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1 Bakgrund och uppdrag 

Arbetsgruppen för Högskolans elektroniska publicering tillsattes i december 2006 av styr-
gruppen för Forum för bibliotekschefer, SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund). 
Arbetsgruppen har fått i uppdrag att diskutera viktiga frågor för samverkan inom högskolans 
elektroniska publicering.  
 
Arbetsgruppens uppdrag: 
  

• Göra en kartläggning av e-publicering vid svenska högskolor och universitet. Invente-
ra vilka system som används och av vilka. 
 

• Föreslå hur arbetet med e-publicering bör fortsätta, vilka rådgivnings- och stödtjänster 
det är lämpligt att samverka om och hur detta kan/bör organiseras – också i relation till 
befintliga samordningsinitiativ organiserat av KB. 

Arbetsgruppen hade sitt första möte i Ultuna 1 februari 2007. Därefter har gruppen träffats vid 
ytterligare tre tillfällen; i Linköping 4 maj, Göteborg 31 augusti och Södertörn 30 november 
2007. Sedan februari har gruppen framför allt arbetat med att utforma och bearbeta en enkät 
för att göra en kartläggning av e-publicering vid svenska lärosäten. Med enkätens resultat som 
underlag och arbetsgruppens samlade kompetens och erfarenhet formulerar vi ett antal re-
kommendationer för samverkan kring svenska högskolans elektroniska publicering. 
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2 Sammanfattning och rekommendationer för 
nationell samverkan 

2.1 Bakgrund 
Elektronisk publicering vid svenska universitet och högskolor har de senaste åren på ett vär-
defullt och effektivt sätt samordnats inom olika nationella projekt vid Kungliga biblioteket. 
SVEP-projektet startades i ett viktigt skede för att samordna och driva på utvecklingen av 
elektronisk publicering och projektet ledde till flera konkreta resultat1. SVEP-projektet som 
pågick mellan 2003-2005 var huvudsakligen ett samarbete mellan forskningsbiblioteken.  

Med utvecklingsprogrammet OpenAccess.se har samarbetet utökats till att även omfatta re-
presentanter för forskarsamhället. Detta är en utveckling av stor betydelse och vi inom arbets-
gruppen vill betona vikten av att gå vidare med det arbetet. Elektronisk publicering vid svens-
ka universitet och högskolor är en angelägen fråga för biblioteken som tillhandahåller och 
ansvarar för systemen, men e-publicering och Open Access är inte i första hand en biblioteks-
fråga utan till största delen en fråga som berör hela lärosätet och forskarsamhället.  

Resultatet av arbetsgruppens nu genomförda kartläggning av e-publicering visar att den stora 
utmaningen för de flesta av SUHF:s medlemmar som idag driver system för e-publicering är 
att marknadsföra och förankra detta arbete. Det finns svårigheter att nå ut till anställda på det 
sätt som krävs för att få igång fungerande arbetsflöden och ökad digital publicering. Därför är 
det nu viktigt att fortsätta utvecklingen med att skapa en bredare förankring vid universitet 
och högskolor. Kartläggningen visar vidare att intresset för nationell samordning av elektro-
nisk publicering är stort hos de lokalt ansvariga för publiceringsfrågor. Här har SUHF en vik-
tig funktion att fylla för att bistå med förankring och samordning.  

2.2 Nationell samordning av e-publicering 
Utvecklingen av högskolornas elektroniska publicering är nu inne i ett skede där samordning 
och initiativ kräver en permanent, finansierad verksamhet som drivs av universiteten själva. 
De projekt som drivs inom utvecklingsprogrammet OpenAccess.se är värdefulla för fortsatt 
utveckling men det saknas idag en samordnad förvaltning av befintliga och kommande pro-
jektresultat där dessa samtidigt är väl förankrade vid högskolorna. Det saknas även ett samlat 
ansvar för övergång från utvecklingsprojekt till drift.  

SUHF har genom att underteckna Berlindeklarationen med rekommendationer till medlem-
marna om att tillgängliggöra forskningspublikationer visat sitt stöd för Open Access. För att 
fortsätta stödja utvecklingen av Open Access vid svenska universitet och högskolor och sam-
tidigt leva upp till visionerna i Berlindeklarationen bör konkreta åtgärder vidtas. En åtgärd i 
denna riktning är tillsättandet av denna arbetsgrupp genom Forum för bibliotekschefer.  
 

                                                                 
1 Se vidare: http://www.kb.se/om/projekt/openaccess/svep/  
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2.3 Rekommendationer 
Arbetsgruppen för Högskolans elektroniska publicering rekommenderar följande fortsatta 
åtgärder för nationell samverkan via SUHF/Forum för bibliotekschefer: 

• SUHF tar ansvar för en permanent övergripande och nationell samverkan kring hög-
skolans elektroniska publicering.  

• SUHF formulerar riktlinjer till lärosätenas ledningar för hur elektronisk publicering, 
publiceringsredovisning och Open Access kan införlivas i lärosätenas verksamhet. 

 
• SUHF bör försöka hitta gemensamma finansieringsformer för funktioner där samord-

ning är angelägen.  

2.4 Förslag på viktiga funktioner för samordning 

2.4.1 Upphovsrättsfrågor 
Juridiska frågor i samband med parallellpublicering av vetenskapliga artiklar samt upphovs-
rättsliga frågor som följer med bibliotekens ansvar för publicering i digitala öppna arkiv upp-
levs som en stor utmaning av de flesta svenska lärosäten. Frågorna är till sin natur inte lokala 
utan bör vara en fråga där rekommendationer och stöd kan ges på nationell nivå med samlad 
kompetens. Inom OpenAccess.se kommer projektet Upphovsrätt i en förändrad publice-
ringsmiljö att ta upp dessa frågor och kan förväntas skapa underlag för sådana rekommenda-
tioner.   

2.4.2 Interoperabilitetsfrågor – underhåll av standarder 
Interoperabilitet är viktigt för publikationernas synlighet och för möjligheten att skapa gemen-
samma söktjänster. Lärosätena måste ha goda förutsättningar att följa med i denna utveckling, 
men kan även ha åsikter om de nationella rekommendationerna. Metadatarekommendationer-
na måste hållas levande både i förhållande till den internationella utvecklingen och till lärosä-
tenas behov. En instans som vårdar och utvecklar metadatastandarden behövs. Det är viktigt 
att även uppmuntra förankring av bibliotekens system, t.ex. genom samordning med andra 
informationssystem och rutiner på enskilda lärosäten. 

Den ämneskategorilista som togs fram inom SVEP-projektet, som rekommendationer för na-
tionellt format, anses av flera vara problematisk att anpassa till de lokala lärosätenas ämnes-
områden och vissa väljer att inte använda den alls. Det är därför av stor vikt att den ses över.  

2.4.3 Omvärldsbevakning och nationell informationstjänst 
Det finns stora vinster med att på nationell nivå samordna omvärldsbevakning, kompetensut-
veckling och informationstjänster inom elektronisk publicering och Open Access. ScieCom – 
Svenskt Resurscentrum för Vetenskaplig Kommunikation fyllde delvis denna funktion under 
2003-2006. En vidareutveckling av en sådan tjänst skulle fungera som ett viktigt stöd för en-
skilda lärosäten. Mycket informationsmaterial skapas också inom de olika projekten. Detta 
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material kan hållas uppdaterat och samlat i en sådan nationell informationstjänst. Tjänsten kan 
också fungera som stöd till lärosäten som ännu inte kommit igång med publiceringstjänster.   

2.4.4 Stöd till nationellt nätverk 
Det finns ett stort behov av ett nationellt nätverk där representanter från universitet och hög-
skolor som är lokalt ansvariga för öppna arkiv, publiceringsfrågor och Open Access kan delta 
och utbyta erfarenheter. Idag finns ett nationellt samarbete genom de projekt som genomförs 
inom bl.a. OpenAccess.se, men långt ifrån alla lärosäten deltar i dessa utvecklingsprojekt och 
det finns heller inget forum för samarbete och diskussion mellan projekten.  

2.4.5 Stöd för publicering av tidskrifter  
Av enkätsvaren framgår att nationell samordning av stöd för publicering av tidskrifter upplevs 
som viktigt av många. Samtidigt är det få lärosäten som idag publicerar tidskrifter i någon 
större utsträckning. Av de tidskrifter som finns är det dessutom få som använder sig av ett 
kvalificerat publiceringssystem. Att intresset är stort, samtidigt som få lärosäten har lokala 
lösningar, innebär att det här finns samordningsvinster att göra, om man på ett tidigt stadium 
kan skapa ett nationellt stöd för detta.  
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3 Enkätundersökning av högskolornas publicering 

3.1 Syfte med enkäten 
Syftet med enkätundersökningen var att ta fram ett aktuellt bakgrundsmaterial för att ge en 
överblick över vilka frågor och problemställningar svenska universitet och högskolor har idag 
vad gäller e-publiceringsfrågor. Med utgångspunkt från enkätens resultat kan arbetsgruppen 
ge förslag på hur nationell samverkan inom högskolans elektroniska publicering kan ske. 
Inom arbetsgruppen enades vi om att enkäten även skulle omfatta eventuella tjänster för bibli-
ografisk redovisning av det egna lärosätets vetenskapliga publicering eftersom dessa tjänster 
allt mer integreras med den elektroniska publiceringen.   

3.2 Definitioner 
I rapporten används följande termer för att beskriva de tjänster som universitet och högskolor 
tillhandahåller: 
 

• E-publicering: Tjänster där det egna lärosätets publikationer publiceras i fulltext, van-
ligen via s.k. öppna digitala arkiv. 

 
• Publiceringsredovisning: Tjänster där det egna lärosätets vetenskapliga publicering re-

dovisas, s.k. publiceringsdatabaser där uppgifterna bl.a. ligger till grund för den redo-
visning av vetenskaplig publicering som Utbildningsdepartementet efterfrågar2. Ibland 
även kallade bibliografiska databaser eller publikationsdatabaser. 

 
• Integrerat system: Tjänster där det egna lärosätets e-publicering och publiceringsredo-

visning integrerats till ett gemensamt system. 

