskriftsförteckning.   
2.1 Tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen: 
”[b]ibliotekets tryckta och elektroniska tidskrifter” 
(http://www.hig.se/bibl/Tidskrifter.html, 081109).   
2.2 Tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 49 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.     
    
3 Webbplatsen har inte en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.    
    
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.     
4.1 Under länken Bibliotekets tidskrifter återfinns en separat ingång till 
länksamlingen Fria tidskrifter och tidningar som bland annat innehåller en länk till 
DOAJ. Länk till DOAJ återfinns även i webbplatsens databasförteckning.     
4.2 Webbplatsen saknar information rörande fria e-tidskrifter i allmänhet.   
4.3 Webbplatsen erbjuder information om de olika fria resurserna som biblioteket har 
valt att tillgängliggöra. Den explicita informationen rörande DOAJ är följande: "DOAJ- 
directory of open access journals [:] Länkar till open-access tidskrifter, dvs 
kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter fritt tillgängliga på Internet" 
(http://www.hig.se/bibl/friatid.html, 081110).   
   
5 Biblioteket använder sig av Ebsco A-Z-list för att skapa tidskriftsförteckning. 
 
    
Högskolebiblioteket i Halmstad     
Portalens URL: http://www.hh.se/bibliotek.243.html    
    
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.     
1.1 Katalogen innehåller enligt implicita uppgifter på webbplatsen följande: böcker, 
elektroniska böcker och avhandlingar 
(http://www.hh.se/bibliotek/sokvarasamlingar.3222.html, 081109).     
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 23 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.       
    
2 Webbplatsen har en separat ingång till tidskriftsförteckning.    
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2.1 Tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen 
följande: ”tryckta och elektroniska tidskrifter” 
(http://www.hh.se/bibliotek/sokvarasamlingar.3222.html, 081109).    
2.2  Tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 22 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.   
    
3 Webbplatsen har en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.    
3.1 E-tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen 
följande: e-tidskrifter (http://www.hh.se/bibliotek/sokvarasamlingar.3222.html, 
081109).     
3.2  E-tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 50 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.   
    
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.     
4.1 Länken till DOAJ återfinns i bibliotekets databasförteckning.   
4.2 Webbplatsen saknar information rörande fria e-tidskrifter i allmänhet.  
4.3 Webbplatsen erbjuder information om de olika databaserna som biblioteket har valt 
att tillgängliggöra. Informationen rörande DOAJ är följande: "DOAJ (Directory of Open 
Access Journals)[:] Databas över fritt tillgängliga vetenskapligt granskade e-tidskrifter i 
fulltext" 
(http://bibweb.hh.se/sv/databaser/search_result.lasso?sortby=titel|ascending&display=2
0&-session=User:5EBF94A21b1a02F729vnW1493D39, 081110). 
 
5 Biblioteket använder sig av egen lösning för att skapa tidskriftförteckning och SFX 
för att skapa e-tidskriftsförteckning.   
  
    
Högskolebiblioteket i Jönköping     
Portalens URL: http://www.bibl.hj.se/    
    
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.     
1.1 Katalogen saknar innehållsbeskrivning.     
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 0 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.    
    
2 Webbplatsen har en separat ingång till tidskriftsförteckning.    
2.1 Tidskriftsförteckningen saknar innehållsbeskrivning.   
2.2 Tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 31 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.   
     
3 Webbplatsen har inte en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.    
    
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.     
4.1 Länk till DOAJ återfinns i bibliotekets databasförteckning.   
4.2 Webbplatsen saknar information om fria e-tidskrifter i allmänhet.   
4.3 Webbplatsen erbjuder information om de olika databaserna som biblioteket har valt 
att tillgängliggöra. Informationen rörande DOAJ är följande: "DOAJ täcker fria, 
kvalitetskontrollerade vetenskapliga tidskrifter i fulltext inom alla ämnesområden och 
språk. DOAJ underhålls vid Lunds universitets bibliotek. DOAJ covers free, full text, 
quality controlled scientific journals in all subjects and languages. DOAJ is a service 
from Lund University Library, Upphovsman: Lunds universitets bibliotek, Lund 
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University Library, Kategori/Underkategori: Humaniora / 
Arkeologi, Samhällsvetenskap / Genusvetenskap, Allmänt / E-tidskrifter."   
(http://samsok.libris.kb.se/V/8M1LXAL28E7BJMMCD5TCAMA3TX24K19Y5PV5N5
AKEJHFACACKR-01509?func=find-db-info&doc_num=000006347, 081109)    
 
5 Biblioteket använder sig av SFX för att skapa sin e-tidskriftsförteckning.   
    
    
Högskolebiblioteket, Mälardalens högskola     
Portalens URL: http://www.mdh.se/bibliotek/   
  
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.   
1.1 Katalogen saknar innehållsbeskrivning.   
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 0 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.    
    
