
  

 

 

No 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Egon Nilsson 

Katarina Lenárd Hedin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vetenskapliga informationsför-

sörjningen på Högskolan i Gävle 

Tillgången till och användningen av digitala 

informationsresurser och förslag på nysatsningar 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk är publicerat open access och licensierat med en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell 

licens. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0  

 

Biblioteksrapport No. 2 

urn:nbn:se:hig:diva-31433 

 

 

 

Distribution: 

Gävle University Press 

SE-801 76 Gävle, Sweden 

gup@hig.se 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vetenskapliga informationsförsörjningen 

på Högskolan i Gävle 

Tillgången till och användningen av digitala 

informationsresurser och förslag på nysatsningar 

 

Egon Nilsson 

Katarina Lenárd Hedin 

 

 

Högskolan i Gävle 
Biblioteket 

 
 

 





 

Innehåll 

Inledning 1 

Beståndet av digitala informationsresurser 2 

Användningsstatistik – sökningar i bibliografiska databaser 9 
Användningsstatistik – sökportalen Discovery 9 
Användningsstatistik – nedladdning av artiklar i fulltext 10 
Användningsstatistik – kostnad per nedladdad artikel 11 

Kostnadsutveckling för prenumerationsbaserade digitala och tryckta 

informationsresurser 12 
Avgifter för open access-publicering av artiklar 13 

Täckningsgraden för tidskrifter som Högskolans forskare publicerar sig i respektive 

citerar – vilka saknar vi i bibliotekets bestånd? 14 
Täckningsgraden för tidskrifter som Högskolans forskare publicerar sig i 14 
Täckningsgraden för tidskrifter som Högskolans forskare citerar 14 

Tidskrifter som fjärrlånas till Högskolan  – ett kompletterande mått på vad som saknas i 

bibliotekets bestånd 16 

Redovisning av enkäten ”Informationsförsörjning – tillgången till digitala 

informationsresurser” 18 
Egna förslag på databaser respektive tidskrifter som bör införskaffas till Högskolan 20 
Prenumerationsönskemål som inlämnats på andra vägar 21 

Tidskrifter i religionsvetenskap från Equinox Publishing: 21 
Övriga önskemål om tidskriftsprenumerationer: 22 

Förslag till utökning av beståndet av digitala informationsresurser 23 

Förslag till total mediabudget inför 2017 26 
 





1 

Inledning 

För att belysa tillgången till och användningen av digitala informationsresurser kommer följande 

aspekter att redovisas och analyseras: 

 Beståndet av digitala informationsresurser 

 Förändringar de fyra senaste åren 

 Jämförelser med övriga lärosäten inom Bibsam-konsortiet och regionen 

 Användningstatistik för de tre senaste åren – sökningar och nedladdningar 

 Kostnadsutvecklingen under de tre senaste åren – totalt och per nedladdad artikel/sektion 

 Täckningsgraden för de tidskrifter som HiG:s forskare oftast citerar respektive publice-

rar sig i. Vilka saknar vi? 

 De tidskrifter som HiG:s forskare och studenter oftast beställer fjärrlånekopior ur, dvs 

tidskrifter som saknas på HiG 

 Genom en enkät till nyckelgrupper har forskarnas och lärarnas synpunkter samlats in 

beträffande vilka av de befintliga informationsresurserna som anses vara viktigast, vilka 

som bör införskaffas och slutligen hur lättillgängliga resurserna uppfattas vara. 

Med dessa analyser som grund ges ett förslag med specificerade kostnader beträffande vilka inform-

ationsresurser – databaser och enskilda tidskriftsprenumerationer – som Högskolan bör satsa på för 

att öka ambitions-nivån inom profilområdena och för de centrala utbildningsprogrammen. 

I ett andra steg ges ett förslag till uppdaterade riktlinjer för den vetenskapliga informationsförsörj-

ningen på Högskolan i Gävle. Det är inte medtaget i denna rapport. 
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Beståndet av digitala informationsresurser 

Högskolan i Gävles bestånd av digitala informationsresurser utgörs av: 

 

 Bibliografiska databaser/sökverktyg (oftast med länkar till fulltextdatabaser) 

 Fulltextdatabaser med tidskrifter, böcker, lexikon, forskningsrapporter, uppsatser, stan-

darder, regler, lagstiftning (d.v.s. e-publikationer av olika slag) 

 Tidskriftsförteckningar 

 Faktadatabaser med statistik, företagsfakta m.m. 