3.3 Beskrivning av enkäten 
Enkätundersökningen utformades elektroniskt och gjordes tillgänglig via Göteborgs universi-
tets webbplats från 3 april-21 maj 2007. Resultaten som framkommer ur enkätundersökningen 
speglar således en kartläggning av e-publicering och publiceringsredovisning som den såg ut 
vid denna tid. För kännedom om policybeslut angående Open Access och/eller beslut angåen-
de registrering/publicering som tillkommit efter enkätundersökningen har dessa kompletterats 
i rapporten. 

Enkätundersökningen distribuerades i två enkäter till samtliga 42 medlemmar i SUHF via den 
gemensamma e-postlistan för Forum för bibliotekschefer. Den ena enkäten riktar sig till hög-
skolor och universitet som redan har någon form av e-publicering och/eller publiceringsredo-
visning medan den andra enkäten består av frågor som riktar sig till de högskolor som inte 
driver någon sådan tjänst. 

                                                                 
2http://webapp.esv.se/statsliggaren/openFile.asp?regleringsbrevId=9603&visningTyp=1&mediaTyp=0&period=
2007
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Enkäten som riktar sig till lärosäten som driver en tjänst för e-publicering och/eller publice-
ringsredovisning består av fyra delar (A-D):  

Del A - Besvaras av dem som har ett gemensamt system för e-publicering och publice-
ringsredovisning (publiceringsdatabas). 
Del B - Besvaras av dem som har ett separat system för e-publicering. 
Del C - Besvaras av dem som har ett separat system för publiceringsredovisning (publice-
ringsdatabas).  
Del D - Besvaras av samtliga som driver en tjänst, dvs. gemensamma frågor för lärosäten 
som svarat på frågor under någon av sektionerna A, B och/eller C. 

 
Enkätundersökningen med samtliga frågor redovisas i sin helhet i Bilaga 1. Nedan listas en 
sammanfattning av de viktigaste frågorna vi ville få svar på i enkäten: 
 

• Vilket/vilka publiceringssystem/programvara används för e-
publicering/publiceringsredovisning? 

• Har högskolan ett integrerat system för e-publicering och publiceringsredovisning el-
ler separata system? 

• Har högskolan tagit beslut eller rekommendationer för inmatning/registrering och/eller 
annan Open Access-policy? 

• Vad publiceras/vilka publikationstyper och hur stor andel publiceras i fulltext? 
• Har SVEP:s rekommendationer för utformning av metadata och ämneskategorier an-

vänts? 
• Inom vilka områden önskas nationell samverkan? 
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4 Enkätresultat för lärosäten som har e-publicering 
och/eller publiceringsredovisning 

4.1 Översikt av system som används för e-publicering och 
publiceringsredovisning  

Av totalt 42 tillfrågade lärosäten har 40 universitet och högskolor svarat på enkäten. 33 lä-
rosäten har svarat att man driver en tjänst för elektronisk publicering och 25 av dessa att man 
också har en tjänst för publiceringsredovisning. 7 högskolor har svarat att man saknar tjänst 
och av de två lärosäten som inte svarade enkäten har ett lärosäte meddelat via e-post att de 
inte driver någon e-publicerings- eller publiceringsredovisningstjänst. I bilaga 2 redovisas en 
sammanställning över samtliga 42 medlemmar i SUHF samt vilka av dessa som driver separa-
ta eller integrerade tjänster för publicering och vilka som saknar sådana. 

I tabell 1 (nästa sida) redovisas en översikt över de 33 svenska universitet och högskolor som 
driver elektronisk publicering och vilka system/programvaror som används. I tabellen anges 
också vilka lärosäten som driver separata eller integrerade tjänster för publiceringsredovis-
ning. För de system/programvaror som inte har stöd för att exportera metadata via OAI-PMH 
(Open Archive Inititative – Protocol for Metadata Harvesting)3 anges ”ej OAI” i tabellen.  

4.1.1 E-publicering 
Det dominerande systemet för e-publicering är DiVA med 16 lärosäten, därefter följer Dspace 
med 5 lärosäten och Eprints med 2 lärosäten. 7 universitet och högskolor har någon form av 
egenutvecklade system (anges som ”Eget” i tabell 1). Ersta Sköndal högskola och Högskolan 
Väst använder sina lokala bibliotekskataloger för e-publicering med länkar till fulltexter från 
bibliografiska poster, dvs. Micromarc respektive Aleph som båda har OAI-stöd. Två av de 
egenutvecklade systemen för e-publicering saknar OAI-stöd, dvs. Handelshögskolan i Stock-
holm och Karolinska institutet. Även Dramatiska institutet, som listar publikationer med län-
kar till fulltexter på en webbsida, saknar OAI-stöd.  

4.1.2 Publiceringsredovisning 
Enkätundersökningen visar att 26 lärosäten driver någon form av tjänst för publiceringsredo-
visning (tabell 1). Vanligast förekommande system är OPUS som används vid 10 lärosäten. 
Dspace används vid 3 högskolor, Pure används vid 1 lärosäte. 11 lärosäten har olika egenut-
vecklade system för publiceringsredovisning. Dramatiska institutet listar publikationer på en 
webbsida. System för publiceringsredovisning med OAI-stöd saknas vid Dramatiska institu-
tet, Linköping, Mittuniversitetet och SLU, dock anger Linköping att utveckling för att bygga 
in OAI-stöd pågår. För närvarande (december 2007) har 8 lärosäten integrerade system för e-
publicering och publiceringsredovisning (Blekinge, Borås, Chalmers,  Dalarna, Halmstad, 
Luleå, Lund, Malmö). Under 2008 kommer DiVA och OPUS att integreras till ett gemensamt 

                                                                 
3 http://www.openarchives.org/  

10 

http://www.openarchives.org/


system för elektronisk publicering och publiceringsredovisning, vilket kommer att omfatta 13 
lärosäten.  
 
Tabell 1. Högskolornas/universitetens system för e-publicering och publiceringsredovisning. 

Lärosäte E-publicering Publiceringsredovisning Integrerat system 

Blekinge Eget Eget Ja 

Borås Dspace Dspace Ja 

Chalmers Eget Eget (med GU) Ja 

Dalarna  Eget Eget Ja 

Dramatiska inst Webbsida (ej OAI) Webbsida (ej OAI) - 

Ersta Sköndal Micromarc - - 

GIH Diva - Ja, 2008 

Gävle Diva OPUS Ja, 2008 

Göteborg Dspace Eget (med Chalmers) - 

Halmstad Dspace Dspace Ja 

Handelshögskolan Eget (ej OAI) - - 

Jönköping Diva OPUS Ja, 2008 

Kalmar Diva Eget - 

Karlstad Diva Eget - 

Karolinska Eget (ej OAI) Eget - 

Kristianstad Eprints - - 

KTH Diva OPUS Ja, 2008 

Linköping Diva Eget (ej OAI) - 

Luleå Eget, Pure Pure Ja, delvis 

Lund Eget Eget Ja 

Lärarhögsk Sthlm Dspace - - 

Malmö Dspace Dspace Ja 

Mittuniv Diva Eget (ej OAI) Ja, 2008 

Mälardalen Diva OPUS Ja, 2008 

Skövde Diva OPUS Ja, 2008 

SLU Eprints Eget (ej OAI) - 

Stockholm Diva OPUS Ja, 2008 

Södertörn Diva - Ja, 2008 

Umeå Diva OPUS Ja, 2008 

Uppsala Diva OPUS Ja, 2008 

Väst Eget + Aleph - - 

Växjö Diva OPUS Ja, 2008 

Örebro Diva OPUS Ja, 2008 
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4.2 Rekommendationer för ett nationellt format och ämneskategorier  
Inom projektet SVEP (Samordning av den svenska högskolans elektroniska publicering) som under 
åren 2003-2005 finansierades och samordnades av Kungl. biblioteket, utarbetades rekommen-
dationer bl.a. avseende metadata för e-publicering och publiceringsredovisning4. SUHF har 
2005-08-31 antagit rekommendationen beträffande ett nationellt format för publiceringsdata-
baser5. Inom SVEP-projektet sammanställdes även en lista över ämneskategorier, bland annat 
baserad på de uppdelningar som SCB och VR använder. 

I enkäten har frågan ställts om lärosätena uppfyller de rekommendationer som utarbetades 
under SVEP-projektet, samt en fråga om man använder ämneskategorilistan. Vidare ställdes i 
enkäten frågan om systemen har stöd för exportera metadata via OAI-PMH (Open Archive 
Initiative – Protocol for Metadata Harvesting).  

4.2.1 Enkätsvar 

Har ni följt de rekommendationer för metadatabeskrivning som utarbetades under 
Svep-projektet 2003-2005? (Fråga A-B-C8.) 
Generellt så gäller att lärosätena följer rekommendationerna (se tabell 2). Därför redovisas här 
de fall där man svarat att man inte följer rekommendationerna, jämte de kommentarer som 
lämnats. 

Integrerat system för e-publicering och publiceringsredovisning: I denna grupp har ingen sva-
rat att man inte uppfyller kraven, utan SVEP-rekommendationerna följs oberoende av platt-
form eller egenutvecklat.  

Separat system för e-publicering: I denna kategori finns tre lärosäten som inte följer SVEP-
rekommendationerna (Dramatiska institutet, Ersta Sköndal högskola, Handelshögskolan i 
Stockholm). Skälen är i ett fall att metadata lagras i MARC21, och i ett fall att publiceringen 
inte är av vetenskaplig utan av konstnärlig art. Bland dem som uppfyller rekommendationerna 
kommenteras i ett fall att man gör det på minimi-nivå vad avser fulltextpublicering (Göte-
borgs universitet – DSpace).  

Separat system för publiceringsredovisning: I denna kategori är det tre lärosäten med egenut-
vecklade system som inte uppfyller SVEP-rekommendationerna (Mittuniversitet, SLU, Dra-
matiska institutet).  

Karlstad universitet har lämnat ett detaljerat svar över vilka punkter man uppfyller SVEP-
kraven på. Bland annat har man lagt till publikationstyper som inte täcks av SVEP. Man regi-
strerar inte ”konstnärlig forsknings- och utvecklingsrapport” men har däremot utökat genom 
att särskilja forskningsrapporter och arbetsrapporter, samt genom att särskilja refereegranskat 
kapitel i bok mot ej refereegranskat kapitel i bok. Även Göteborgs universitet svarar att man 
utökat publikationstyperna genom kategorin ”Artikel – forskningsöversikt”.  