2 Webbplatsen har en separat ingång till tidskriftsförteckning.   
2.1 Tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen 
följande: "Bibliotekets tryckta och elektroniska tidskrifter". 
(http://www.mdh.se/bibliotek/soktidskrifter, 081117)   
2.2 Tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 36 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.    
  
3 Webbplatsen har inte en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.    
        
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.   
4.1 Länken till DOAJ återfinns i bibliotekets databasförteckning.   
4.2 Webbplatsen saknar information rörande fria e-tidskrifter i allmänhet.  
4.3 Webbplatsen erbjuder information om de olika databaserna som biblioteket har valt 
att tillgängliggöra. Informationen rörande DOAJ är följande: "DOAJ - Directory of 
Open Access Journals[:] Över 2000 fritt tillgängliga fulltexttidskrifter av hög kvalitet 
inom många ämnesområden" 
(http://www.mdh.se/bibliotek/databaser/databaserialfabetiskordning/CD, 081130).   
 
5 Biblioteket använder sig av SFX för att skapa sin tidskriftsförteckning.   
    
 
Karlstads Universitetsbibliotek     
Portalens URL: http://www.bib.kau.se/    
    
1 Webbplatsen har separat ingång till bibliotekets katalog.   
1.1 Katalogen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen följande: "material 
som finns på biblioteket [...]. Här hittar du också e-böcker som biblioteket 
tillhandahåller." (http://www.bib.kau.se/?q=navpath/view/502, 081111)   
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 0 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.   
    
2 Webbplatsen har en separat ingång till tidskriftsförteckning.    
2.1 Tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen 
följande: information om de tryckta tidskrifter biblioteket prenumererar på, information 
om och länkar till de elektroniska tidskrifter som bilioteket prenumererar på, periodiska 
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publikationer och årsböcker samt fria e-tidskrifter. 
(http://www.bib.kau.se/?q=node/view/9832, 081220)   
2.2 Tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 50 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.   
    
3 Webbplatsen har inte en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.    
      
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.    
4.1 Länk till DOAJ återfinns dels i bibliotekets databasförteckning och dels i 
förteckning över tidskriftsförlag.   
4.2 Webbplatsen saknar information om fria e-tidskrifter i allmänhet utöver "I 
tidskriftslistan [...] finns också cirka 7800 titlar som är fritt tillgängliga på nätet." 
(http://www.bib.kau.se/?q=node/view/9832, 081130)  
4.3 Webbplatsen erbjuder information om DOAJ. Informationen rörande DOAJ är 
följande: "DOAJ - Directory of Open Access Journals" 
(http://www.bib.kau.se/?q=node/view/9831, 081130).   
  
5 Biblioteket använder sig av SFX för att skapa sin tidskriftsförteckning.   
 
    
Kungl. Tekniska Högskolan Biblioteket     
Portalens URL: http://www.lib.kth.se/main/    
    
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.   
1.1 Katalogen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen följande: "[...]böcker 
och tidskrifter/serier samt många av KTHs vetenskapliga publikationer." 
(http://www.lib.kth.se/main/bibl_kataloger.asp, 081110)   
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 1 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.   
    
2 Webbplatsen har inte en separat ingång till tidskriftsförteckning.   
    
3 Webbplatsen har en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.   
3.1 E-tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen 
följande: E-tidskrifter (http://www.lib.kth.se/main/e-resurser.asp, 081220).  
3.2 E-tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 50 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.   
    
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.   
4.1 Länk till DOAJ återfinns i bibliotekets databasförteckning.   
4.2 Webbplatsen saknar information om fria e-tidskrifter i allmänhet.   
4.3 Webbplatsen saknar information om DOAJ.   
  
5 Biblioteket använder sig av SFX för att skapa sin e-tidskriftsförteckning.   
 
  
 
Linköpings Universitetsbibliotek      
Portalens URL: http://www.bibl.liu.se/    
    
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.      
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1.1 Katalogen innehåller enligt implicita uppgifter på webbplatsen följande: böcker, 
kommande och publicerade doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, rapporter och 
skriftserier som publicerade vid Linköpings Universitet, examensarbeten och uppsatser 
samt ca 2000 löpande tidskrifter (http://www.bibl.liu.se/omliub/samlingar.asp, 
081111).   
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 5 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.    
    
