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1 Inledning 
Ett centralt problem när det gäller att tillgängliggöra förlagsutgivna forskningspublikationer i 
öppna arkiv är de i många fall tidskrävande och svårtydda publiceringsvillkoren som måste 
hanteras. I följande projekt undersöks möjligheten att använda systemet JIR - Journal 
Information Resource, en tjänst som har utvecklats för att tillhandahålla den här typen av 
information.   

1.1 Bakgrund – open access och parallellpublicering 
Det finns många fördelar med att göra forskningspublikationer fritt tillgängliga via internet – 
open access. Forskningsresultat kan på så sätt spridas snabbare och mer effektivt, såväl inom 
forskningsvärlden som till allmänheten. Detta är en viktig anledning till att allt fler 
forskningsfinansiärer numera ställer krav på att den forskning de finansierar också görs fritt 
tillgänglig.1  

För forskare som omfattas av kravet att göra forskningsresultaten fritt tillgängliga finns i 
huvudsak två möjligheter. Det ena är att publicera i en open access-tidskrift och det andra är att 
publicera i en prenumerationsbaserad tidskrift och dessutom tillgängliggöra en kopia av artikeln 
i ett öppet arkiv, så kallad parallellpublicering2. I och med forskningsfinansiärernas krav kan den 
förväntade parallellpubliceringen komma att öka eftersom möjligheten att publicera i en open 
access-tidskrift än så länge är begränsad inom många vetenskapliga ämnesområden. Därmed 
ställs också högre krav på ett väl fungerande arbetsflöde för parallellpublicering i öppna arkiv 
vid svenska lärosäten. 

Eftersom publicering i en prenumerationsbaserad tidskrift innebär att författaren överlåter 
upphovsrätten till sin artikel till tidskriften måste alltid tidskriftens villkor för 
parallellpublicering kontrolleras innan artikeln kan göras fritt tillgänglig i ett öppet arkiv. Olika 
tidskriftsförlag och ibland även olika tidskrifter inom ett förlag har sina egna regler och villkor 
för parallellpublicering. Det är därför viktigt att de öppna arkiven är anpassade för att hantera 
och beskriva olika artikelversioner. Prenumerationsbaserade tidskrifter tillåter vanligen inte att 
tidskriftens originalfil parallellpubliceras. Istället är det den accepterade författarversionen som 
kan göras fritt tillgänglig, dvs. den version som har genomgått refereegranskning men som 
saknar tidskriftens paginering och logotyp.3 När en författarversion publiceras i ett öppet arkiv 
förses den med ett försättsblad som bland annat innehåller information om källhänvisning till 
originalartikeln i tidskriften. Andra villkor för parallellpublicering som kan förekomma är så 
kallade embargon vilket innebär att tidskriften tillåter parallellpublicering först efter en viss 
tidsperiod. Perioden för embargo varierar vanligen från 6 till 24 månader.  

1.2 SHERPA/RoMEO  
Uppgifter om tidskriftsförlagens regler för parallellpublicering och vilken version av artikeln 
som kan göras tillgänglig finns samlade i tjänsten SHERPA/RoMEO. SHERPA/RoMEO startades 
2002 och drivs och utvecklas vid Centre for Research Communication vid University of 
Nottingham.4 Sedan 2010 samlar man tidskrifter i den egna databasen RoMEO som numera 
innehåller 1128 förlag och mer än 18 000 tidskrifter.5 Databasen RoMEO täcker vetenskapligt 
granskade tidskrifter och vissa konferensserier. Tidskriftstitlar hämtas från förlagens 
webbplatser och kompletteras med information via rss-flöden från the British Library’s Zetoc 

                                                             
1 I Sverige har Vetenskapsrådet, Formas, Riksbankens Jubileumsfond, Östersjöstiftelsen, Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse samt Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskpa (FAS) sådana krav. 
2 På engelska används begreppet ”self-archiving”. 
3 Vanliga engelska begrepp är ”accepted version” or ”post-print”. 
4 http://www.sherpa.ac.uk/romeo/  
5 http://www.sherpa.ac.uk/romeo/faq/  
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service, DOAJ- Directory of Open Access Journals och tidskriftslistan Entrez från The National 
Center for Biotechnology Information.6 Tjänsten har från början skapats för att man ska kunna 
slå upp information manuellt via söktjänsten, men det är också möjligt att hämta information 
direkt från SHERPA/RoMEO via API (Application Programming Interface) exempelvis till ett 
öppet arkiv.7 

Informationen om publiceringsvillkor i SHERPA/RoMEO redovisas huvudsakligen på 
förlagsnivå, vilket i många fall innebär att man hänvisas vidare för att kontrollera uppgifterna på 
tidskriftens webbsida. Innehållet bygger framför allt på förlagens egna publiceringsavtal, 
befintliga open access-policies och andra dokument som finns tillgängliga på förlagens 
webbplatser. För att göra jämförelser mellan olika förlag presenteras förlagsinformationen som 
särskilda standardiserade termer och begrepp i SHERPA/RoMEO.8 Sammanfattningarna i 
SHERPA/RoMEO innehåller även information om huruvida förlagens villkor för 
parallellpublicering överensstämmer med gällande open access-policy hos 
forskningsfinansiärer.9  