                                                                 
4 http://www.kb.se/om/projekt/openaccess/svep/  
5 http://www.suhf.se/BinaryLoader.aspx?OwnerID=c82879eb-3db8-4fa5-baab-
d5ea151b8436&OwnerType=2&ModuleID=a8429cd5-a9d9-4e2b-a1d8-
4a7cf26cd7a3&PropertyCollectionName=Content&PropertyName=File1&ValueIndex=0
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Använder ni ämneskategorilistan enligt SVEP:s rekommendationer för 
ämneskategorier för vetenskapliga publikationer? (Fråga A-B-C9.) 

Integrerat system för e-publicering och publiceringsredovisning. Även om merparten använ-
der ämneskategorilistan svarar flera att den inte upplevs som ändamålsenlig. ”Den är INTE 
BRA! […] Den är ojämn i kvalitén den är fingranulerad inom vissa områden men grov inom 
andra. Den bidrar inte till projektets kredibilitet eftersom kvaliteten är ojämn! Den borde ab-
solut snyggas till för den behövs.” 

Lunds universitet har valt att inte använda listan utan i stället 15 övergripande ämneskategori-
er. 

Integrerat system för fulltextpublicering. Liksom i föregående kategori finns det flera syn-
punkter. För uppsatser använder ett lärosäte en ”kraftigt förenklad ämneskategorilista” (Hög-
skolan i Kristianstad). Handelshögskolan i Stockholm påpekar att de hamnar under ”Sam-
hällsvetenskap” vilket är en för bred term. I ett par fall har man inte fattat beslut, och uttrycker 
osäkerhet på ämneskategoriernas syfte när det gäller e-publicering. 

Separat system för publiceringsredovisning. Även i denna grupp kommenteras listan, t ex 
”Ämneskategorierna upplevs som svårapplicerade av forskarna och vi tillåter att man väljer 
kategori på den bredaste nivån.” (Göteborgs universitet). 

4.2.2 Slutsats och kommentar 
För både metadata-rekommendationerna och ämneskategorilistan gäller att den klart övervä-
gande delen lärosäten stöder dessa eller anser sig ha möjlighet att göra det om behov finns. 
Det bör dock noteras att rekommendationerna är utformade så att de kan uppfyllas antingen 
till fullo eller på en minimi-nivå, och att enkäten inte har specificerat på vilken nivå som sy-
stemen uppfyller kraven. 

I flera fall påpekas vidare att man gjort modifieringar av rekommendationerna, t ex när det 
gäller vilka publikationstyper som registreras i publiceringsdatabaserna. 

När det gäller gruppen med separat system för publiceringsredovisning är det bara 3 lärosäten 
som svarar att man idag inte uppfyller metadata-rekommendationen. I några fall finns dock 
osäkerhet eller påpekande att man till ”viss del” följer rekommendationerna. 

Vi har prövat att se hur svaren fördelar sig avseende antal forskare vid lärosätena, för att se 
om t ex större lärosäten följer rekommendationerna i högre grad än små lärosäten eller vice 
versa, men något sådant mönster finns inte.  

För ämneskategorilistan finns det exempel på lärosäten som väljer att inte använda den, och 
flera kommentarer om att den är problematisk att tillämpa. 

Sammanfattningsvis finns en spännvidd i svaren, med exempel på lärosäten som mycket de-
taljerat redogör för sina metadata till sådana som är saknar kunskap och till exempel hänvisar 
till utvecklare. Att man inte vet detta kan tyda på att man inte känner till rekommendationer-
na, vilket ju inte bara är en teknisk fråga utan något som också innehållsligt kan skapa osäker-
het, t ex när det gäller den lokala förankringen. Att tydliggöra och kommunicera syftet med ett 
nationellt format är därför viktigt. Vi ser också exempel på att man gjort lokala modifieringar, 
och som för alla standarder gäller att de måste anpassas fortlöpande i en föränderlig omvärld. 
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Detta är ett problem med rekommendationer som utarbetas i projektform men som sedan inte 
förvaltas. SUHF har genom att anta rekommendationerna ställt sig bakom ett nationellt for-
mat, men man bör också diskutera hur de ska vidareutvecklas och förvaltas. I det här sam-
manhanget kan också tilläggas att man inom ramen för Openaccess.se-projektet Samlad in-
gång till och redovisning av svensk vetenskaplig publicering 6nu går igenom krav på metadata 
och utformar en specifikation för den kommande nationella söktjänsten. 
 
 
Tabell 2. Lärosätenas efterföljande av rekommendationer för metadatabeskrivning och äm-
neskategorier som utarbetades under SVEP-projektet 2003-2005.  

Lärosäte SVEP:s rek. 
för e-publicering 

SVEP:s rek. 
publiceringsredovisning 

SVEP:s ämneskategorier för e-
publicering/publiceringsredovisn. 

Blekinge Ja Ja Ja 
Borås Ja Ja Ja 
Chalmers Ja Ja Ja 
Dalarna  Ja Ja Nej 
Dramatiska inst Nej Nej Nej 
Ersta Sköndal Nej - Nej 
GIH Ja - Ja 
Gävle Ja Ja Ja 
Göteborg Ja Ja Nej/Ja 
Halmstad Ja Ja Ja 
Handelshögskolan Nej - Nej 
Jönköping Ja Ja Ja 
Kalmar Ja Nej Nej 
Karlstad Ja Ja Ja 
Karolinska Vet ej Vet ej Nej 
Kristianstad Ja - Nej 
KTH Ja Ja Ja 
Linköping Ja Ja Ja 
Luleå Ja Ja Nej 
Lund Ja Ja Nej 
Lärarhögsk Sthlm Ja - Nej 
Malmö Ja Ja Ja 
Mittuniv Ja Nej Ja/Nej 
Mälardalen Ja Ja Ja 
Skövde Ja Ja Ja 
SLU Ja Nej Ja/Nej 
Stockholm Ja Ja Ja 
Södertörn Ja - Ja 
Umeå Ja Ja Ja 
Uppsala Ja Ja Ja 
Väst Ja - Nej 
Växjö Ja Ja Ja 
Örebro Ja Ja Ja 

                                                                 
6 http://www.kb.se/om/projekt/openaccess/projekt/  
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4.3 Beslut och rekommendationer för Open Access, e-publicering och 
bibliografisk registrering 

 
Har lärosätet tagit beslut eller rekommendationer för tillgängliggörande av publikatio-
ner och/eller registrering för publiceringsredovisning? (Enkätfråga A10, B10 och C10) 
 
Vid 27 lärosäten finns någon form av lokalt beslut för elektronisk publicering av fulltexter 
och/eller beslut om bibliografisk registrering av publikationer (Bilaga 3). 21 universitet och 
högskolor har beslut för elektronisk publicering av publikationer som produceras lokalt vid 
det egna lärosätet och 17 lärosäten har beslut om bibliografisk registrering av publikationer. 
Vanligen är beslut angående elektronisk publicering någon form av ”skall” beslut med skriv-
ningen ”såvida inte upphovsrättsliga skäl föreligger”. De flesta beslut för elektronisk publice-
ring gäller examensarbeten och doktorsavhandlingar. Det är också inom dessa publikationsty-
per den bästa täckningen finns. För tidskriftsartiklar är skattningen nästan genomgående den 
att man parallellpublicerar mindre än 10%. De skrivningar som berör parallellpublicering är 
också endast rekommendationer, att forskare ”bör” parallellpublicera om möjligt.  
 
Vid 6 lärosäten finns en allmän Open Access-policy där forskare rekommenderas att efter-
sträva att publicera sina forskningsartiklar i fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter när 
lämplig sådan tidskrift finns. Dessa är BTH, GIH, Halmstad, Jönköping, Lund och Stockholm 
(Bilaga 3). 

4.4 OA-tidskrifter vid svenska lärosäten 
Som ett komplement till svaren i den del av enkäten som handlar om OA-tidskrifter har in-
formation också hämtats från tidskrifternas webbplats när det gäller tidskriftstyp, periodicitet 
m.m. De sammanlagda resultaten redovisas i Tabell 3.  

I enkäten svarade tio universitet att de publicerar OA-tidskrifter, sammanlagt 15 stycken. Det 
kan finnas fler tidskrifter än vad som framgår av enkäten då biblioteken, som i många fall är 
de som har svarat på enkäten, vanligen inte har en central lista över lokala tidskrifter. De fles-
ta tidskrifterna är ganska små och har en utgivningstakt på ett par nummer per år, men i några 
fall uppgår utgivningen till fyra nummer per år. Många av tidskrifterna är inriktade på de nor-
diska länderna men några har en internationell inriktning. Få av tidskrifterna använder någon 
form av publiceringssystem (som t.ex. Open Journal System, OJS, eller Journal Article Revi-
ewer Support System, JARSS), men en uppföljning med vissa redaktörer visade att det finns 
intresse för sådana. Dock föredrog de flesta att tidskrifterna publiceras lokalt på universitets 
webbplats.  