2 Webbplatsen har en separat ingång till tidskriftsförteckning.   
2.1 Tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen 
följande: elektroniska tidskrifter, tryckta tidskrifter och bokserier 
(http://www.bibl.liu.se/tidskrifter/default.asp, 081111).   
2.2 Tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 47 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen. 
    
3 Webbsidan har inte en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.   
    
4 Webbplatsen har inte en länk till DOAJ   
4.1 -   
4.2 Webbplatsen erbjuder information om fria e-tidskrifter i allmänhet. Informationen 
rörande fria e-tidskrifter är följande: "I bibliotekets databas finns också tidskrifter med 
så kallad Open Access. De flesta av dessa är hämtade från DOAJ. En sammanställning 
gjord på Lunds universitetsbibliotek" (http://www.bibl.liu.se/tidskrifter/upphovsratt.asp, 
081130).   
4.3 Webbplatsen erbjuder information om fria e-tidskrifter. Informationen rörande 
DOAJ är följande: "I bibliotekets databas finns också tidskrifter med så kallad Open 
Access. De flesta av dessa är hämtade från DOAJ. En sammanställning gjord på Lunds 
universitetsbibliotek" (http://www.bibl.liu.se/tidskrifter/upphovsratt.asp, 081130).   
 
5 Biblioteket använder sig av en egen lösning för att skapa tidskriftsförteckning.   
 
   
Luleå Tekniska Universitetsbibliotek     
Portalens URL: http://www.luth.se/depts/lib/    
    
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.      
1.1 Katalogen saknar innehållsbeskrivning.   
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 0 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.    
    
2 Webbplatsen har en separat ingång till tidskriftsförteckning.   
2.1 Tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen 
följande: Elektroniska och tryckta tidskrifter på LTU 
(http://link.libris.kb.se/sfxlaub/az/?lang=swe, 081111).   
2.2 Tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 50 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.    
    
3 Webbplatsen har inte en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.    
    
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.   
4.1 Länken till DOAJ återfinns dels i bibliotekets länksamling över fria resurser och 
dels i anslutning till tidskriftsförteckningen.   
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4.2 Webbplatsen saknar information om fria e-tidskrifter i allmänhet.  
4.3 Webbplatsen erbjuder information om DOAJ. Information rörande DOAJ återfinns i 
anslutning till tidskrifter där den är följande: ”Directory of Open Access Journals. Nära 
3000 kvalitetstidskrifter från olika ämnesområden i fulltext, och nästan 1000 tidskrifter 
kan sökas på artikelnivå. Drivs av Lunds universitetsbibliotek” 
(http://www.ltu.se/depts/lib/periodika/index.shtml, 081130). 
 
Webbplatsen erbjuder också information om de olika databaserna som biblioteket har 
valt att tillgängliggöra. Informationen rörande DOAJ som återfinns i anslutning till 
databasförteckningen och är följande: ”Directory of Open Access Journals. This service 
covers 3129 free, quality controlled scientific and scholarly journals in full text, 1014 of 
them can be searched on the article level. Total number of articles is 172135. The aim is 
to cover all subjects and languages. You can suggest a journal” 
(http://www.ltu.se/depts/lib/databaser/Preprints.shtml, 081118). 
    
5 Biblioteket använder sig av SFX för att skapa sin tidskriftsförteckning.   
 
 
Lunds Universitets Bibliotek      
Portalens URL: http://www.lub.lu.se/    
    
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.      
1.1 Katalogen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen följande: "böcker, 
tidskrifter, doktorsavhandlingar, rapporter, e-böcker och e-tidskrifter" 
(http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon, 081111).   
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 2 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.    
    
2 Webbplatsen har inte en separat ingång till tidskriftsförteckning.   
    
3 Webbplatsen har separat ingång till e-tdskriftsförteckning.   
3.1  E-tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen 
följande: "Elektroniska tidskrifter E-böcker Artikeldatabaser, både svenska och 
internationella. Ger artiklar i fulltext eller referenser till artiklar Statistikdatabaser 
Ämnesspecifika databaser av olika slag"     
(http://www.lub.lu.se/laeranderesurser/soekmetod/val-av-kaella.html, 081111).   
3.2 E-tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 50 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.    
    