1.3 Användarstöd vid parallellpublicering 
Den stora fördelen med SHERPA/RoMEO är att den utgör en samlad databas med förlagsvillkor 
vilket underlättar vid uppslagning och den är därför ett viktigt stöd i samband med 
parallellpublicering. Däremot har det visat sig att det finns behov av ytterligare användarstöd i 
många fall. I ett tidigare KB-finaniserat projekt intervjuades forskare om sina erfarenheter av 
parallellpublicering och av att praktiskt använda SHERPA/RoMEO.10 Det visade sig att de 
intervjuade forskarna generellt var positiva till att sprida sina resultat genom 
parallellpublicering. Däremot upplevdes det både tidskrävande och osäkert att kontrollera 
tidskrifternas publiceringsvillkor och man ville gärna ha stöd i den hanteringen. Terminologin i 
SHERPA/RoMEO ansågs dessutom många gånger svår att tolka. Istället för manuell uppslagning 
framfördes önskemål om ett automatiserat stöd för uppslagning av tidskrifternas villkor för 
parallellpublicering direkt i det öppna arkivet. 

Även vid forskningsbibliotek där man ger stöd i samband med parallellpublicering upplevs 
kontroll av förlagsvillkor och hantering av artikelversioner ofta som arbets- och tidskrävande. 
Resultatet från en enkätundersökning 2011 om open access-arbetet vid svenska lärosäten 
visade att ett av de mest prioriterade utvecklingsområdena var användarstöd och teknisk 
utveckling för att underlätta parallellpublicering i lärosätets öppna arkiv.11 Dessutom ansågs det 
mest prioriterade området på nationell nivå vara att ingå generella avtal för parallellpublicering 
i samband med att de nationella licensavtalen för prenumerationstidskrifter bestäms. 
Möjligheten skulle då vara att förhandla sig till mer enhetliga publiceringsvillkor hos förlagen 
och därmed minska uppslagning i SHERPA/RoMEO för olika tidskrifter i enskilda fall.   

                                                             
6 About RoMEO, http://www.sherpa.ac.uk/romeo/about/  
7 Anrop via API (Application Programming Interface) kan göras direkt från SHERPA/RoMEO se vidare: 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/apimanual/ 
8 Exempelvis används olika färger för att summera förlagsvillkor, ”green”, ”blue”, ”yellow” and ”white”. 
Dessa och övriga termer finns beskrivna här: http://www.sherpa.ac.uk/romeoinfo.html  
9 Information om forskningsfinansiärers open access-policy finns förtecknade i SHERPA/JULIET: 
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/  
10 Björklund, Carin m.fl. (2009). Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar. Slutrapport PAVA-projektet. 
Projektrapport till Kungliga biblioteket, Programmet för OpenAccess.se. Tillgänglig via: 
http://www.kb.se/openaccess/om/projekt/avslutade/  
11 Svensson, A. (2011). Open access vid svenska lärosäten – en enkätundersökning. Tillgänglig via: 
http://www.kb.se/openaccess/om/  
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Som helhet är ändå SHERPA/RoMEO ett oumbärligt stöd i samband med parallellpublicering och 
också den databas som utgör grunden för tjänsten JIR – Journal Information Resource som 
beskrivs närmare i nästa avsnitt. 

1.4 Om JIR – Journal Infomation Resource 
Möjligheten att bearbeta och ytterligare berika den information som finns i SHERPA/RoMEO har 
undersökts i projektet OA-publicerade domänmodeller avseende vetenskaplig publicering och 
gruppstruktur. Slutrapport för PARPUB-projektet Fas I och II. 12 Målsättningen i projektet har 
varit att samla in, komplettera och strukturera data från SHERPA/RoMEO och därigenom skapa 
en tjänst för automatisk uppslagning av publiceringsvillkor. Resultatet av detta är det inom 
projektet utvecklade systemet JIR – Journal Information Resource, som ska tillhandahålla aktuell 
information om tidskriftsförlagens villkor för parallellpublicering och är tillgänglig via 
serveranrop för andra system t.ex. ett öppet arkiv. Syftet med JIR är att så långt det är möjligt 
minska den manuella uppslagningen så att kontrollen istället kan göras automatiskt. Förutom att 
JIR hämtar data från SHERPA/RoMEO har ambitionen varit att komplettera med information 
från ytterligare förlag och dessutom, i de fall det finns sådan, med tidskriftsspecifik information 
från förlagens egna webbsidor. För att lättare tolka den verbalt, i fritext, uttryckta informationen 
på SHERPA/RoMEO:s webbplats har informationen omvandlats till strukturerad form i JIR.  

Tidskriftsregistret i JIR omfattar totalt 20 985 tidskrifter med ISSN. Omkring hälften av dessa, 
dvs. 10 971 tidskrifter har en länk till ett identifierat förlag. Det material som har bearbetats och 
strukturerats när det gäller information om publiceringsvillkor utgörs av 7013 tidskrifter och 
1001 förlag.13 Även om innehållet i den nuvarande versionen av JIR är mindre än i 
SHERPA/RoMEO förväntas JIR innehålla en bättre strukturerad och tolkad information än den 
som kan hämtas direkt från SHERPA/RoMEO. En sådan tjänst förväntas ha ett stort värde för att 
underlätta användarstöd och parallellpublicering i de öppna arkiven.  