Tabell 3. Open Access-tidskrifter vid svenska lärosäten 
     Tidskrift Webbadress Start år 

(elektroniskt) Spridning Språk Periodicitet Redaktions-
kommitté 

Peer 
review 

Publicerings- 
system 

Borås högskola Svensk Biblioteksforskning http://www.hb.se/bhs/svbf/ 2005  Norden svenska 2 nummer 
per år Svensk ja och nej inget 

   Human IT http://www.hb.se/bhs/ith/humanit.htm 1997 huvudsakligen 
Norden 

engelska, 
svenska 

~3 nummer 
per år Nordisk ja och nej inget 

 Nordic Textile Journal http://bada.hb.se/handle/2320/1556 1999 huvudsakligen
Norden 

engelska, 
svenska 

1 nummer 
per år Svensk   

         

inget

 
Göteborgs  
universiet Nordic Journal of English Studies http://gupea.ub.gu.se:8080/dspace/handle/2077/204 2001     internationell engelska 2-3 nummer 

per år Nordisk ja inget

 Anales - Instituto Ibero Americano http://gupea.ub.gu.se:8080/dspace/handle/2077/3168 1998     

         

internationell spanska, 
engelska 

1 nummer 
per år inget

 

KTH  Nordic Journal of Building Physics http://www.byv.kth.se/avd/byte/bphys/ 1997     internationell engelska
Tycks ha 
upphört 

2004 
Internationell ja inget

 Theory of Computing http://toc.nada.kth.se/ 2005    

          

internationell engelska 1 nummer 
per år Internationell ja inget

Linköpings  
universitet Hygiea Internationalis http://www.ep.liu.se/ej/hygiea/ 1999    internationell engelska 1 nummer 

per år Internationell ja JARSS

 International  Journal of Ageing and Later Life http://www.ep.liu.se/ej/ijal/index.html 2006    

          

internationell engelska 2 nummer 
per år Internationell ja JARSS

Lunds Universitet Information Research Journal http://informationr.net/ir/ 1995    

         

internationell engelska 4 nummer 
per år Internationell ja OJS

 

Malmö högskola Educare http://www.mah.se/templates/Page____20916.aspx 2005     

          

        

        

Norden nordiska 
språk 

Flera 
nummer 

per år 
ingen ja inget

Mälardalens 
högskola 

Literature och språk: forskning  
vid Institutionen för Humaniora 
  

Umeå universitet Tidskrift för lärautbildning och forskning http://www.educ.umu.se/presentation/publikationer/lof/ 1995     

         

Sverige engelska, 
svenska 

4 nummer 
per år Svensk osäkert inget

 

Uppsala Universitet Uppsala Journal of Medical Sciences http://www.ujms.se/ 2000    

         

internationell engelska 3 nummer 
per år Internationell ja inget

 

Växjö universitet Humanetten http://www.vxu.se/hum/publ/humanetten/ 1997     Sverige svenska 2 nummer 
per år ingen osäkert inget
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4.5 Framtida utvecklingsplaner och utmaningar för e-publicering 
Vi ville med dessa frågor få en bild av framtida utveckling och vilka problem och frågeställ-
ningar som biblioteken står inför vad gäller vetenskaplig elektronisk publicering. Frågorna var 
därför ställda som öppna frågor utan svarsalternativ där den svarande själv anger fritt formule-
rade svar. 

4.5.1 Framtida utvecklingsplaner 

Planerar ni att utveckla era tjänster rörande vetenskaplig elektronisk publicering i 
framtiden, i så fall hur? (Fråga D3)  
Antal svar var 30 av totalt 33. Svaren är formulerade något olika men det är tydligt att det 
finns en enhetlighet innehållsmässigt som kan sammanfattas i följande huvudrubriker: 

Kontinuerlig utveckling och förankring av tjänster (14 svar) 
I svaren har angivits kontinuerlig utveckling och anpassning av systemen till användarna. Det 
kan handla om att anpassa inmatningsformulär, förankra arbetsflöden men också att arbeta för 
att få med fler institutioner. För lärosäten som nyligen startat med e-publicering handlar det 
förutom om förankring av sina tjänster även om att utöka publiceringen till att omfatta fler 
publikationstyper. Dessutom nämns stöd för forskares egenarkivering av artiklar.  

Teknisk integrering/anpassningar av system (12 svar) 
Högskolor som driver separata system för fulltextpublicering respektive publiceringsredovis-
ning arbetar för att integrera dessa till ett gemensamt system.  

Val av nytt system (4 svar) 
Bibliotek som i dagsläget inte har tillräckliga tekniska lösningar för e-publicering och publi-
ceringsredovisning.  
 
Övrigt: Övriga svar som också nämns i samband med svaren ovan är koppling mellan biblio-
metri och öppet arkiv samt implementering av persistent länkning. Vid ett bibliotek har även 
extra satsning gjorts inom ämnet vetenskaplig publicering genom inrättandet av en gästpro-
fessur. 

4.5.2 Utmaningar 

Vad ser ni som de största utmaningarna/problemen när det gäller elektronisk 
publicering? (Fråga D4) 
Antal svar var 29 av totalt 33. Svaren kan sammanfattas i följande huvudrubriker: 

Marknadsföring och förankring (23 svar)  
Svaren har formulerats något olika men kan ändå sammanfattas i utmaningen att förankra 
nuvarande publiceringssystem vid det egna lärosätet hos såväl högskoleledning som övrig 
personal. Det kan handla om att få till fungerande arbetsflöden, övertyga forskare att publicera 
sina publikationer, att informera om Open Access-publicering och att införa Open Access-
policy vid det egna lärosätet. 
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Upphovsrättsliga frågor (5 svar) 
Generellt oklarheter vad gäller akademisk publicering och möjlighet till parallellpublicering. 
 
Övrigt: Välja rätt tjänst/finansiering (1 svar). Svaret kommer från Ersta Sköndal som idag 
länkar pdf-filer från bibliotekskatalogen.  

I två av svaren ovan nämndes dessutom frågor rörande långtidsbevarande och filformat för 
arkivering och i ett annat svar gemensamma standarder för skördning och sökning. 

4.5.3 Slutsats och kommentar  
Värt att notera är att 23 av 33 bibliotek har svarat att marknadsföring och förankring vid det 
egna lärosätet är den största utmaningen när det gäller elektronisk publicering. Det finns pro-
blem med att nå ut till högskole- och universitetsanställda och att implementera fungerande 
arbetsflöden för att uppnå ökad publicering.  
 
Svaren till frågorna D3 och D4 går delvis in i varandra. Framför allt är det flera bibliotek som 
under frågan om framtida utveckling av tjänster (D3) har gett liknande svar som de svar som 
framkommit under frågan om kommande utmaningar (D4), dvs. att arbeta med att marknads-
föra och förankra sina system. Framtida utveckling av lokala system handlar till stor del om 
att komma igång eller utöka publiceringen, framför allt att även omfatta parallellpublicering 
av vetenskapliga artiklar. Detta gäller dels bibliotek som nyligen har kommit igång med pub-
licering men även bibliotek som sedan en tid har publiceringssystem i drift.   
 
Integrering av separata system för fulltextpublicering och bibliografisk registrering är också 
en viktig utveckling som pågår för närvarande. På fråga D3 svarade 12 bibliotek att man arbe-
tar med att utveckla sina system till att omfatta både fulltextpublicering och redovisning av 
högskolans publicering. 10 av dessa är bibliotek är anslutna till Diva där en sådan integrering 
pågår.  

4.6 Områden för nationell samordning 

4.6.1 Frågeställning  
Inom vilka av följande områden skulle en nationell samordning eller tjänst vara ett stöd för att 
sätta upp en tjänst för att göra ert lärosätes publikationer fritt tillgängliga? (Fråga D7a-h) 

 
a. Gemensam programvara/tekniklösning för de lokala systemen 
b. Gemensamma resurser för teknikrådgivning 
c. Nationell rådgivning och riktlinjer vad gäller upphovsrättsfrågor 
d. Gemensam produktion av marknadsförings- och undervisningsmaterial 
e. Nationellt centrum för omvärldsbevakning/informationsspridning 
f. Stöd för publicering av tidskrifter/andra periodikaserier 
g. En nationell söktjänst för att söka svenska forskningspublikationer 
h. Ekonomisk resursförstärkning under startskedet 
 
Svarsalternativ för respektive område (a-h): 
(svar saknas), Ointressant, Viktig, Mycket viktig 
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Frågan besvarad av: Lärosäten som driver något system för elektronisk publicering eller pub-
liceringsredovisning. 

4.6.2 Enkätsvar 
Totalt antal lärosäten som besvarat del D: 33 

Tabell 4. Hur viktig nationell samordning är inom olika områden. Enkätsvaren Viktig eller 
Mycket viktig samredovisas. Saknade svar redovisas ej i tabellen. 
Områden Andel svar  

Viktig/Mycket viktig 
Andel svar
Ointressant 

c. Nationell rådgivning och riktlinjer vad gäller upphovsrättsfrågor 97% 0% 
g. En nationell söktjänst för att söka svenska forskningspublikationer 85% 9% 
f. Stöd för publicering av tidskrifter/andra periodikaserier 79% 12% 
h. Ekonomisk resursförstärkning under startskedet 70% 27% 
b. Gemensamma resurser för teknikrådgivning 64% 24% 
e. Nationellt centrum för omvärldsbevakning/informationsspridning 61% 30% 
d. Gemensam produktion av marknadsförings- och undervisningsmaterial 58% 30% 
a. Gemensam programvara/tekniklösning för de lokala systemen 48% 39% 

En mer detaljerad sammanställning av svaren på fråga D7 finns i bilaga 5. 

4.6.3 Slutsats och kommentar 

32 av 33 lärosäten tycker att området Nationell rådgivning och riktlinjer vad gäller upphovs-
rättsfrågor är viktig eller mycket viktig att samordna. Inget lärosäte anser att området är oin-
tressant. Arbetsgruppen tycker precis som resultatet att det finns mycket att göra inom detta 
område (parallellpublicering, publiceringsavtal etc). Upphovsrättsfrågor som ställs av anställ-
da och forskare, blir ibland inte besvarade och om de blir besvarade så råder ofta stor osäker-
het kring hur svaret ska tolkas och implementeras i verksamheten. Upphovsrättslagstiftningen 
är utformad och tillämpas på olika sätt i olika länder vilket gör det svårt att arbeta internatio-
nellt med denna typ av frågor. Ett nationellt samarbete inom området tror arbetsgruppen skul-
le gynna fortsatt utveckling inom elektronisk publicering och open access. 

En nationell söktjänst för att söka svenska forskningspublikationer finns det också ett stort 
intresse för. Inom ramen för OpenAccess.se pågår ett projekt med namnet ”Samlad ingång till 
och redovisning av svensk vetenskaplig publicering”. 

Det är alldeles för kostsamt och ineffektivt om varje högskola ska behöva bevaka alla infor-
mationskanaler om elektronisk publicering och open access. Arbetsgruppen ser, i enlighet 
med resultatet av enkäten, att det finns ett stort behov av något slags Nationellt centrum för 
omvärldsbevakning / informationsspridning. Tidigare, innan nedläggningen år 2006, fanns 
”Svenskt Resurscentrum för Vetenskaplig Kommunikation”, http://www.sciecom.org/ som till 
stor del täckte det behov av omvärldsbevakning och informationsspridning som då fanns och 
ska väl tilläggas, fortfarande finns. 