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.   
4.1 Länk till DOAJ återfinns dels i bibliotekets databasförteckning och dels på 
bibliotekets sidor om tidskrifter.   
4.2 Webbplatsen saknar information om fria e-tidskrifter i allmänhet. 
4.3 Webbplatsen erbjuder information om DOAJ. Information rörande DOAJ återfinns i 
anslutning till Tidskrifter där den är följande: 

The Directory of Open Access Journals covers free, full text, quality controlled 
scientific and scholarly journals. Many journals are searchable at article level. The 
aim is to cover all subjects and languages. 
(http://www.lub.lu.se/soeka/tidskrifter.html, 081111) 
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Dessutom finns det information om DOAJ i ELIN@. Där står det följande: 
DOAJ - Directory of Open Access Journals: Kvalitetskontrollerade OA-tidskrifter 
med vetenskapligt innehåll inom alla ämnen och ett 40-tal språk. DOAJ vänder 
sig till forskare och akademiker. Användaren ges rätt att läsa, ladda ner, kopiera, 
distribuera och skriva ut fulltexten av dessa artiklar utan kostnad. Samtliga 
tidskrifter i DOAJ finns tillgängliga i ELIN@Lund. 

 
Please note: all DOAJ titles are included in ELIN journals, marked as "Free open 
access". 

Ämne General works7089 
Provider hosted by Biblioteksdirektionen, Lund University Libraries 
Innehåll 2,700+ full text, open access scientific and scholarly journals 
Uppdatering Continously 
Åtkomst Open Access 

Observera All DOAJ titles are included in ELIN journals, marked as Free 
open access. 

Språk English, journals in all languages 
    

(http://www.lub.lu.se/cgi-
bin/ipchk/http://elin.lub.lu.se/link2elin?genre=resource&resid=2141&lang=se, 
081111) 

 
5 Biblioteket använder sig av ELIN@ för att skapa sin e-tidskriftsförteckning.   
 
    
Malmö Högskola, Bibliotek      
Portalens URL: http://www.mah.se/default____58219.aspx   
 
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.     
1.1 Katalogen innehåller enligt implicita uppgifter på webbplatsen följande: böcker, 
tidskrifter, filmer och e-böcker (http://www.mah.se/templates/Page____45444.aspx, 
081112) samt flertalet av de e-tidskrifter som biblioteket prenumererar på 
(http://www.mah.se/templates/Page____2522.aspx, 081220).   
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 28 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.     
    
2 Webbplatsen har inte en separat ingång till tidskriftsförteckning.    
    
3 Webbplatsen har en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.   
3.1 E-tidskriftsförteckningen saknar innehållsbeskrivning.   
3.2 E-tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 50 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.    
    
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.    
4.1 Länken till DOAJ återfinns i bibliotekets databasförteckning.   
4.2 Webbplatsen saknar information om fria e-tidskrifter.   
4.3 Webbplatsen erbjuder information om DOAJ som en av de olika databaserna som 
biblioteket har valt att tillgängliggöra. Informationen rörande DOAJ är följande: 
"Directory of Open Access Journals covers free, full text, quality controlled scientific 
and scholarly journals. The aim of DOAJ is to cover all subjects and languages. A new 
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feature in DOAJ is that some of the journals are now searchable on article level" 
(http://pluto.bit.mah.se/informationsearch/view_resource.aspx?resourceid=164, 
081220).   
 
5 Biblioteket använder sig av SFX för att skapa sin e-tidskriftsförteckning.   
  
    
Mittuniversitetet, Biblioteket       
Portalens URL: http://www.bib.miun.se/   
  
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.   
1.1 Katalogen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen följande:   
"[...]allt material som biblioteket har i sin samling: böcker, cd-romskivor, tidskrifter, 
videofilmer..." (http://www.bib.miun.se/soka/bocker/, 081117). 
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 0 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen. 
    
2 Webbplatsen har inte en separat ingång till tidskriftsförteckning.    
    
3 Webbplatsen har en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.   
3.1 E-tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen 
följande: "[...]bibliotekets elektroniska tidskrifter" 
(http://www.bib.miun.se/soka/tidskrifter/, 081117). 
3.2 E-tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 50 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.    
      
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats. 
4.1 Länken till DOAJ återfinns i bibliotekets databasförteckning. 
4.2 Webbplatsen saknar information rörande fria e-tidskrifter i allmänhet. 
4.3 Webbplatsen erbjuder information om de olika databaserna som biblioteket har valt 
att tillgängliggöra. Informationen rörande DOAJ är följande: "DOAJ - Directory of 
Open Access Journal[:] Referenser till gratis vetenskapliga och kvalitetsgranskade 
fulltexttidskrifter" (http://www.bib.miun.se/soka/artiklar/alista.html, 081118). 
 
5 Biblioteket använder sig av SFX för att skapa sin e-tidskriftsförteckning.   
  
 
 
 
 
Stockholms Universitetsbibliotek   
Portalens URL: http://www.sub.su.se   
  
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.    
1.1 Katalogen innehåller enligt implicita uppgifter på webbplatsen följande: böcker och 
tidskrifter i biblioteket (http://www.sub.su.se/startasok.aspx , 081112).   
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 0 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.    
    