1.5 Projektets syfte 
Möjligheten att förenkla och automatisera arbetsprocessen i samband med parallellpublicering 
är således efterfrågat. Detta gäller för forskare som själva genomför parallellpublicering i ett 
öppet arkiv, men också för bibliotekarier som ger användarstöd genom att kontrollera 
förlagsvillkor. Ett sätt att underlätta kontrollen av tidskrifternas publiceringsvillkor kan vara att 
integrera och presentera denna information direkt i det öppna arkivets webbgränssnitt och på 
så sätt få svar automatiskt i samband med parallellpublicering. För att få så tillförlitliga svar som 
möjligt krävs det dock att informationen kan hämtas från en så säker och innehållsrik tjänst som 
möjligt. Det är även önskvärt att få svar på tidskriftsnivå i de fall förlagen har olika 
publiceringsvillkor för sina olika tidskrifter. 

Syftet med följande projekt har därför varit att testa och utvärdera innehållet i den ovan nämnda 
tjänsten JIR (Journal Information Resource) som förväntas innehålla mer bearbetad information 
om förlagsvillkor jämfört med SHERPA/RoMEO. Målsättningen har också varit att utvärdera om 
informationen i JIR skulle kunna användas för automatisk uppslagning av publiceringsvillkor 
och därmed vidareutvecklas för att integreras i samband med parallellpublicering i öppna arkiv.  

                                                             
12 Sandewall, Erik (2012). OA-publicerade domänmodeller avseende vetenskaplig publicering och 
gruppstruktur. Slutrapport för PARPUB-projektet Fas I och II. Tillgänglig via: 
http://www.kb.se/openaccess/om/projekt/avslutade/  
13 Sandewall, Erik (2012). Domain Modelling of Rights and Conditions for Parallel Publication of Research 
Articles Comprehensive Report from the PARPUB Project, Phase I-II. Tillgänglig via OpenAccess.se: 
http://www.kb.se/openaccess/om/projekt/avslutade/ 
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I förlängningen kan detta underlätta och därmed leda till ökad parallellpublicering av 
vetenskapliga artiklar i öppna arkiv.  

2 Metodik och genomförande  

2.1 Testmaterial  
Testmaterialet hämtades vid ett och samma tillfälle genom en sökning i Uppsala universitets 
publiceringssystem DiVA (14-02-2012).14  

För att få ett tillräckligt omfattande, aktuellt material och ett material som är relevant för 
innehållet i JIR begränsades sökningen enligt följande: 

 publikationstyp artikel i tidskrift  

 refereegranskat 

 engelska som huvudspråk  

 publikationer som registrerats i DiVA under de senaste 30 dagarna 

 150 sökträffar/publikationsposter 

Testmaterialet innehåller således enbart artiklar i vetenskapliga tidskrifter och utgör ett 
representativt urval av artiklar från olika ämnesområden inom Uppsala universitet som skulle 
kunna förväntas gå att parallellpublicera i DiVA.  

2.2 Tjänsten JIR 
Beskrivning av tjänsten JIR finns sammanfattad av Erik Sandewall i två slutrapporter från 2012, 
nämligen OA-publicerade domänmodeller avseende vetenskaplig publicering och gruppstruktur. 
Slutrapport för PARPUB-projektet Fas I och II och Domain Modelling of Rights and Conditions for 
Parallel Publication of Research Articles. Comprehensive Report from the PARPUB Project, Phase I-
II.15  Information om JIR finns även tillgänglig på en särskild webbplats, nämligen: 
http://www.ida.liu.se/ext/jir/    

Systemet JIR finns tillgängligt genom anrop på följande adress (tillgänglig 2012-11-28):  

http://piex.publ.kth.se:40088/jir-parpub?server-type=university&in-journal-issn=0882-
7974&publ-year=2009&publ-month=4&a2a=xml-jir 

Testerna gjordes genom att lägga in relevant ISSN-nummer för varje artikelpost via länken ovan 
och därefter tolka svaren som visas i xml. För att få tillförlitliga svar för parallellpublicering i ett 
öppet arkiv ska följande grundläggande frågor kunna besvaras: 

1. Tillåter tidskriften att artikeln parallellpubliceras i ett öppet arkiv? 
2. Vilken version av artikeln kan parallellpubliceras? 
3. Finns det särskilda villkor för parallellpublicering i form av exempelvis embargon eller 

krav på särskild formulering angivet på försättsbladet? 

För att få en uppfattning om hur tillförlitligt innehållet i JIR är har resultatet från JIR jämförts 
med informationen som finns i SHERPA/RoMEO. Därför har även uppslagning av tidskrifter 

                                                             
14 DiVA som är det publiceringssystem som används vid Uppsala universitet och även vid 28 andra 
svenska lärosäten. http://www.uu.diva-portal.org/ 
15 Båda rapporter finns tillgängliga via OpenAccess.se:s webbplats för avslutade projekt 2012: 
http://www.kb.se/openaccess/om/projekt/avslutade/ 
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gjorts direkt i SHERPA/RoMEO. Resultaten diskuteras utifrån tidskriftsnivå eftersom tidskrifter 
inom ett och samma förlag kan ha olika villkor för parallellpublicering. 

3 Resultat av tester i JIR 
Urvalet av artikelposter visade stor spridning när det gäller såväl förlag som tidskrifter. Av de 
150 artikelposter som ingick i testresultatet finns 55 förlag och 129 tidskrifter representerade. I 
bilaga 1 presenteras en lista över de tidskrifter och förlag som ingår i testmaterialet. Nedan 
redovisas svarsresultat från testerna i JIR med jämförelser av uppgifter i SHERPA/RoMEO.  