Inom OpenAccess.se finns projektet ”OA Utbildningspaket för forskare” som är ett första steg 
mot ett nationellt samarbete inom området Gemensam produktion av marknadsförings- och 
undervisningsmaterial. 
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5 Enkätresultat för lärosäten som inte har e-
publicering 

Sammanfattning av svaren från de lärosäten som inte driver någon fulltextpublicering eller 
publiceringsredovisning. 

De lärosäten som inte driver något system för fulltextpublicering eller publiceringsredovis-
ning är Danshögskolan, Högskolan på Gotland, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. 
Musikhögskolan, Operahögskolan, Röda Korsets Högskola, Sofiahemmet Högskola och Tea-
terhögskolan i Stockholm. Samtliga dessa nio är små högskolor. Enkätsvar har inkommit från 
sju av dessa och ett svar har inkommit via e-post.  

För några av ovanstående lärosäten är anledningen till att de inte har något system för full-
textpublicering att de inte publicerar några publikationer alls eller enbart ett fåtal. För andra är 
det främst brist på finansiering och personal till att driva tjänsten som är anledning till att de 
inte har något system för fulltextpublicering.  

Anledningen till att man inte driver någon tjänst för redovisning av lärosätets vetenskapliga 
publicering beror delvis på att personal vid några av dessa lärosäten inte publicerar några tra-
ditionella forskningspublikationer. Vid vissa lärosäten är forskarna även knutna till större uni-
versitet och högskolor. Flera lärosäten anger bristen på finansiering och personal som anled-
ning till att de inte har något system för publikationsredovisning. 

De flesta av dessa lärosäten anser att samtliga av de områden som anges i enkäten vara viktiga 
eller mycket viktiga som ett stöd för att sätta upp en tjänst för fulltextpublicering. Extra vik-
tigt anses ekonomisk resursförstärkning under startskedet vara. Stöd för publicering av tid-
skrifter har däremot ansetts vara av mindre vikt än övriga områden.  
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6 Bilagor 

Bilaga 1. Enkätundersökning om e-publicering och publiceringsredovisning för SUHF:s med-
lemmar 

I. Enkätfrågor för lärosäten som inte har e-publicering eller publiceringsredovisning 
Frågor för lärosäten som för närvarande inte driver något system för fulltextpublicering (elektronisk publicering i 
öppet arkiv/open access) eller redovisning av lärosätets vetenskapliga publicering (publiceringsdatabas)  
 
A1. Vilken/vilka av följande anledningar är de viktigaste orsakerna till att ert lärosäte inte driver någon tjänst för 
elektronisk fulltextpublicering (öppet arkiv). Markera från 1 till 5. 1 = spelar ingen roll 5 = avgörande  
A1a. Publicerar inga forskningspublikationer  
A1b. Frågan har inte väckts  
A1c. Frågan har varit uppe men resurser/kompetens saknas inom följande områden (flera alternativ kan marke-
ras): finansiering personal för att driva tjänsten teknisk kompetens annat (specificera) A1 Kommentar:  
 
A2. Vilken/vilka av följande anledningar är de viktigaste orsakerna till att ert lärosäte inte driver någon tjänst för 
redovisning av lärosätets vetenskapliga publicering (publiceringsdatabas). Markera från 1 till 5. 1 = spelar ingen 
roll 5 = avgörande  
A2b. Frågan har inte väckts  
A2c. Frågan har varit uppe men resurser/kompetens saknas inom följande områden (flera alternativ kan marke-
ras): finansiering personal för att driva tjänsten teknisk kompetens annat (specificera) A2 Kommentar:  
 
A3. Inom vilka av följande områden skulle en nationell samordning eller tjänst vara ett stöd för att sätta upp en 
tjänst för att registrera ert lärosätes publikationer? (Mycket viktig  Viktig  Ointressant) 
A3a. Gemensam programvara/tekniklösning för de lokala systemen  
A3b. Gemensamma resurser för teknikrådgivning  
A3c. Nationell rådgivning och riktlinjer vad gäller upphovsrättsfrågor  
A3d. Gemensam produktion av marknadsförings- och undervisningsmaterial  
A3e. Nationellt centrum för omvärldsbevakning/informationsspridning  
A3f . Stöd för publicering av tidskrifter/andra periodikaserier  
A3g. En nationell söktjänst för att söka svenska forskningspublikationer  
A3h. Ekonomisk resursförstärkning under startskedet  
A3.   Kommentar till frågan om nationell samordning/stöd: 
 
A4. Övriga kommentarer 
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II. Enkätfrågor för lärosäten som har e-publicering eller publiceringsredovisning 
 
A - ett gemensamt system som omfattar både fulltextpublicering (öppet arkiv/open access) och redovisning av 
lärosätets vetenskapliga publicering  
 
A. Driver ert lärosäte ett gemensamt system som omfattar både fulltextpublicering (öppet arkiv/open access) och 
redovisning av lärosätets vetenskapliga publicering?  
 
Om svaret är "JA" ska denna del av enkäten besvaras. 
Om svaret är "NEJ" ska du gå vidare till nästa del av enkäten (del B).  
 
A1. Vilken programvara (eller programvaruplattform) bygger er gemensamma tjänst på? a) DiVA b) DSpace c) 
GNUEPrints d) Egenutvecklat e) Annat  
 
A2. När togs tjänsten i drift? Skriv årtal:  
 
A3. Är systemet/programvaran OAI-kompatibelt?  
 
A4. Vilket namn har ert gemensamma system/tjänst? (Ange också länk till tjänsten.) 
 
A5. Vilken enhet i organisationen ansvarar för tjänsten? (Flera alternativ kan markeras.) a) Högskolans ledning 
b) Biblioteket c) Informationsenheten D) Annan enhet inom organisationen (skriv kommentar nedan) A5 Kom-
mentar:  
 
A6. Personalresurser avsatta till drift av tjänsten (allt från marknadsföring till teknisk drift skall räknas in). a) 
Mindre än 1 helårstjänst b) 1-2 helårstjänster c) 2 helårstjänster eller flera  
 
A7. Vilka typer av publikationer publiceras? Artikel, referee-granskad Artikel, ej referee-granskad Tidningsarti-
kel Bok Kapitel i bok Doktorsavhandling Licentiatavhandling Konferenshandlingar Konferensbidrag Rapport 
Preprint Uppsatser/examensarbeten Övrigt (skriv kommentar)  
A7 Kommentar:  
(För definitioner se "Rekommendationer för harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicera-
de vetenskapliga publikationer vid svenska universitet och högskolor”, sid 12.)  
 
A8. Har ni följt de rekommendationer för metadatabeskrivning som utarbetades under Svep-projektet 2003-
2005? Se: http://www.kb.se/BIBSAM/vetpubl/svep/rek1_0.pdf. Skriv gärna en kommentar.  
 
A9. Använder ni ämneskategorilistan enligt SVEP:s rekommendationer för ämneskategorier för vetenskapliga 
publikationer? Se: http://www.ub.uu.se//epub/categories/ . Skriv gärna en kommentar.  
A9 Kommentar: 
 
A10. Har lärosätet tagit några beslut som rekommenderar eller gör fritt tillgängliggörande av publikationer obli-
gatoriskt? Om ja lägg in länk till beslutet/besluten här eller skicka dokument till [epostaddress] 
A11. Övrig kommentar/något att tillägga:  
 
B - system för fulltextpublicering (öppet arkiv/open access)  
 
B. Driver ert lärosäte ett separat system för fulltextpublicering (öppet arkiv/open access) av lärosätets vetenskap-
liga publicering?  
Om svaret är "JA" ska denna del av enkäten besvaras. 
Om svaret är "NEJ" ska du gå vidare till nästa del av enkäten (del C).  
 
B1. Vilken programvara (eller programvaruplattform) bygger ert "öppna arkiv" på? a) DiVA b) DSpace c) 
GNUEPrints d) Egenutvecklat e) Annat (skriv namn nedan)  
 
B2. När togs tjänsten i drift? Skriv årtal:  
 
B3. Är systemet/programvaran OAI-kompatibelt?  
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B4. Vilket namn har ert "öppna arkiv"? Ange också länk till tjänsten. 
 
B5. Vilken enhet i organisationen ansvarar för tjänsten? (Flera alternativ kan markeras.) a) Högskolans ledning 
b) Biblioteket c) Informationsenheten d) Annan enhet inom organisationen (skriv kommentar nedan)  
B5 Kommentar:  
 
B6. Personalresurser avsatta till drift av tjänsten (allt från marknadsföring till teknisk drift skall räknas in).  
a) Mindre än 1 helårstjänst  b) 1-2 helårstjänster c) 2 helårstjänster eller flera 
 
B7. Vilka typer av publikationer publiceras? Artikel, referee-granskad Artikel, ej referee-granskad Tidningsarti-
kel Bok Kapitel i bok Doktorsavhandling Licentiatavhandling Konferenshandlingar Konferensbidrag Rapport 
Preprint Uppsatser/examensarbeten Övrigt 
(För definitioner se "Rekommendationer för harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicera-
de vetenskapliga publikationer vid svenska universitet och högskolor", sid 12.)  
 
B8. Har ni följt de rekommendationer för metadatabeskrivning som utarbetades under Svep-projektet 2003-
2005? Se: http://www.kb.se/BIBSAM/vetpubl/svep/rek1_0.pdf. Skriv gärna en kommentar.  
 
B9. Använder ni ämneskategorilistan enligt SVEP:s rekommendationer för ämneskategorier för vetenskapliga 
publikationer? Se: http://www.ub.uu.se//epub/categories/ . Skriv gärna en kommentar.  
 
B10. Har lärosätet tagit några beslut som rekommenderar eller gör fritt tillgängliggörande av publikationer obli-
gatoriskt? Om ja lägg in länk till beslutet/besluten eller skicka dokument till [epostaddress]  
 
B11. Övrig kommentar/något att tillägga:  
 
C - system för redovisning av det egna lärosätets vetenskapliga publicering (publiceringsdatabas)  
 
C. Driver ert lärosäte ett separat system för redovisning av det egna lärosätets vetenskapliga publicering (publi-
ceringsdatabas)?  
 