2 Webbplatsen har inte en separat ingång till tidskriftsförteckning.    
      
3 Webbplatsen har en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.   
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3.1 E-tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen 
följande: "E-tidskrifter[:] Nu även med bibliotekets tryckta tidskrifter!" 
(http://www.sub.su.se/startasok/e-tidskrifter.aspx, 081112).   
3.2 E-tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 50 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.    
      
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.   
4.1 Länken till DOAJ återfinns i bibliotekets databasförteckning.   
4.2 Webbplatsen saknar information rörande fria e-tidskrifter i allmänhet.   
4.3 Webbplatsen erbjuder information om de olika databaserna som biblioteket har valt 
att tillgängliggöra. Informationen rörande DOAJ är följande: "DOAJ är en katalog över 
fria tidskrifter på webben. Den innehåller kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter 
och är inte begränsad till något språk eller ämne. Katalogen växer kontinuerligt då nya 
tidskrifter upptäcks och läggs till." 
(http://www.sub.su.se/startasok/databasinfo.aspx?dbid=622, 081112)   
 
5 Biblioteket använder sig av SFX för att skapa sin e-tidskriftsförteckning.   
  
   
Umeå Universitetsbibliotek   
Portalens URL: http://www.ub.umu.se    
    
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.     
1.1 Katalogen saknar innehållsbeskrivning.   
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 2 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.    
    
2 Webbplatsen har en separat ingång till tidskriftsförteckning.   
2.1 Tidskriftsförteckningen saknar innehållsbeskrivning     
2.2 Tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 50 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.    
    
3 Webbplatsen har ingen separat ingång till e-tidskriftsförteckning.   
     
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.   
4.1 Länken till DOAJ återfinns i bibliotekets databasförteckning.   
4.2 Webbplatsen saknar information rörande fria e-tidskrifter i allmänhet.   
4.3 Webbplatsen erbjuder information om de olika databaserna som biblioteket har valt 
att tillgängliggöra. Informationen rörande DOAJ är följande: "This service covers free, 
full text, quality controlled scientific and scholarly journals. We aim to cover all 
subjects and languages"   
(http://samsok.libris.kb.se/V/XKT1DP319X73D6P5Q5B9FPLAXPT1XT14HGLN9QV
M18LLDHT5DB-52439?func=find-db-info&doc_num=000006503, 081130).   
 
5 Biblioteket använder sig av SFX för att skapa sin tidskriftsförteckning.   
  
    
Uppsala Universitetsbibliotek   
Portalens URL: http://www.ub.uu.se/     
 
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.  
1.1 Katalogen saknar innehållsbeskrivning.   
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1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 3 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.   
    
2 Webbplatsen har en separat ingång till tidskriftsförteckning.   
2.1 Tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen 
följande: "Tidskrifter vid UUB - tryckta och elektroniska" 
(http://www.ub.uu.se/journal/print/index.cfm, 081117).   
2.2 Tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 24 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.   
    
3 Webbplatsen har en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.   
3.1 E-tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen 
följande: "[...] samtliga 14864 elektroniska tidskrifter som Uppsala universitetsbibliotek 
tillhandahåller" (http://www.ub.uu.se/databas/eresurs/etidskr/start.cfm?titel=A, 
081117).   
3.2 E-tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 24 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.    
    
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.   
4.1 Länken till DOAJ återfinns i anslutning till webbplatsens tidskriftsförteckning, e-
tidskriftsförteckning samt "open access informationssida".   
4.2 Webbplatsen erbjuder följande information om fria e-tidskrifter i allmänhet och 
DOAJ i synnerhet:   

Open Access-tidskrifter är fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter. De har inga 
prenumerationsavgifter utan finansieras på annat sätt. Genom att tidskrifterna är 
fritt tillgängliga får fler tillgång till artiklarna och spridningen blir större.   

Andelen Open Access-tidskrifter ökar ständigt. Bland de största är tidskrifter från 
PLoS och BioMed Central. Det finns också så kallade hybridtidskrifter. Det är 
prenumerationsbaserade tidskrifter där författaren kan betala för att få sin artikel 
fritt tillgänglig. Exempel på satsningar med hybridtidskrifter är Cambridge Open 
Option och Springer Open Choice.   