3.1 Går det att parallellpublicera? 

3.1.1 Resultat från JIR 
Resultaten från JIR visar att 86 av 129 tidskriftsartiklar kan parallellpubliceras genast i ett öppet 
arkiv (tabell 1). Vidare kan 7 artiklar parallellpubliceras med vissa restriktioner, i dessa fall med 
embargon. Elva tidskriftsartiklar kan inte parallellpubliceras alls enligt JIR, åtminstone inte i ett 
lärosätes öppna arkiv.  I sammanlagt 25 av testerna ges inget svar i JIR angående möjligheten att 
parallellpublicera. Fjorton av dessa beror på att JIR inte kunnat hämta information om 
parallellpublicering och ger då endast ett kortfattat xml-svar (”No PARPUB information 
available”). I 11 svar ges inget xml-svar alls. 

Tabell 1. Svar på frågan: Tillåter tidskriften att artiklar parallellpubliceras i ett öppet arkiv? Totalt antal 
tidskriftsartiklar i testerna = 129. 

Svar  Antal 
svar 

JIR (xml-svar) 

Ja, genast  86 <permit-posting>at-once</permit-posting> 

Ja, med restriktioner 7 <permit-posting>with-restriction</permit-posting> 

Nej 11 <permit-posting> not-at-all </permit-posting>* 

Ingen information 
tillgänglig 

14 
<failure-phrase>No PARPUB information available</failure-
phrase> 

Inget xml-svar 11 “The connection was reset” (9), xml parsing error (2) 

Summa 129  

* not-at-all = “Postpublication not permitted on this server type”  

3.1.2 Jämförelse med resultat från SHERPA/RoMEO 
Vid en jämförelse med sökning av testmaterialet direkt i SHERPA/RoMEO visar det sig att av de 
86 tidskriftsartiklar som enligt JIR kan parallellpubliceras direkt (”at-once”) är det 80 som ger 
samma resultat i SHERPA/RoMEO. I de 6 övriga svarsresultaten visade det sig däremot att det 
enligt SHERPA/RoMEO antingen finns ett 12 månaders embargo eller andra restriktioner, vilket 
inte gör det möjligt att parallellpublicera genast. Bland de förlag som finns representerade i 
gruppen som enligt JIR går att parallellpublicera genast finns bl.a. Taylor and Francis som har 
embargon på mellan 12 -18 månader.  

Av de 7 artiklar som enligt JIR kan parallellpubliceras med restriktioner (”with-restriction”) 
stämmer detta i samtliga fall överens med informationen i SHERPA/RoMEO. 

När det gäller de sammanlagt 25 tidskrifter där JIR inte ger något svar angående möjligheten att 
parallellpublicera så överensstämmer detta för sammanlagt 14 av tidskrifterna där policy för 

parallellpublicering saknas (eller i något fall är oklar) även i SHERPA/RoMEO.  Nedan listas 

dessa 14 tidskrifter: 
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Tidskrifter som finns listade i SHERPA/RoMEO men som där saknar uppdaterad information16: 

 American journal of dentistry 

 American journal of pharmaceutical education 

 Avian diseases 

 Canadian journal of urban research 

 Global governance 

 Journal of nuclear medicine 

 Journal of palliative care 

 Nonlinear analysis 

 Politeia 

Tidskrifter med oklar information i SHERPA/RoMEO: 

 Lithosphere 

 Journal of visualized experiments (JoVE) 

Tidskrift som saknas helt i SHERPA/RoMEO: 

 Diesis  

 UnderCurrents: Journal of critical environmental studies  

 Utbildning och demokrati  

Elva av de återstående tidskrifterna som i JIR inte ger svar angående möjligheten att 
parallellpublicera finns listade med information om villkor för parallellpublicering i 
SHERPA/RoMEO.  Där framgår det att parallellpublicering är tillåten, i några fall med 12 
månaders embargo. Orsaken till att dessa inte resulterar i svar i JIR kan möjligen vara att dessa 
tidskrifter saknas där.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att när det gäller frågan om tidskriften tillåter 
parallellpublicering i ett öppet arkiv gav JIR svar som överensstämmer med SHERPA/RoMEO i 
sammanlagt 101 av 129 svar (78 % ).  

3.2 Vilken version kan parallellpubliceras? 

3.2.1 Resultat från JIR 
För att titta närmare på vilken artikelversion som kan parallellpubliceras enligt JIR användes 
testresultatet av de 86 tidskriftsartiklar som enligt JIR går att parallellpublicera genast (tabell 2). 
Detta inkluderar då de 6 tidskrifter som diskuteras i avsnittet ovan, som enligt JIR kan 
parallellpubliceras genast men enligt SHERPA/RoMEO endast kan parallellpubliceras efter 
embargon. De 7 artiklar som enligt JIR kan parallellpuliceras med vissa restriktioner (se tabell 1 
ovan) saknade helt information om artikelversion i JIR och finns därför inte med. 