Om svaret är "JA" ska denna del av enkäten besvaras. 
Om svaret är "NEJ" ska du gå vidare till nästa del av enkäten (del D).  
 
C1. Vilken programvara (eller programvaruplattform) bygger er publiceringsredovisningtjänst på? a) Opus b) 
Egenutvecklat c) Annat (skriv namn nedan)  
C1 kommentar:  
 
C2. När togs tjänsten i drift? Skriv årtal.  
 
C3. Är systemet/programvaran OAI-kompatibelt?  
 
C4. Vilket namn har er publiceringsredovisningstjänst? Ange också länk till tjänsten. 
 
C5. Vilken enhet i organisationen ansvarar för tjänsten? (Flera alternativ kan markeras.) a) Högskolans ledning 
b) Biblioteket c) Informationsenheten d) Annan enhet inom organisationen (skriv kommentar nedan)  
C5 Kommentar:  
 
C6. Personalresurser avsatta till drift av tjänsten (allt från marknadsföring till teknisk drift skall räknas in).  
a) Mindre än 1 helårstjänst  b) 1-2 helårstjänster  c) 2 helårstjänster eller flera  
 
C7. Vilka typer av publikationer registreras? Artikel, referee-granskad  
Artikel, ej referee-granskad  Tidningsartikel  Bok  Kapitel i bok  Doktorsavhandling  Licentiatavhandling  Kon-
ferenshandlingar  Konferensbidrag  Rapport  Preprint  Övrigt  
(För definitioner se "Rekommendationer. Nationellt format för publiceringsdatabaser (lokala register över aka-
demisk publicering)”, sid 7)  
 

23 



24 

C8. Har ni följt de rekommendationer för metadatabeskrivning som utarbetades under Svep-projektet 2003-
2005? Se: http://www.kb.se/BIBSAM/vetpubl/svep/publ1_2.pdf . Kommentera gärna  
 
C9. Använder ni ämneskategorilistan enligt SVEP:s rekommendationer för ämneskategorier för vetenskapliga 
publikationer? Se: http://www.ub.uu.se//epub/categories/ . Skriv gärna kommentar.  
 
C10. Har lärosätet tagit några beslut som rekommenderar eller kräver att publikationer obligatoriskt registreras i 
systemet? Om ja lägg in länk till beslutet/besluten eller skicka dokument till [epostaddress]  
 
C11. Övrig kommentar/något att tillägga:  
 
D - Gemensamma frågor för lärosäten som svarat på frågor under någon av sektionerna A, B och/eller C  
 
D1. Hur stor andel av följande publikationer publicerades i elektronisk fulltext under 2005? 
 
D1a). Avhandlingar: <10%  10-20%  20-50%  50-100%  
Antal e-publicerade avhandlingar 2005: 
D1b). Examensarbeten: <10%  10-20%  20-50%  50-100% 
Antal e-publicerade examensarbeten 2005: 
D1c). Artiklar: <10%  10-20%  20-50%  50-100% 
Antal e-publicerade artiklar 2005: 
D1d). Rapporter: <10%  10-20%  20-50%  50-100% 
Antal e-publicerade rapporter 2005: 
 
D2. Hur stor andel av följande publikationer publicerades i fulltext under 2006?  
D2a). Avhandlingar: <10%  10-20%  20-50%  50-100% 
Antal e-publicerade avhandlingar 2006 
D2b). Examensarbeten: <10%  10-20%  20-50%  50-100% 
D2c). Artiklar: <10%  10-20%  20-50%  50-100% 
Antal e-publicerade artiklar 2006: 
D2d). Rapporter: <10%  10-20%  20-50%  50-100% 
Antal e-publicerade rapporter 2006: 
 
D3. Planerar ni att utveckla era tjänster rörande vetenskaplig elektronisk publicering i framtiden, i så fall hur?  
 
D4. Vad ser ni som de största utmaningarna/problemen när det gäller elektronisk publicering? 
 
D5. Publicerar lärosätet några OA-tidskrifter 
 
D6. Publicering i Open Access-tidskrifter uppmuntras/policy finns? Om ja, skriv hur. 
 
D7. Inom vilka av följande områden skulle en nationell samordning eller tjänst vara ett stöd för att sätta upp en 
tjänst för att göra ert lärosätes publikationer fritt tillgängliga? (Mycket viktig  Viktig  Ointressant) 
D7a. Gemensam programvara/tekniklösning för de lokala systemen  
D7b. Gemensamma resurser för teknikrådgivning  
D7c. Nationell rådgivning och riktlinjer vad gäller upphovsrättsfrågor  
D7d. Gemensam produktion av marknadsförings- och undervisningsmaterial  
D7e. Nationellt centrum för omvärldsbevakning/informationsspridning  
D7f.  Stöd för publicering av tidskrifter/andra periodikaserier  
D7g. En nationell söktjänst för att söka svenska forskningspublikationer  
D7h. Ekonomisk resursförstärkning under startskedet  
D7 Kommentar till frågan om nationell samordning/stöd:



Bilaga 2. Tabell över svenska universitet och högskolor och de system som används för elektronisk publicering och bibliografisk redovisning 
 
Tabellen beskriver läget på de svenska högskolorna och universiteten i april/maj 2007. Man kan se att nästan alla har någon form av publice-
ringssystem, och att undantagen är de allra minsta högskolorna. Ett system dominerar bland fulltextsystemen, DIVA med 16 högskolor, däref-
ter följer Dspace med 5 högskolor och Eprints med 3 högskolor. Övriga har någon form av egenutvecklat system. 26 lärosäten driver tjänster 
för publiceirngsredovisning. 10 lärosäten använder OPUS, 3 högskolor Dspace, 1 lärosäte använder Pure och övriga 10 lärosäten har olika 
egenutvecklade system för publiceringsredovisning. Av de som redovisat hur stor personal som arbetar med publicering, så är det 17 av 28 
som lägger mindre än en helårstjänst på detta. 
 

    E-publicering Publiceringsredovisning Integrerat system Saknar 
system Personal 

Blekinge tekniska  
högskola   

Electronic Research Archive.  
(egenutvecklat, Lotus) 
http://www.bth.se/fou/  

  <1

Chalmers tekniska  
högskola   

CPL, Chalmers Publication Library  
(utvecklat i samarbete Chalmers och GU) 
http://publications.lib.chalmers.se/cpl/

  

     

1-2

Danshögskolan  Saknar

Dramatiska institutet  

Lista på webbsida 
http://www.draminst.se/konstarbete/skri
ftserie/
(även med en del pdf-filer) 

   <1

Ersta Sköndal högskola Länk till pdf från bibliotekskatalog    - 

GIH Gymnastik- och 
idrottshögskolan 

Diva  
http://www.diva-portal.org/gih/      -

Göteborgs universitet 
GUPEA (Dspace) 
https://gupea.ub.gu.se/dspace/index
.jsp

GUP (utvecklat  
i samarbete Chalmers och GU) 
http://gup.ub.gu.se/gup/

   1-2

Handelshögskolan i 
Stockholm 

Egenutvecklat 
(ej OAI-komp) 
http://www.hhs.se/Research/Public

    <1

 

http://www.bth.se/fou/
http://publications.lib.chalmers.se/cpl/
http://www.draminst.se/konstarbete/skriftserie/
http://www.draminst.se/konstarbete/skriftserie/
http://www.diva-portal.org/gih/
https://gupea.ub.gu.se/dspace/index.jsp
https://gupea.ub.gu.se/dspace/index.jsp
http://gup.ub.gu.se/gup/
http://www.hhs.se/Research/Publications.htm


ations.htm  

Högskolan Dalarna   DALEA (egenutvecklat) 
http://dalea.du.se    

    

<1

Högskolan i Borås BADA (Dspace) 
http://dspace.bib.hb.se/dspace/   1-2

Högskolan i Gävle Diva 
http://www.diva-portal.org/hig/  

Opus 
http://www.diva-portal.org/hig/opus/     <1

Högskolan i Halmstad     HUSA (Dspace) 
http://dspace.hh.se/dspace/   <1

Högskolan i Jönköping Diva  
http://www.diva-portal.org/hj/  

Opus 
http://www.diva-portal.org/hj/opus/     <1

Högskolan i Kalmar Diva 
http://www.diva-portal.org/hik/  

Egenutvecklat (ingår i forskningsdata-
basen) 
http://www.hik.se/forskning/  

   -

Högskolan i Skövde Diva  
http://www.diva-portal.org/his/  

Opus 
http://www.diva-portal.org/his/opus/     <1

Högskolan Väst   

Länk till pdf från biblio-tekskatalog 
(examens-arbeten) (OAI -komp) 
Forskningsrapporter m m på annan 
egen plattform 
http://www.hv.se/extra/pod/?id=43
2&module_instance=3&action=pod
_show  
 

    <1

Högskolan Kristianstad Eprints (examensarbeten) 
http://eprints.bibl.hkr.se/      

      

<1

Högskolan på Gotland Saknar

Karlstads universitet Diva  
http://www.diva-portal.org/kau/  Egenutvecklat    1-2

Karolinska Institutet   Egenutvecklat. Separata databaser för  <1 

 

http://www.hhs.se/Research/Publications.htm
http://dalea.du.se/
http://dspace.bib.hb.se/dspace/
http://www.diva-portal.org/hig/
http://www.diva-portal.org/hig/opus/
http://dspace.hh.se/dspace/
http://www.diva-portal.org/hj/
http://www.diva-portal.org/hj/opus/
http://www.diva-portal.org/hik/
http://www.hik.se/forskning/
http://www.diva-portal.org/his/
http://www.diva-portal.org/his/opus/
http://www.hv.se/extra/pod/?id=432&module_instance=3&action=pod_show
http://www.hv.se/extra/pod/?id=432&module_instance=3&action=pod_show
http://www.hv.se/extra/pod/?id=432&module_instance=3&action=pod_show
http://eprints.bibl.hkr.se/
http://www.diva-portal.org/kau/


avhandlingar och artiklar. Rapporter i 
bibliotekets katalog. (ej OAI-
kompatibelt) 
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=1610&l
=sv&fromtransit=167  

Konstfack      

      

     

