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Inledning 
I Linnéuniversitetets verksamhetsplan för 2018-2020 står att ”Stödet för Open 
Access (OA) ska utvecklas för att stärka spridning och tillgängliggörande av 
publikationer. Ett system för att följa upp kostnaderna för författaravgifter ska 
utformas liksom rutiner för att kunna följa utvecklingen på området genom 
särredovisning i vilken mån publicering skett med OA.”1 Universitetsbibliotekets 
arbete med att stödja omställningen till öppen tillgång ska intensifieras under 
verksamhetsperioden.2 

I den här rapporten redovisas statistik kring de av Linnéuniversitetet publicerade 
vetenskapliga artiklar för 2018 som finns öppet tillgängliga. Som datakälla används 
DiVA, en databas där Linnéuniversitetets forskare ska registrera sina publikationer i 
syfte att samla information om det som universitetets forskare producerat på ett och 
samma ställe. Data från DiVA används till exempel även i en årlig bibliometrisk 
utvärdering, samt som hjälp för varje enskild forskare att kunna visa sina 
publikationer på ett samlat och enhetligt sätt på lnu.se. Databasen är dynamisk och 
forskare kan när som helst registrera publikationer retroaktivt. 
Universitetsbiblioteket granskar alla registrerade publikationer och kontrollerar den 
bibliografiska informationen. Vid granskningen av artiklarna kontrolleras om de 
finns öppet tillgängliga i någon form, vilket möjliggör undersökningar och 
sammanställningar baserat på detta. 

En tidigare rapport om läget för öppet tillgängliga artiklar vid universitetet finns för 
år 2017.3 

Metod 
Den 28 maj 2019, efter det att posterna från åren 2014 till 2018 granskats inför den 
bibliometriska utvärderingen, gjordes sex utsökningar i DiVA4. En för hela 
Linnéuniversitetet och en för varje fakultet (fem stycken). 

I urvalet ingick refereegranskade artiklar och forskningsöversikter publicerade år 
2018, där författaren vid publiceringstillfället tillhörde Linnéuniversitetet.  

Utsökningen gjordes enligt nedan: 

                                                   
1 Universitetsstyrelsen. Verksamhetsplan och budget 2018-2020, 2017, s. 16. 
https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/universitetsledningens-
kansli/verksamhetsplanering/verksamhetsplan-och-budget-2018-2020-till-us.pdf (hämtad 
2019-06-19) 
2 Ibid, s. 25.  
3 Juhlin, Helena. OA-publicering och APC:er vid Linnéuniversitetet. Bilaga till Beslut om 
publiceringspott för Open Access-publicering, 2018. 
https://medarbetare.lnu.se/social/groups/informatik/posts/75639/post_files/29946 (hämtad 
2019-06-19) 
4 DiVA utsökning. http://lnu.diva-portal.org/smash/builder.jsf (hämtad 2019-05-28) 
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Publiceringsår: 2018 

Organisation(id): Linnéuniversitetet (Inkluderat även tidigare namn) 

Publikationstyp: 
Artikel i tidskrift 
Artikel, forskningsöversikt 

Status: Publicerad 

Typ av innehåll: Refereegranskat 

INTE 

Underkategori: 
Editorial material 
Meeting abstract 

Format valdes till ”CSV all metadata version 2”, antal träffar till 9999 (max) och 
länkar för nedladdning av CSV-filer skapades, se Bilaga. De nedladdade CSV-
filerna öppnades med Excel och inställningar gjordes för att de kommaseparerade 
filerna skulle ordnas i kolumner och rader. 

Rader där kolumnen Reviewed var ”false” rensades bort, för att endast poster som 
granskats skulle finnas kvar. Excel-filerna undersöktes sedan. 

Förutom ovan nämnda utsökningar i DiVA gjordes även ytterligare en utsökning 
den 27 maj med hjälp av ett program kodat av Ida Ahlström för att få fram statistik 
enligt Figur 2. 