I JIR används följande sex benämningar för olika artikelversioner17: 

                                                             
16 Anges i SHERPA/RoMEO som “This is a RoMEO ungraded journal, this publisher's policies have not been 
checked by RoMEO”. 
17 Sandewall, Erik (2012). Domain Modelling of Rights and Conditions for Parallel Publication of Research 
Articles Comprehensive Report from the PARPUB Project, Phase I-II. Tillgänglig via: 
http://www.kb.se/openaccess/om/projekt/avslutade/ 
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 Submitted = the author's pre-reviewing manuscript     

 Delivered = the author's post-reviewing manuscript 

 Publisher = the version that the publisher puts on its website 

 Provided = the version (similar to the publisher version) that the publisher provides to 
the author for archiving 

 Not-publisher = in any case, not the 'publisher' version  

 Publisher-preferred = use of 'publisher' version is preferred by the publisher but not a 
strict requirement 

I svarsresultatet finns tre av dessa artikelversioner med i JIR, nämligen ”publisher”, ”not-
publisher” och ”delivered” - här översatt till svenska som ”förlagsversion”, ”författarversion, 
oklart vilken” och ”författarversion efter granskning” (tabell 2). Resultatet visar att JIR ger svar 
angående artikelversion i sammanlagt 54 svar. I 4 fall kan förlagsversionen parallellpubliceras, i 
3 fall kan den författarversion som genomgått granskning parallellpubliceras. I så många som 47 
av de testade fallen blir svaret ”not-publisher” vilket endast talar om att förlagsversionen, dvs. 
den version som publiceras på tidskriftens webbplats, inte kan parallellpubliceras. Man får 
således ingen information om vilken av författarversionerna som kan läggas ut.  

Tabell 2. Svar på frågan: Vilken version av artikeln kan parallellpubliceras i ett lärosätes öppna arkiv? 
Totalt antal tidskriftsartiklar i testerna som enligt JIR går att parallellpublicera = 86.  

Svar (översättning)*  Antal svar JIR (xml-svar) 

Förlagsversionen  4 <allowed-version>publisher</allowed-version> 

Författarversion efter granskning 3 <allowed-version>delivered</allowed-version> 

Författarversion, oklart vilken 47 <allowed-version>not-publisher</allowed-version> 

Inget xml-svar 32 “allowed-version” saknas i xml-svaret 

Summa 86  

* författarens översättning 

3.2.2 Jämförelse med resultat från SHERPA/RoMEO 
 

I SHERPA/RoMEO används tre benämningar för olika versioner av en artikel: 

 Pre-print = the version of the paper before peer review (“submitted” i JIR) 

 Post-print = the version of the paper after peer-review, with revisions having been made 
(“delivered” i JIR) 

 Publisher’s version/PDF (“publisher” i JIR) 

De svarsresultat från JIR som är relevanta att titta närmare på för jämförande uppslagning i 
SHERPA/RoMEO är de svar som i JIR resulterade i förlagsversion respektive författarversion 
efter granskning. För de 4 tidskrifter som enligt JIR tillåter att förlagsversionen 
parallellpubliceras är det bara 2 svar som överensstämmer med svaren i SHERPA/RoMEO. Det 
gäller tidskrifterna Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics och Physical 
Review Letters. Det är däremot inte tillåtet att parallellpublicera förlagsversionen för artiklar i 
Journal of Cell Science eller Canadian Journal of Zoology. 

För de 3 tidskrifter som enligt JIR tillåter att den granskade författarversionen 
parallellpubliceras är det bara 1 svar som överensstämmer med svaren i SHERPA/RoMEO, 
nämligen Diabetes Care.  Däremot överensstämmer inte informationen helt när det gäller 
tidskrifterna Applied Physics Letters och Journal of Chemical Physics som tillåter att alla olika 
artikelversioner parallellpubliceras, dvs. inklusive förlagsversionen.  
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När det gäller de 47 svarsresultaten där det är oklart vilken version som kan parallellpubliceras 
enligt JIR (”not-publisher”) har ingen jämförelse med SHERPA/RoMEO gjorts. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att JIR inte är tillförlitligt när det gäller information om 
vilken eller vilka artikelversioner som kan parallellpubliceras. Det är endast 3 tidskrifter i 
undersökningens testmaterial som ger ett tillförlitligt svar som överensstämmer med 
SHERPA/RoMEO. Övriga svar i JIR ger antingen inget resultat alls eller oklar information som 
inte anger vilken författarversion som kan parallellpubliceras.    

3.3 Finns det särskilda villkor för parallellpublicering? 

3.3.1 Med restriktioner 
I svarsresultatet från JIR finns totalt 7 tidskriftsartiklar som går att parallellpublicera med 
restriktioner (se tabell 1). Vilken typ av restriktioner som avses redovisas i tabellen nedan, 
nämligen 4 svar som anger embargon och 3 svar som talar om att det i dessa fall finns 
restriktioner med krav på skriftlig tillåtelse för parallellpublicering och att embargo-perioden 
kan variera mellan 0-24 månader (tabell 3). Det senare fallet med krav på skriftlig tillåtelse 
gäller förlaget Wiley-Blackwell som vanligen har olika och varierande regler för sina tidskrifter.  

Tabell 3. Svar på frågan: Finns det särskilda villkor eller restriktioner för parallellpublicering i ett 
lärosätes öppna arkiv? Totalt antal tidskriftsartiklar i testerna som enligt JIR går att parallellpublicera 
med vissa restriktioner = 7.  

Svar (restriktioner) Antal  
svar 

JIR (xml-svar) 

Restriktion enligt 
SHERPA/RoMEO 

4 <Romeo-restrictions>embargo</ Romeo-restrictions > 

Restriktion enligt 
SHERPA/RoMEO 

3 <Romeo-restrictions>If signed CTA, only allowed with written 
permission, 0-24 months depending on journal</ Romeo-restrictions > 

Summa 7  

3.3.2 Jämförelse med SHERPA/RoMEO 
Samtliga svar enligt JIR ”med restriktioner” överensstämmer med informationen i 
SHERPA/RoMEO som dock har mer utförlig information. I SHERPA/RoMEO får man veta att 
embargot för de 4 tidskrifterna gäller 12 månader. I övriga fall innebär det  att man i såväl 
SHERPA/RoMEO som JIR måste kontrollera varje enskilt fall manuellt på tidskriftsnivå. 