DOAJ (Directory of Open Access Journals) är en sökportal för fritt tillgängliga 
kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter. Där kan du se vilka Open Access-
tidskrifter som finns inom just ditt ämnesområde. I Journal Info kan du hitta 
ytterligare information om tidskrifter, såsom tillgänglighet, kostnad och kvalitet. 
Journal Info fungerar som ett stöd för forskare i valet av tidskrift för publicering. 
(http://beta.ub.uu.se/sv/Service/Publicera/Open-Access/Open-Access-tidskrifter/, 
081130) 

 
5 Biblioteket använder sig av egen lösning för att skapa tidskriftförteckning och av egen 
lösning för att skapa e-tidskriftsförteckning.   
 
  
Växjö Universitetsbibliotek   
Portalens URL: http://www.vxu.se/bib/   
  
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.   
1.1 Katalogen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen följande: "[...]bok- 
och tidskriftstitlar i: Växjö universitetsbibliotek". (http://vxu.sub.su.se/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&language=swedish&PAGE=First&init=1, 081117)   
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1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 0% av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen. 
 
2 Webbplatsen har en separat ingång till tidskriftsförteckning.   
2.1 Tidskriftsförteckningen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen 
följande: "[...] alla våra [bibliotekets] tryckta och elektroniska tidskrifter" 
(http://www.vxu.se/bib/tidskrifter/elektroniska/, 081117). 
2.2 Tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 62% av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.   
  
3 Webbplatsen har ingen separat ingång till e-tidskriftsförteckning.   
    
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.    
4.1 Länk till DOAJ återfinns dels i bibliotekets databasförteckning och dels under Sök 
artiklar och databaser.   
4.2 Webbplatsen saknar information rörande fria e-tidskrifter i allmänhet.  
4.3 Webbplatsen erbjuder information om de olika databaserna som biblioteket har valt 
att tillgängliggöra. Informationen rörande DOAJ kommer vi inte åt. Den ligger bakom 
inloggning.   
  
5 Biblioteket använder sig av SFX för att skapa sin tidskriftsförteckning.   
 
    
Örebro Universitetsbibliotek   
Portalens URL: http://www.ub.oru.se/start____42493.aspx   
  
1 Webbplatsen har en separat ingång till bibliotekets katalog.   
1.1 Katalogen innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen följande: "böcker, 
rapporter, avhandlingar, uppsatser och noter som finns på Örebro universitetsbibliotek" 
(http://www.ub.oru.se/templates/oruExtNormal____22498.aspx, 090111).   
1.2 Katalogen innehåller information om och länkar till 0 av de fria e-tidskrifter som 
ingår i undersökningen.      
    
2 Webbplatsen har en separat ingång till tidskriftsförteckning.   
2.1 Tidskriften innehåller enligt explicita uppgifter på webbplatsen följande: "Electronic 
and print journals. Some of the print journals can not be found here. Search for them in 
the library catalogue" (http://link.libris.kb.se/sfxoub/az/oub, 090111).  
2.2 Tidskriftsförteckningen innehåller information om och länkar till 50 av de fria e-
tidskrifter som ingår i undersökningen.    
  
3 Webbplatsen har inte en separat ingång till e-tidskriftsförteckning.   
    
4 Webbplatsen har en länk till DOAJ:s webbplats.   
4.1 1 Länken till DOAJ återfinns i bibliotekets databasförteckning samt under  
Tidskrifter och dagstidningar.   
4.2 Webbplatsen saknar information rörande fria e-tidskrifter i allmänhet.   
4.3 Webbplatsen erbjuder information om de olika databaserna som biblioteket har valt 
att tillgängliggöra. Informationen rörande DOAJ är följande:   
"DOAJ, Directory of Open Access Journals. Kvalitetskontrollerade tidskrifter inom 
ekonomi, humaniora, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik" 
(http://bibl4.oru.se/dod3/result.html?dbid=166, 081130) respektive "DOAJ - Directory 
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of Open Access Journals (vetenskapliga tidskrifter i fulltext)" 
(http://www.ub.oru.se/templates/oruExtNormal____23187.aspx, 081130). 
 
5 Biblioteket använder sig av SFX för att skapa sin tidskriftsförteckning. 
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Bilaga 3: Resultat av sökningar i kataloger, tidskriftsförteckningar & e-tidskriftsförteckningar 

Kataloger 
   Chalmers  Göteborg  Gävle  Halmstad  Jönköping  Kalmar   Karlstad  KTH  Linköping  Lund  Luleå  Malmö  Mittuniversitetet   Mälardalens  Stockholm  Umeå  Uppsala  Växjö  Örebro  Total 

AAPPS Bulletin, ISSN: 0218‐2203  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2 

Acta Physica Polonica B, ISSN: 1509‐5770  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2 

Advanced Studies in Theoretical Physics, ISSN: 1313‐1311  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Advances in High Energy Physics, ISSN: 1687‐7357, EISSN: 1687‐
7365 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Astrophysics and Space Sciences Transactions (ASTRA), ISSN: 
1810‐6528, EISSN: 1810‐6536 