Saknar

Kgl Konsthögskolan Saknar

Kgl Musikhögskolan i 
Stockholm -

KTH Kungliga teknis-
ka högskolan 

Diva  
http://www.diva-portal.org/kth/  

Opus 
http://www.diva-portal.org/kth/opus/     1-2

Linköpings universitet Diva  
http://www.diva-portal.org/liu/  

PubDb (egenutvecklat) 
http://pubdb.liu.se/pubdb  (ej OAI-stöd)    >2

Luleå tekniska  
universitet 

Egenutvecklat 
http://epubl.ltu.se/   
(på väg att ersättas) 

Egenutvecklat 
(på väg att ersättas) 

Pure  
(nytt system på väg)   <1

Lunds universitet   

Egenutvecklat. Avhandlingar: 
http://theses.lub.lu.se/postgrad/  
LU Research (Eprints) för övriga forsk-
ningspublika-tioner: 
http://eprints.lub.lu.se/  

  >2

Lärarhögskolan  
i Stockholm 

Dspace  
http://www.e-arkivet.lhs.se/dspace/     -

Malmö högskola   MUEP (Dspace) 
http://dspace.mah.se:8080/    1-2

Mittuniversitetet Diva 
http://www.diva-portal.org/miun/  

Egenutvecklat. 
http://www.miun.se/mhtemplates/iframe
____22072.aspx  
(system på väg att ersättas) 

   <1

Mälardalens högskola Diva 
http://www.diva-portal.org/mdh/  

Opus 
http://www.diva-portal.org/mdh/opus/     <1

 

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=1610&l=sv&fromtransit=167
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=1610&l=sv&fromtransit=167
http://www.diva-portal.org/kth/
http://www.diva-portal.org/kth/opus/
http://www.diva-portal.org/liu/
http://pubdb.liu.se/pubdb
http://epubl.ltu.se/
http://theses.lub.lu.se/postgrad/
http://eprints.lub.lu.se/
http://www.e-arkivet.lhs.se/dspace/
http://dspace.mah.se:8080/
http://www.diva-portal.org/miun/
http://www.miun.se/mhtemplates/iframe____22072.aspx
http://www.miun.se/mhtemplates/iframe____22072.aspx
http://www.diva-portal.org/mdh/
http://www.diva-portal.org/mdh/opus/


Operahögskolan  
i Stockholm      Saknar

Röda Korsets högskola    Saknar  

SLU Sveriges  
lantbruksuniversitet 

Epsilon (Eprints) 
http://epsilon.slu.se/   

Egenutvecklat. 
http://publikationer.slu.se/ (ej OAI-stöd)    <1

Stockholms universitet Diva 
http://www.diva-portal.org/su/  

Opus  
http://www.diva-portal.org/su/opus/     >2

Södertörns högskola Diva 
http://www.diva-portal.org/sh/      

     

<1

Teaterhögskolan  
i Stockholm Saknar

Umeå universitet Diva 
http://www.diva-portal.org/umu/  

Opus 
http://www.diva-portal.org/umu/opus/     1-2

Uppsala universitet Diva 
http://publications.uu.se/  

Opus 
http://opus.uu.se/     >2

Växjö universitet Diva 
http://www.diva-portal.org/vxu/  

Opus 
http://www.diva-portal.org/vxu/opus/     <1

Örebro universitet Diva 
http://www.diva-portal.org/oru/  

Opus 
http://www.diva-portal.org/oru/opus/     -

 

 

http://epsilon.slu.se/
http://publikationer.slu.se/
http://www.diva-portal.org/su/
http://www.diva-portal.org/su/opus/
http://www.diva-portal.org/sh/
http://www.diva-portal.org/umu/
http://www.diva-portal.org/umu/opus/
http://publications.uu.se/
http://opus.uu.se/
http://www.diva-portal.org/vxu/
http://www.diva-portal.org/vxu/opus/
http://www.diva-portal.org/oru/
http://www.diva-portal.org/oru/opus/


Bilaga 3. Lärosäten med policybeslut och rekommendationer för elektronisk publicering, 
Open Access och bibliografisk registrering samt täckningsgrad för olika dokumenttyper. 

Tabellen visar en genomgång av lärosätenas riktlinjer, beslut och rekommendationer för elek-
tronisk publicering, bibliografisk registrering och Open Access-publicering (OA-policy). 
Uppgifterna bygger huvudsakligen på enkätsvar under april/maj 2007 med vissa tillägg och 
uppdateringar av information från bibliotekens webbplatser under hösten 2007. Länkarna går 
till dokument som beskriver besluten.  

 
Täckningsgraden för olika dokumenttyper är ett försök att mycket grovt uppskatta hur stor 
andel av 2006 års publikationer som gjorts fritt tillgängliga i de lokala öppna arkiven (svarsal-
ternativen i enkäten var: 10%,  10-20%,  20-50% och 50-100%). Vid några lärosäten har frå-
gan tolkats som andelen fulltexter av det som finns publicerat i de lokala tjänsterna, alltså inte 
andelen av det totala antalet publikationer som producerats vid ett lärosäte. Någon har tolkat 
frågan så att även länkning till förlagens fulltext räknas in.   
 
Lokal publicering definierar vi som publikationer som har ett lärosäte eller tillhörande institu-
tioner som utgivare. Ett streck vid täckningsgrad betyder att ingen siffra är inrapporterad, inte 
nödvändigtvis att lärosätet inte har publicerat något. För lärosäten med policybeslut anges 
datum från när beslutet gäller. I listan över lärosäten utan policybeslut anges startår för när 
tjänsten togs i bruk. 

 
 

Lärosäte Blekinge Tekniska Högskola 
OA-Policy Forskare vid BTH bör i första hand eftersträva att publicera sina forskningsartiklar i 

fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter när lämplig sådan tidskrift finns. 
Publicering/ Registrering ”varje vetenskaplig artikel som publicerats av personal anställda vid BTH skall depo-

neras som kopia i elektronisk form, med bibliografiska data, i BTH:s forskningsdata-
bas” 

Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2007-07 
Täckningsgrad 2006  
Avhandlingar 50-100% 
Artiklar 50-100% 
Examensarbeten 50-100% 
Rapporter 50-100% 
Beslut/rekommendation http://www.bth.se/bib/bib.nsf/sidor/4c592b55cfc367d3c12573090035f414!OpenDocu

ment
  
  
Lärosäte Chalmers Tekniska Högskola 
Publicering  - 
Registrering Obligatoriskt 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2004-01-01 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  <10% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  <10%  
Rapporter  <10% 
Beslut/rekommendation http://publications.lib.chalmers.se/cpl/help/Rektorbeslut_SDOC3293.pdf
  
  
Lärosäte Högskolan Dalarna 
Publicering  - 
Registrering ”…att registrering av forskningspublikationer i Dalea blir obligatorisk från och med 

2005” 
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Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2005-01-01 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  <50% 
Artiklar  30-40% 
Examensarbeten  >50% 
Rapporter  >50% 
Beslut/rekommendation  -  
  
  
Lärosäte GIH Gymnastik- och idrottshögskolan 
OA-policy ”i möjligaste mån publicera sina forskningsartiklar i en fritt tillgänglig vetenskaplig 

tidskrift när en lämplig sådan existerar” 
Publicering “i möjligaste mån deponera en kopia av varje publicerad text i GIH:s digitala arkiv 

DiVA”, 
Registrering  ” forskarna/lärarna ansvarar för att i DiVA lägga in bibliografiska data om alla sin 

vetenskapliga och populärvetenskapliga texter” 
Beslutsnivå Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) 
Täckningsgrad 2006  
Avhandlingar 20-50% 
Artiklar 10-20% 
Examensarbeten 50-100% 
Rapporter 10-20% 
Beslut/rekommendation http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=2167 
  
  
Lärosäte Högskolan i Gävle 
Publicering  - 
Registrering Retroaktiv registrering från 2004 och framåt 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2007-01-01 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar   - 
Artiklar   - 
Examensarbeten  <10% 
Rapporter  - 
Beslut/rekommendation http://www.hig.se/bibl/opus/start.html  
  
  
Lärosäte Göteborgs universitet 
Publicering E-publicering av ramberättelser till doktorsavhandlingar 
Beslutsnivå Dekanbeslut Sahlgrenska akademin, 2006-07-05 
Registrering Retroaktiv registrering från 2004 och framåt 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2007-01-08 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  20-50% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  <10% 
Rapporter  10-20% 
Beslut/rekommendation http://www.rk.gu.se/digitalAssets/784839_RS1-2007-01-08.pdf  
  
  
Lärosäte Högskolan i Halmstad 
OA-policy ”Högskolans forskare ska därutöver uppmuntras att publicera sin forskning i fritt till-

gängliga vetenskapliga tidskrifter när lämplig sådan existerar ” 
Beslutsnivå Högskolestyrelsen, 2006-06-09 
Publicering Lokal publicering skall göras OA i högskolans arkiv. 
Beslutsnivå Rektorsbeslut om lokal publicering, 2006-06-09 
Registrering  - 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar   - 
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Artiklar   - 
Examensarbeten   - 
Rapporter   - 
Beslut/rekommendation http://dokumentarkiv.hh.se/hh_files/E96C5A7B5182403E.pdf ; 

http://dokumentarkiv.hh.se/hh_files/A218D82259844BDF.pdf  
  
  
Lärosäte Högskolan i Jönköping 
OA-policy Högskolan i Jönköping vill verka för att forskningsresultat publiceras på ett sådant sätt 

att det främjar fri tillgång. Detta innebär att forskare bör överväga publicering i tid-
skrifter som är fritt tillgängliga för läsaren eller deponera en kopia (post-print) av varje 
publicerad vetenskaplig artikel i högskolans digitala arkiv (DiVA) såvida det inte 
möter hinder av upphovsrättsliga skäl. 

Publicering Avhandlingar skall publiceras elektroniskt om inte upphovsrättsliga skäl finns att inte 
publicera. Övriga publikationstyper bör göras tillgängliga. 