Data som ligger till grund för denna rapport hämtades från kolumnerna FreeFulltext 
och FullTextLink. Värde TRUE i kolumnen FreeFulltext innebär att det i posten 
finns en URL eller DOI med markering för Fri fulltext. En URL i kolumnen 
FullTextLink innebär att en pdf-fil laddats upp till posten och gjorts öppet 
tillgänglig. En enskild post kan både ha ett TRUE-värde i FreeFulltext och en URL i 
FullTextLink. 

I de figurer som följer nedan innebär begreppet ”länk” att det finns ett TRUE-värde 
i FreeFulltext. Detta kan jämföras med så kallad ”gold open access” och ”hybrid 
open access”. Hit räknas även de poster där det samtidigt finns en pdf-fil uppladdad 
och som gjorts öppet tillgänglig. Begreppet ”pdf” i figurerna nedan innebär att 
artikeln som DiVA-posten avser gjorts öppet tillgänglig endast med hjälp av en 
uppladdad pdf-fil, så kallad parallellpublicering eller ”green open access”. 

Resultat 
Utsökningen visade 701 refereegranskade artiklar med publiceringsår 2018, varav 
319 öppet tillgängliga. Av dessa var 9 öppet tillgängliga eftersom en fulltext-fil i 
pdf-format fanns uppladdad till respektive DiVA-post (Figur 1). 
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Figur 1. Andel öppet tillgängliga artiklar 2018. 

Vid en sammanställning data från DiVA för åren 2010 till 2018 (Figur 2) syns en 
ökning av både mängden artiklar och andelen som är öppet tillgängliga. Från 
föregående år syns en ökning av andelen öppet tillgängliga artiklar från 38,6 % till 
45,6 %. Andelen artiklar som gjorts öppet tillgängliga genom uppladdning av pdf-fil 
i DiVA verkar minska något från föregående år, från 15 till 9 stycken. Den totala 
mängden artiklar syns överst i varje stapel, och andelen artiklar som gjorts öppet 
tillgängliga, både genom guld-, hybrid- och parallellpublicering, syns i den gula 
delen av stapeln. Data för just den här sammanställningen hämtades från DiVA den 
27 maj 2019, därav något färre totalt antal artiklar än i Figur 1. 

Figur 2. Andel öppet tillgängliga artiklar 2010-2018. 
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Fördelas universitetets öppet tillgängliga artiklar för år 2018 per fakultet (Figur 3) 
syns att Fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL) har den största andelen av 
dessa, 42 %, medan Ekonomihögskolan (FEH) har den minsta, 7 %. 
 

 

 

Jämfört med 2017 har andelen av universitetets öppet tillgängliga artiklar för 
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap ökat från 33 % till 42 %, medan andelen för 
Fakulteten för konst och humaniora har minskat från 21 % till 12 % (Figur 4). 

Figur 4. Universitetets öppet tillgängliga artiklar 2017-2018 uppdelade per fakultet. 

 

Vid en jämförelse av de olika fakulteternas andelar öppet tillgängliga artiklar för 
2018 syns att Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) har publicerat 63 % av sina 
artiklar öppet tillgängliga. Lägst andel öppet tillgängliga artiklar har 
Ekonomihögskolan (FEH), 29 % (Figur 5). 
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Figur 3. Universitetets öppet tillgängliga artiklar 2018 uppdelade per fakultet. 
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Figur 5. Öppet tillgängliga artiklar 2018 per fakultet. 

 

2017 (Figur 6) var 30 % av Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps (FHL) artiklar 
publicerade öppet tillgängliga, jämfört med 50 % 2018. Fakulteten för 
samhällsvetenskap (FSV) har ökat sin andel från 40 % 2017 till 63 % 2018. 

Figur 6. Öppet tillgängliga artiklar 2017 per fakultet. 
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Tabell 1. Antal artiklar 2018. 

 länk pdf ej OA artiklar totalt 

Hela Lnu 310 9 382 701 
FEH 23 0 55 78 
FHL 133 3 136 272 
FKH 39 1 39 79 
FSV 65 3 40 108 
FTK 58 2 117 177 

Diskussion 
Det vi kan konstatera är att både antalet publicerade artiklar och andelen öppet 
tillgängliga artiklar för hela Linnéuniversitetet ökar år för år (Figur 2). 