3.3.3 Krav på särskild formulering på försättsblad 
I 21 svar från JIR, vilket motsvarar 21 tidskrifter fördelade på 8 förlag, finns en anmärkning om 
att förlaget kräver att en specifik formulering ska finnas med på försättsbladet (tabell 4). 
Anmärkningarna har skilda formuleringar med varierande längd. När det gäller tidskrifterna 
Diabetes care och Optics express finns relativt omfattande krav på formulering. Däremot har 
förlagen Blackwell, Pion Limited och Springer kortfattade och likartade formuleringar.  

Tabell 4. De förlag i svarsresultatet från JIR som har krav på att särskild formulering finns angiven på 
försättsbladet. Totalt 21 tidskrifter fördelade på 8 förlag. 

Förlag Tidskrift JIR (xml-svar)   

American 
Diabetes 
Association 

Diabetes care <setphrase>This is an author-created, uncopyedited electronic 
version of an article accepted for publication in Diabetes. The 
American Diabetes Association (ADA), publisher of Diabetes, is not 
responsible for any errors or omissions in this version of the 
manuscript or any version derived from it by third parties. The 
definitive publisher-authenticated version will be available in a 
future issue of Diabetes in print and online at 
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http://diabetes.diabetesjournals.org.</setphrase> 

American 
Society for 
Biochemistry  
and Molecular 
Biology 

Journal of 
biological 
chemistry 

<setphrase>This research was originally published in …  
© the  American Society for Biochemistry and Molecular Biology. 
</setphrase>  
 

Blackwell Clinical and 
experimental 
allergy,  
conservation 
biology 

<setphrase>The definitive version is available at 
http://www.blackwell-synergy.com/</setphrase> 
 

Optical Society 
of America 

Optics express <setphrase>This paper was published in #2 and is made available 
as an electronic reprint with the permission of OSA. The paper can 
be found at the following URL on the OSA website: #5. Systematic 
or multiple reproduction or distribution to multiple locations via 
electronic or other means is prohibited and is subject to penalties 
under law. </setphrase> 

Pion Limited Environment and 
planning A 

<setphrase>The definitive, peer-reviewed and edited version of 
this article is published in …  doi: …</setphrase> 

Royal Society 
of Medicine 

Acta radiologica <setphrase>This is the final draft, after peer-review, of a 
manuscript published in …  The definitive version, detailed above, 
is available online at www.rsmjournals.com.</setphrase>  

Springer 13 tidskrifter (se 
bilaga 1) 

<setphrase>The original publication is available at 
www.springerlink.com.</setphrase> 

Wiley Acta psychiatrica 
scandinavica 

<setphrase>This is a preprint of an article published in 
…</setphrase> 

3.3.4 Jämförelse med SHERPA/RoMEO 
En jämförande sökning på Diabetes i SHERPA/RoMEO hänvisar vidare till förlagets 
publiceringsavtal: ”Post-prints must include the set statement (see copyright assignment 
information)”. Det finns en länk från SHERPA/RoMEO till tidskriftens information om 
publiceringsavtalet. Här visar det sig att information om den särskilda formulering som förlaget 
eller tidskriften kräver ska finnas med på försättsbladet, finns med direkt i informationen från 
JIR medan den saknas i SHERPA/RoMEO och måste sökas på tidskriftens webbplats. Detsamma 
gäller tidskriften Optics express, där frasen presenteras i JIR men måste sökas vidare från 
SHERPA/RoMEO med hänvisningen ”Publisher copyright and source must be acknowledged 
with set statement (see policy)”. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att testerna visar att JIR inte ger tillräcklig information 
om embargotider. Däremot ger JIR ett bättre resultat än SHERPA/RoMEO när det gäller de 
särskilda fraser som vissa tidskrifter kräver ska finnas med vid parallellpublicering.   

4 Sammanfattning och rekommendationer 
Testresultatet från den här undersökningen har visat att JIR sammanfattningsvis ger 
tillfredsställande svar på frågan om tidskrifterna tillåter parallellpublicering i ett öppet arkiv. I 
sammanlagt 78 % av svaren (101 av 129) gav JIR svar som överensstämmer med informationen 
i SHERPA/RoMEO. Resultatet visade dessutom att JIR i några fall kunde ge ett bättre svar jämfört 
med SHERPA/RoMEO när det gäller särskilda krav på formulering vid parallellpublicering som 
vissa förlag och tidskrifter har. I dessa fall skulle man således inte behöva gå vidare till 
tidskriftens webbplats för att söka rätt på informationen utan istället kunna hämta den direkt 
från JIR.  
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Däremot lyckades inte JIR att ge svar på den viktiga frågan om vilken eller vilka artikelversioner 
som kan göras tillgängliga, något som är väsentligt i samband med parallellpublicering i öppna 
arkiv. Här gav JIR tillförlitligt svar i endast 3 fall. I övriga fall gavs inga svar alls, alternativt 
oklara svar som därmed inte är användbara. Det är dessutom värt att noter att drygt 10 % av 
tidskrifterna som ingick i testerna helt saknade information om publiceringsvillkor, i såväl JIR 
som i SHERPA/RoMEO.  