0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3 

Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, ISSN: 1680‐
7367, EISSN: 1680‐7375 

0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  4 

Atmospheric Chemistry and Physics, ISSN: 1680‐7316, EISSN: 
1680‐7324 

0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3 

Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti ‐ Classe di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali, ISSN: 0365‐0359, EISSN: 1825‐
1242 

0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2 

Brazilian Journal of Physics, ISSN: 0103‐9733  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2 

Chinese Journal of Physics, ISSN: 0577‐9073  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  4 

Condensed Matter Physics, ISSN: 1607‐324X  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2 

Diffusion Fundamentals, ISSN: 1862‐4138  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

EARSeL eProceedings, ISSN: 1729‐3782  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3 

Egyptian Journal of Solids,ISSN: 1012‐5566  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3 

Electronic Journal of Theoretical Physics, ISSN: 1729‐5254  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2 

Electronic‐Liquid Crystal Communications (e‐LC), ISSN: 1942‐
0013 

0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 

Entropy: International and Interdisciplinary Journal of Entropy 
and Information Studies, ISSN: 1099‐4300 

0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3 

Fizika A (Zagreb), ISSN: 1330‐0008, EISSN: 1333‐9125  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2 

Fizika B (Zagreb), ISSN: 1330‐0016, EISSN: 1333‐9133  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2 

Fizika Nizkih Temperatur, ISSN: 0132‐6414, EISSN: 1816‐0328  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2 

International Journal of Microwave Science and Technology, 
ISSN: 1687‐5826, EISSN: 1687‐5834 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
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International Journal of Physical Sciences, ISSN: 1992‐1950  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

International Journal of Plasma Science and Engineering, ISSN: 
1687‐6245, EISSN: 1687‐6253 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Iranian Journal of Physics Research, ISSN: 1682‐6957  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Journal of nonlinear mathematical physics, ISSN: 1402‐9251, 
EISSN: 1776‐0852  

0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  0  0  7 

Journal of Physical Studies, ISSN: 1027‐4642  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 

Journal of Physics: Conference Series, ISSN: 1742‐6588, EISSN: 
1742‐6596 

0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3 

Journal of Research of the National Institute of Standards and 
Technology, ISSN: 1044‐677X 

0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  4 

Journal of the Society of Rheology, Japan, ISSN: 0387‐1533  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 

Journal of Vectorial Relativity, ISSN: 1856‐6847  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Latin American Applied Research, ISSN: 0327‐0793  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3 

Latin American Journal of Solids and Structures, ISSN: 1679‐7817, 
EISSN: 1679‐7825 

0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3 

Living Reviews in Relativity, ISSN: 1433‐8351  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3 

Materials Structure, ISSN: 1211‐5894  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Mathematical Physics Electronic Journal, ISSN: 1086‐6655  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 

New Journal of Physics, ISSN: 1367‐2630  0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  6 

Open Chemical Physics Journal, ISSN: 1874‐4125  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Physical Separation in Science and Engineering, ISSN: 1478‐6478, 
EISSN: 1478‐6486 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Physics and Philosophy, ISSN: 1863‐7388  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

PMC Physics A, ISSN: 1754‐0410  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

PMC Physics B, ISSN: 1754‐0429  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Pramana : Journal of Physics, ISSN: 0304‐4289  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3 

Progress in Physics, ISSN: 1555‐5534, EISSN: 1555‐5615  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3 

Research Letters in Physics, ISSN: 1687‐689X, EISSN: 1687‐6903  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Revista Brasileira de Ensino de Física, ISSN: 0102‐4744  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3 

Revista Mexicana de Física, ISSN: 0035‐001X  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

The African Physical Review, ISSN: 1970‐4097  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Turkish Journal of Physics, ISSN: 1300‐0101, EISSN: 1303‐6122  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3 
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Ukrainian Journal of Physics, ISSN: 0960‐6068  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Uspechi fizičeskich nauk, ISSN: 0042‐1294  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2 

  0  27  0  23  0  0  0  1  5  2  0  28  0  0  0  2  3  0  0    

 
 
 
Tidskriftsförteckningar 
   Chalmers  Göteborg  Gävle  Halmstad 

Jönköpin
g 

Kalmar   Karlstad  KTH 
Linköpin
g 

Lund  Luleå  Malmö 
Mittuniv
ersitetet  

Mälardal
ens 

Stockhol
m 

Umeå  Uppsala  Växjö  Örebro  Total 

AAPPS Bulletin, ISSN: 0218‐2203     0  1  0        1     1     1        1     1  0     1  7 