Registrering Obligatoriskt. retroaktiv registrering från 2004 och framåt 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2007-03-16 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  50-100% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  50-100% 
Rapporter  <10% 
Beslut/rekommendation http://www.bibl.hj.se/dokument/bibl/webb/policy_open_access.pdf
  
  
Lärosäte Högskolan i Kalmar 
Publicering Publikationer producerade vid Högskolan i Kalmar ska publiceras elektroniskt. 
Registrering Obligatoriskt 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2008-01-01 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  <10% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  <10% 
Rapporter  <10% 
Beslut/rekommendation http://www.hik.se/dokument/Dokumentarkiv/forskning/elektronisk%20publicering,%

20riktlinjer.pdf  
  
  
Lärosäte Karlstads universitet 
Publicering Avhandlingar, lokala rapporter skall tillgängliggöras såvida det inte möter upphovs-

rättsliga hinder. 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2004-10-18 
Registrering  - 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  50-100% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  20-50% 
Rapporter  50-100% 
Beslut/rekommendation http://www.intra.kau.se/dokument/upload/82F318DA1ae1822F82xRu252A517/333a.p

df  
  
  
Lärosäte Karolinska Institutet 
Publicering Avhandlingars ramberättelse skall publiceras OA. 
Beslutsnivå Styrelsen för forskarutbildning 
Registrering  - 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  50-100% 
Artiklar  <10% 
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Examensarbeten  <10% 
Rapporter   - 
Beslut/rekommendation http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=1779&a=3614&l=sv  
  
  
Lärosäte Högskolan Kristianstad 
Publicering Beslutet gäller examensarbeten och magisteruppsatser som skall göras tillgängliga 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2004-12-15 
Registrering  - 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar   - 
Artiklar   - 
Examensarbeten  50-100% 
Rapporter   - 
Beslut/rekommendation  - 
  
  
Lärosäte KTH Kungliga Tekniska Högskolan 
Publicering ” Till KTHB skall inlämnas även den fullständiga elektroniska versionen av doktors-

avhandlingen för arkivering. Avhandlingar från 1997 och framåt finns tillgängliga via 
KTHBs hemsida under KTHs publikationer.” 

Beslutsnivå  -, 2005 
Registrering Ja 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, Start 2008 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  50-100% 
Artiklar <10% 
Examensarbeten 50-100% 
Rapporter <10% 
Beslut/rekommendation http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/27/1.html#Framstallning  
  
  
Lärosäte Linköpings universitet 
Publicering Avhandlingar skall publiceras elektroniskt om inte upphovsrättsliga skäl finns att inte 

publicera. Övriga publikationstyper bör göras tillgängliga. 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2005-09-12 
Registrering Obligatoriskt 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  50-100% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  20-50% 
Rapporter  <10% 
Beslut/rekommendation http://www.ep.liu.se/authorinf/pdf/rektorsbeslut.pdf
  
  
Lärosäte Luleå universitet 
Publicering Avhandlingar, uppsatser och examensarbeten skall publiceras elektroniskt. 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2005-01-01 
Registrering  - 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  100% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  ca 95% 
Rapporter   - 
Beslut/rekommendation http://epubl.ltu.se/Dnr1324_04.pdf  
  
  
Lärosäte Lunds universitet 
OA-policy att forskare vid Lunds universitet om möjligt publicerar sig i tidskrifter som är fritt 
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tillgängliga för läsaren, tidskrift som tillåter parallellpublicering av artikeln väljas, att 
överlåtelse av publiceringsrätt undviks 

Beslutsnivå Universitetsstyrelsen, 2005-11-14 
Publicering  - 
Registrering Obligatoriskt, retroaktiv registrering från 2002 och framåt 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2007-05-03 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  ca 25% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  10-20% 
Rapporter  <10% 
Beslut/rekommendation http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/fullinfo.php?inst=Lund%20Universit

y  
http://www.lub.lu.se/fileadmin/user_upload/pdf/rektorsbeslut_obl_reg_sign.pdf  

  
  
Lärosäte Lärarhögskolan Stockholm 
Publicering Publicering av C- och D-uppsatser i det lokala E-arkivet 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, - 
Registrering -  
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar   - 
Artiklar   - 
Examensarbeten   <10% 
Rapporter   - 
Beslut/rekommendation  - 
  
  
Lärosäte Malmö högskola 
Publicering ”skall” för högskolans egna publikationer, ”bör” för övriga publ. 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2003-06-05 
Registrering  - 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  20-50% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  20-50% 
Rapporter  10-20% 
Beslut/rekommendation http://www.mah.se/upload/BIT/DIT/Beslut_Distribution.pdf  
  
  
Lärosäte Mälardalens högskola 
Publicering Fulltextpublicering av avhandlingar, retroaktivt från 2001 och framåt 
Registrering Obligatoriskt, retroaktiv registrering från 2004 och framåt 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2005-09-01, 2007-03-05 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  50-100% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  <10% 
Rapporter  <10% 
Beslut/rekommendation http://www.mdh.se/led/rektorsbeslut/beslut/fulltext/rb_cf_49_153_07.pdf  

http://www.mdh.se/bib/mup/publicera/  
  
  
Lärosäte Högskolan i Skövde 
Publicering Beslutet gäller examensarbeten och uppsatser som skall göras tillgängliga 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2008-01-01 
Registrering  -  
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  <10% 
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Artiklar  <10% 
Examensarbeten  <10% 
Rapporter  <10% 
Beslut/rekommendation http://www.his.se/templates/vanligwebbsida1.aspx?id=27893  
  
  
Lärosäte SLU Sveriges lantbruksuniversitet 
Publicering E-publicering av examensarbeten vid LTJ-fakulteten. E-publicering av avhandlingar. 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2007-01-01 och 2007-10-01 
Registrering Ja 
Beslutsnivå - , 2003 
Täckningsgrad 2006  
Avhandlingar 100% 
Artiklar <10% 
Examensarbeten 50-100% 
Rapporter <10% 
Beslut/rekommendation http://protokoll.slu.se/dokument/1406_Protokoll%20030918.doc , 

http://www.bib.slu.se/bibliotek/alnarp/publicering.html  
  
  
Lärosäte  Stockholms universitet 
OA-policy ”att forskarna i möjligaste mån deponerar en kopia av varje publicerad vetenskaplig 

artikel i universitetets digitala arkiv” 
Registrering Obligatorisk från och med 2007 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2006-06-29 
Publicering  - 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  20-50% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  <10% 
Rapporter  <10% 
Beslut/rekommendation http://www.sub.su.se/epublicering/doc/OAbeslut-SU.pdf  
  
  
Lärosäte Umeå universitet 
Publicering Avhandlingar skall publiceras OA, såvida ej upphovsrättsliga hinder 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2003-09-01 
Registrering  - 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  50-100% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  <10% 
Rapporter  <10% 
Beslut/rekommendation http://www.ub.umu.se/infosok/e-publicering/beslut-e-publicering.pdf  
  
  
Lärosäte Uppsala universitet 
Publicering Sammanläggningsavhandlingars ramberättelse skall tillgängliggöras.  
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2002-05-14,  
Startdatum  - 
Registrering  Ja 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  50-100% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  10-20% 
Rapporter  10-20% 
Beslut/rekommendation http://epc.ub.uu.se/files/beslut020514.pdf  
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Lärosäte Högskolan i Väst 
Beslutsnivå Rektorsbeslut 
Startdatum 2006-06-02 
Publicering Lokala publikationer skall göras tillgängliga 
Beslutsnivå Lärarutbildnings- och forskningsnämnd LUN, 2006-03-07 
Registrering  - 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  <10% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  10-20% 
Rapporter  50-100% 
Beslut/rekommendation  - 
  
  
Lärosäte Växjö universitet 
Publicering Avhandlingar och examensarbeten skall göras tillgängliga om inte upphovsrättsliga 

hinder föreligger. För övriga publikationer är det frivilligt 
Registrering Obligatoriskt 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2006-01-01 
Täckningsgrad 2006:  
Avhandlingar  50-100% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  50-100% 
Rapporter  10-20% 
Beslut/rekommendation http://www.vxu.se/intranet/rektorsbeslut_riktlinjer/050823_elektronisk_publicering_bi

laga.pdf  
  
  
Lärosäte Örebro universitet 
Publicering Rekommendation 
Registrering Obligatoriskt 
Beslutsnivå Rektorsbeslut, 2007-01-01 
Täckningsgrad 2006  
Avhandlingar  - 
Artiklar   - 
Examensarbeten   - 
Rapporter   - 
Beslut/rekommendation  http://www.ub.oru.se/templates/oruExtNormal____41763.aspx  
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Handelshögskolan i Stockholm, 1997, 1998, 2005 

Bilaga 4. Lärosäten som saknar policybeslut och rekommendationer för OA-publicering eller 
registrering men har publiceringstjänst 
  
Lärosäte Högskolan i Borås, 2006 
 Publicering i DSpace 
Täckningsgrad 2006  
Avhandlingar  50-100% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  20-50% 
Rapporter  10-20% 
  
  
Lärosäte Dramatiska institutet 
Startår   - 
 Publicering på konstnärlig grund, inte vetenskaplig. 
Täckningsgrad 2006  
Avhandlingar   - 
Artiklar   - 
Examensarbeten   - 
Rapporter   - 
  
  
Lärosäte Ersta Sköndal högskola, 2006 
 Registrerar uppsatser i bibliotekskatalogen och länkar till PDF-dokument 
Täckningsgrad 2006  
Avhandlingar   - 
Artiklar   - 
Examensarbeten  50-100% 
Rapporter   - 
  
  
Lärosäte 
 Rapportserier S-WoPEc, S-WoBA, Master theses 
Täckningsgrad 2006  
Avhandlingar   - 
Artiklar   - 
Examensarbeten   - 
Rapporter   - 
  
  
Lärosäte Mittuniversitetet, 2006 
 Publicerar i DiVA, egenutvecklat system för registrering 
Täckningsgrad 2006  
Avhandlingar   - 
Artiklar   - 
Examensarbeten  35 stycken 
Rapporter   - 
  
  
Lärosäte Södertörns högskola, 2003 
Startår  
Täckningsgrad 2006  
Avhandlingar  50-100% 
Artiklar  <10% 
Examensarbeten  50-100% 
Rapporter  50-100% 
 



Bilaga 5. Sammanställning av svaren på fråga D7a-D7h: Inom vilka av följande områden skulle en nationell samordning eller tjänst vara ett 
stöd för att sätta upp en tjänst för att göra ert lärosätes publikationer fritt tillgängliga? 

Sammanställning av D7a-D7h
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