Ambitionen att vidareutveckla innehållet i SHERPA/RoMEO och tillhandahålla tjänsten JIR har 
varit ett intressant och efterfrågat initiativ. I nuvarande form ger dock JIR alltför osäkra 
uppgifter om publiceringsvillkor för att kunna tillhandahålla tillförlitlig information. Om JIR ska 
kunna användas för automatisk uppslagning av förlagsvillkor och integrering i öppna arkiv i 
samband med parallellpublicering återstår ytterligare arbetsinsatser som till stor del handlar 
om att uppdatera och fylla JIR med innehåll. Eftersom antalet vetenskapliga tidskrifter är stort 
och förändringar i förlagens och enskilda tidskrifters publiceringsvillkor sker kontinuerligt är 
detta ett omfattande arbete.  

Sammanfattningsvis kan således konstateras att resultatet av den här undersökningens tester av 
JIR visar alltför stor osäkerhet för att rekommendera fortsatt vidareutveckling av tjänsten. För 
att underlätta parallellpublicering föreslås istället gemensamma insatser från svenska 
forskningsbibliotek för att öka innehållet i SHERPA/RoMEO eftersom många titlar fortfarande 
saknas. Det gäller såväl svenskutgivna tidskrifter som övriga tidskrifter. Ambitionen från de 
ansvariga för SHERPA/RoMEO är också att alltmer utöka informationen och lyfta fram regler 
och villkor även på tidskriftsnivå.  

Det är också viktigt att anpassa arbetsrutinerna vid parallellpublicering efter hur arbetsflödet 
ser ut i de öppna arkiven. Tidigare har fokus i de öppna arkiven varit så kallad egenregistrering, 
dvs. att forskare själva förväntas lägga in bibliografiska uppgifter om sina publikationer och 
därmed också förväntas parallellpublicera. Vid flera lärosäten går utvecklingen snarare mot att 
registreringsarbetet sköts centralt genom att man importerar publikationsreferenser från andra 
befintliga artikeldatabaser till de öppna arkiven. Det är ett arbetsflöde som har visat sig vara 
mer effektivt, samtidigt som det ger bättre kvalitet på datainnehållet. Med denna utveckling 
kommer allt färre forskare att själva hantera sina publikationer i de öppna arkiven och förväntas 
därmed inte heller att hantera parallellpubliceringen själva. Därmed blir det också mindre 
intressant med en integrerad automatiserad tjänst direkt i det öppna arkivet där forskarna är 
målgruppen. Istället bör vidareutveckling och anpassning av funktioner och användarstöd för 
parallellpublicering göras med hänsyn till ett arbetsflöde där parallellpublicering till största 
delen hanteras vid biblioteken.  
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Bilaga 1. Förlag och tidskrifter som ingår i testmaterialet. Totalt 56 förlag och 129 tidskrifter.    

Förlag  Tidskrift  ISSN 

American Association of Avian Pathologists  Avian diseases  0005‐2086 

American Association of Colleges of 
Pharmacy (OA‐journal) 

American journal of pharmaceutical 
education  0002‐9459 

American Association for Cancer Research  Clinical cancer research  1078‐0432 

American Chemical Society 
 
 
 
 
 

Analytical chemistry 
Biochemistry 
Journal of chemical theory and 
computation 
The journal of physical chemistry C 
The journal of physical chemistry letters 

0003‐2700 
0006‐2960 
 
1549‐9618 
1932‐7447 
1948‐7185 

American Diabetes Association  Diabetes care  0149‐5992 

American Geophysical Union  Journal of geophysical research  0148‐0227 

American Institute of Physics 
 

Applied physics letters 
Journal of chemical physics 

0003‐6951 
0021‐9606 

American Physical Society 
 
 

Physical review B. Condensed matter and 
materials physics 
Physical review letters 

 
1098‐0121 
0031‐9007 

American Physiological Society 
 

American journal of physiology. 
Regulatory integrative and comparative  0363‐6119 

American Society for Biochemistry and 
Molecular Biology 

Journal of biological chemistry 
 

0021‐9258 
 

American Society for Microbiology 
 
 

Antimicrobial agents and chemotherapy 
Journal of clinical microbiology 
Applied and environmental microbiology 

0066‐4804 
0095‐1137 
0099‐2240 

Applied Probability Trust  Journal of applied probability  0021‐9002 

BioMed Central 
 
 

BMC evolutionary biology 
BMC neuroscience (Online) 
Behavioral and Brain Functions 

1471‐2148 
1471‐2202 
1744‐9081 

Blackwell 
 

Clinical and experimental allergy 
Conservation biology 

0954‐7894 
0888‐8892 

British Medical Association  BMJ. British Medical Journal  0959‐535X 

Company of Biologists  Journal of cell science  0021‐9533 

Diesis Literary Studies  Diesis: footnotes on literary identities  2161‐3095 

Elsevier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biochemical and biophysical research 
communications ‐ BBRC 
Breast 
Earth and planetary science letters 
European journal of pharmaceutical 
sciences 
Fertility and sterility 
Forensic science international 
Fungal genetics and biology 
Journal of affective disorders 
Journal of allergy and clinical immunology 
Journal of archaeological science 
Journal of ethnopharmacology 
Journal of health economics 
Journal of psychiatric research 

 
0006‐291X 
0960‐9776 
0012‐821X 
 
0928‐0987 
0015‐0282 
1872‐4973 
1087‐1845 
0165‐0327 
0091‐6749 
0305‐4403 
0378‐8741 
0167‐6296 
0022‐3956 