Acta Physica Polonica B, ISSN: 1509‐
5770 

   0  1  0        1     1     1        1     1  1     1  8 

Advanced Studies in Theoretical 
Physics, ISSN: 1313‐1311 

   0  1  0        1     1     1        1     1  0     1  7 

Advances in High Energy Physics, 
ISSN: 1687‐7357, EISSN: 1687‐7365 

   0  1  0        1     1     1        0     1  0     1  6 

Astrophysics and Space Sciences 
Transactions (ASTRA), ISSN: 1810‐
6528, EISSN: 1810‐6536 

   0  1  1        1     1     1        1     1  0     1  8 

Atmospheric Chemistry and Physics 
Discussions, ISSN: 1680‐7367, 
EISSN: 1680‐7375 

   1  1  1        1     1     1        1     1  1     1  10 

Atmospheric Chemistry and Physics, 
ISSN: 1680‐7316, EISSN: 1680‐7324 

   1  1  0        1     1     1        1     1  1     1  9 

Atti dell'Accademia Peloritana dei 
Pericolanti ‐ Classe di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali, 
ISSN: 0365‐0359, EISSN: 1825‐1242 

   0  1  0        1     1     1        1     1  0     1  7 

Brazilian Journal of Physics, ISSN: 
0103‐9733 

   0  1  0        1     1     1        1     1  1     1  8 

Chinese Journal of Physics, ISSN: 
0577‐9073 

   0  1  1        1     1     1        1     1  1     1  9 

Condensed Matter Physics, ISSN: 
1607‐324X 

   0  1  0        1     1     1        1     1  1     1  8 

Diffusion Fundamentals, ISSN: 
1862‐4138 

   0  1  0        1     1     1        0     1  0     1  6 

EARSeL eProceedings, ISSN: 1729‐
3782 

   0  1  1        1     1     1        1     1  0     1  8 

Egyptian Journal of Solids,ISSN: 
1012‐5566 

   0  1  1        1     1     1        1     1  1     1  9 

Electronic Journal of Theoretical 
Physics, ISSN: 1729‐5254 

   0  1  0        1     1     1        1     1  0     1  7 

Electronic‐Liquid Crystal 
Communications (e‐LC), ISSN: 1942‐
0013 

   0  1  1        1     1     1        0     1  1     1  8 
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Entropy: International and 
Interdisciplinary Journal of Entropy 
and Information Studies, ISSN: 
1099‐4300 

   0  1  1        1     1     1        1     1  1     1  9 

Fizika A (Zagreb), ISSN: 1330‐0008, 
EISSN: 1333‐9125 

   0  1  0        1     1     1        1     1  1     1  8 

Fizika B (Zagreb), ISSN: 1330‐0016, 
EISSN: 1333‐9133 

   0  1  0        1     1     1        1     1  1     1  8 

Fizika Nizkih Temperatur, ISSN: 
0132‐6414, EISSN: 1816‐0328 

   0  1  1        1     1     1        1     1  0     1  8 

International Journal of Microwave 
Science and Technology, ISSN: 
1687‐5826, EISSN: 1687‐5834 

   0  1  0        1     1     1        0     1  0     1  6 

International Journal of Physical 
Sciences, ISSN: 1992‐1950 

   0  1  0        1     1     1        0     1  0     1  6 

International Journal of Plasma 
Science and Engineering, ISSN: 
1687‐6245, EISSN: 1687‐6253 

   0  1  0        1     1     1        0     1  0     1  6 

Iranian Journal of Physics Research, 
ISSN: 1682‐6957 

   0  1  0        1     1     1        0     1  0     1  6 

Journal of nonlinear mathematical 
physics, ISSN: 1402‐9251, EISSN: 
1776‐0852  

   1  1  1        1     1     1        1     1  1     1  10 

Journal of Physical Studies, ISSN: 
1027‐4642 

   0  1  1        1     1     1        1     1  1     1  9 

Journal of Physics: Conference 
Series, ISSN: 1742‐6588, EISSN: 
1742‐6596 

   1  1  1        1     1     1        1     1  1     1  10 

Journal of Research of the National 
Institute of Standards and 
Technology, ISSN: 1044‐677X 

   0  1  0        1     1     1        1     1  1     1  8 

Journal of the Society of Rheology, 
Japan, ISSN: 0387‐1533 

   0  1  1        1     1     1        1     1  1     1  9 

Journal of Vectorial Relativity, ISSN: 
1856‐6847 

   0  1  0        1     1     1        1     1  0     1  7 

Latin American Applied Research, 
ISSN: 0327‐0793 
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