Från 2017 till 2018 går det inte att dra några särskilda slutsatser vad gäller 
universitetets öppet tillgängliga artiklar uppdelade per fakultet (Figur 4). Värt att 
notera är dock att Fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL) har ökat sin andel 
med 9 procentenheter. Detta skulle kunna ha sin förklaring i att de inom fakulteten 
har publicerat fler artiklar under 2018 (272 st) jämfört med 2017 (232 st) och 
dessutom ökat sin andel öppet tillgängliga artiklar från 30 till 50 % (Figur 5 och 
Figur 6). 



 

 

Bilaga 
Länkar till utsökningar 

Utsökningarna gjordes 190528. 

Hela Lnu 
http://lnu.diva-
portal.org/smash/export.jsf?format=csvall2&addFilename=true&aq=[[{"dateIssued"
:{"from":"2018","to":"2018"}},{"organisationId":"4853","organisationId-
Xtra":true},{"publicationTypeCode":["review","article"]},{"publicationStatus":"pu
blished"},{"contentTypeCode":["refereed"]}]]&aqe=[[{"publicationSubtype":["edit
orialMaterial","meetingAbstract"]}]]&aq2=[[]]&onlyFullText=false&noOfRows=9
999&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc 

FEH 
http://lnu.diva-
portal.org/smash/export.jsf?format=csvall2&addFilename=true&aq=[[{"dateIssued"
:{"from":"2018","to":"2018"}},{"organisationId":"12350","organisationId-
Xtra":true},{"publicationTypeCode":["review","article"]},{"publicationStatus":"pu
blished"},{"contentTypeCode":["refereed"]}]]&aqe=[[{"publicationSubtype":["edit
orialMaterial","meetingAbstract"]}]]&aq2=[[]]&onlyFullText=false&noOfRows=9
999&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc 

FHL 
http://lnu.diva-
portal.org/smash/export.jsf?format=csvall2&addFilename=true&aq=[[{"dateIssued"
:{"from":"2018","to":"2018"}},{"organisationId":"12351","organisationId-
Xtra":true},{"publicationTypeCode":["review","article"]},{"publicationStatus":"pu
blished"},{"contentTypeCode":["refereed"]}]]&aqe=[[{"publicationSubtype":["edit
orialMaterial","meetingAbstract"]}]]&aq2=[[]]&onlyFullText=false&noOfRows=9
999&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc 

FKH 
http://lnu.diva-
portal.org/smash/export.jsf?format=csvall2&addFilename=true&aq=[[{"dateIssued"
:{"from":"2018","to":"2018"}},{"organisationId":"12352","organisationId-
Xtra":true},{"publicationTypeCode":["review","article"]},{"publicationStatus":"pu
blished"},{"contentTypeCode":["refereed"]}]]&aqe=[[{"publicationSubtype":["edit
orialMaterial","meetingAbstract"]}]]&aq2=[[]]&onlyFullText=false&noOfRows=9
999&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc 

  



 

 

FSV 
http://lnu.diva-
portal.org/smash/export.jsf?format=csvall2&addFilename=true&aq=[[{"dateIssued"
:{"from":"2018","to":"2018"}},{"organisationId":"12353","organisationId-
Xtra":true},{"publicationTypeCode":["review","article"]},{"publicationStatus":"pu
blished"},{"contentTypeCode":["refereed"]}]]&aqe=[[{"publicationSubtype":["edit
orialMaterial","meetingAbstract"]}]]&aq2=[[]]&onlyFullText=false&noOfRows=9
999&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc 

FTK 
http://lnu.diva-
portal.org/smash/export.jsf?format=csvall2&addFilename=true&aq=[[{"dateIssued"
:{"from":"2018","to":"2018"}},{"organisationId":"12354","organisationId-
Xtra":true},{"publicationTypeCode":["review","article"]},{"publicationStatus":"pu
blished"},{"contentTypeCode":["refereed"]}]]&aqe=[[{"publicationSubtype":["edit
orialMaterial","meetingAbstract"]}]]&aq2=[[]]&onlyFullText=false&noOfRows=9
999&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc 