  Journal of shoulder and elbow surgery 
Journal of the American college of 
surgeons 
Journal of theoretical biology 
Materials research bulletin 
Molecular phylogenetics and evolution 
Neuron 
Peptides 
Reproductive toxicology 
Resuscitation 
Schizophrenia research 
Science of the total environment 
Surface & Coatings Technology 
Tourism management 
Toxicology 
Vaccine 

1058‐2746 
 
1072‐7515 
0022‐5193 
0025‐5408 
1055‐7903 
0896‐6273 
0196‐9781 
0890‐6238 
0300‐9572 
0920‐9964 
0048‐9697 
0257‐8972 
0261‐5177 
0300‐483X 
0264‐410X 

Endocrine Society 
 

Journal of clinical endocrinology and 
metabolism 

0021‐972X 

Faculty of Environmental Studies, Toronto 
 

UnderCurrents: Journal of Critical 
Environmental Studies 

0843‐7351 

Geological Society of America  Lithosphere  1941‐8264 

Georg Thieme Verlag (Thieme Publishing)  Synthesis (Stuttgart)  0039‐7881 

Humana Press 
Methods in molecular biology (Clifton, 
N.J.)  1940‐6029 

Institute of Mathematics and Informatics   Nonlinear analysis  0362‐546X 

Institute of Physics 
 
 
 

Journal of physics A 
Nanotechnology 
Physica scripta 
Plasma physics and controlled fusion 

1751‐8113 
0957‐4484 
0031‐8949 
0741‐3335 

Institute of Urban Studies  Canadian journal of urban research  1188‐3774 

Interperiodica  Journal of analytical chemistry  1061‐9348 

Journal of visualized experiments : JoVE  Journal of visualized experiments : JoVE  1940‐087X 

Kluwer 
 

Advances in experimental medicine and 
biology  0065‐2598 

Landes Bioscience  RNA biology  1547‐6286 

Lippincott Williams Wilkins 
 
 

Critical care medicine 
Journal of hypertension 
Transplantation 

0090‐3493 
0263‐6352 
0041‐1337 

Lynne Rienner Publishers  Global governance  1075‐2846 

Mosher and Linder Inc  American journal of dentistry  0894‐8275 

National Academy of Sciences 
 

Proceedings of the national academy of 
sciences of the United States of America 

0027‐8424 

National Institutes of Environmental 
Health Sciences 

Journal of environmental health 
perspectives 

0091‐6765 

National Research Council Canada  Canadian journal of zoology  0008‐4301 

Nature Publishing Group 
 
 

Blood cancer journal 
International journal of obesity 
Leukemia 

2044‐5385 
0307‐0565 
0887‐6924 

Nordic Ecological Society  Oikos  0030‐1299 

Optical Society of America  Optics express  1094‐4087 

Oxford University Press  Age and ageing  0002‐0729 



  Molecular biology and evolution  0737‐4038 

Pedagogikämnet, Örebro universitet  Utbildning & demokrati  1102‐6472 

Pion Limited  Environment and planning A  0308‐518X 

Polish Academy of Sciences, Mammal 
Research Institute  Acta theriologica  0001‐7051 

Public Library of Science 
 

PLOS biology 
PLOS one 

1544‐9173 
1932‐6203 

Royal Society of Chemistry 
 

Physical chemistry, chemical physics ‐ 
PCCP  1463‐9076 

Royal Society of Medicine  Acta radiologica  0284‐1851 

Sage 
 
 
 

Economic and industrial democracy 
Journal of consumer culture 
The american journal of sports medicine 
War in history 

0143‐831X 
1469‐5405 
0363‐5465 
0968‐3445 

Springer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta neuropathologica 
Ambio 
Aquatic sciences 
Biogeochemistry 
Breast cancer research and treatment 
Cancer immunology and immunotherapy 
Cellular and molecular life sciences 
(CMLS) 
Combinatorica 
Diabetologia 
Immunogenetics 
Journal of population economics 
Molecular biology reports 
Naunyn‐Schmiedeberg's archives of 
pharmacology 

0001‐6322 
0044‐7447 
1015‐1621 
0168‐2563 
0167‐6806 
0340‐7004 
 
1420‐682X 
0209‐9683 
0012‐186X 
0093‐7711 
0933‐1433 
0301‐4851 
 
1432‐1912 

Taylor Francis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta oncologica 
Acta orthopaedica 
International journal of radiation biology 
Journal of European integration 
Journal of moral education 
Nordic journal of psychiatry 
Scandinavian cardiovascular journal 
Scandinavian journal of gastroenterology 
Teachers and teaching 

0284‐186X 
1745‐3674 
0955‐3002 
0703‐6337 
0305‐7240 
0803‐9488 
1401‐7431 
0036‐5521 
1354‐0602 

The Society of Nuclear Medicine Inc  Journal of nuclear medicine  0161‐5505 

University of South Africa  Politeia : journal for the political sciences  1128‐2401 

University of Toronto Press   Journal of palliative care  0825‐8597 

Wiley  Acta psychiatrica scandinavica  0001‐690X 

Wiley Blackwell 
 
 

British journal of surgery 
International journal of eating disorders 
Perspectives on psychological science 

0007‐1323 
0276‐3478 
1745‐6916 

Wiley VCH 
 

Chemistry ‐ A European journal 
Proteomics clinical applications 

0947‐6539 
1862‐8346 

World Scientific 
 

International journal of bifurcation and 
chaos in applied sciences and engineering 

 
0218‐1274 

 