 Geodata med digitala kartor, flygbilder och annan lägesbaserad information 

 TV- och radioprogram 

Högskolan i Gävle ingår tillsammans med 35 andra lärosäten och 44 myndigheter och forsknings-

institut i Bibsamkonsortiet1 som administreras av Kungliga biblioteket. Genom konsortiet ingås 

centrala avtal2 för unika informationsresurser med olika databasleverantörer.  

Varje lärosäte betalar en prenumerationsavgift i relation till sin storlek för respektive resurs. Högs-

kolan strävar efter att i största möjliga utsträckning utnyttja dessa avtal och kompletterar med egna 

avtal för de resurser som inte hanteras av Bibsam. Se vidare i tabell 3 och 4. 

Genom databasavtalen får Högskolan främst tillgång till ett stort antal e-tidskrifter (totalt ca 9 000 

e-tidskrifter) från vetenskapliga förlag till ett mycket lågt styckepris. Databasavtalen kompletteras 

av prenumerationer på 175 enskilda tidskrifter, varav är 44 är e-tidskrifter. De enskilda prenumerat-

ionerna står alltså för en ytterst liten del av tidskriftsbeståndet. 

Förutom tidskrifter, prenumererar Högskolan på en stor e-boksamling med ca 140 000 titlar samt 

köper in ett mindre antal enskilda e-böcker, främst kursböcker. 

Tabell 1 ger en heltäckande bild av Högskolans utbud av digitala informationsresurser. Samma da-

tabas kan finnas under flera rubriker. Det är en blandning av centralt och lokalt avtalade databaser 

och redovisar även ett antal viktiga fria resurser och databaser som vi får på köpet tillsammans med 

några av de betalda databaserna. 

Den mest centrala och kostsamma resurstypen är ”fulltextartiklar förlag” som innehåller närmare 9 

000 tidskrifter från tunga vetenskapliga förlag. Många av de övriga resurserna är sökverktyg och 

förteckningar som hjälper användaren att hitta fram till tidskriftsartiklarna. 

Många av databaserna kan sökas samlat i Discovery-portalen som nämns först i tabellen. 

Table 1. Högskolan i Gävles bestånd av databaser 2016 uppdelat efter typ 

Databas Typ av databas/ämnesinriktning 

Discovery - portal för samtidig sökning i många av våra databaser bibliografisk allmän 

Academic Search Elite (EBSCO) bibliografisk allmän + 15% i fulltext 

ACM Digital Library - Guide to computing literature bibliografisk datavetenskap 

Artikelsök bibliografisk allmän 

Cinahl (EBSCO) bibliografisk vård 

DiVA (forskningspublikationer lokalt) bibliografisk allmän + OA fulltext 

ERIC (EBSCO) bibliografisk utbildningsvetenskap 

                                                        

1 Deltagande organisationer: http://www.kb.se/bibliotek/centrala-avtal/Biblioteken/  
 
2 Eftersträvade avtalsvillkor: http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/databaser/rapporter/Avtalsinformat-
ion%20BIBSAM%20okt%202012.pdf  

http://www.kb.se/bibliotek/centrala-avtal/Biblioteken/
http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/databaser/rapporter/Avtalsinformation%20BIBSAM%20okt%202012.pdf
http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/databaser/rapporter/Avtalsinformation%20BIBSAM%20okt%202012.pdf
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GreenFILE (Ebsco) bibliografisk miljövetenskap 

LISTA (Ebsco) bibliografisk biblioteks/infovetenskap 

PubMed/Medline (EBSCO) bibliografisk medicin/vård/psykologi 

PsycINFO (APA/EBSCO) bibliografisk psykologi 

SocINDEX (EBSCO) bibliografisk social science 

SveMed+ bibliografisk medicin/vård 

SwePub (forskningspublikationer nationellt) bibliografisk allmän + OA fulltext 

Teacher Reference Center (Ebsco) bibliografisk utbildningsvetenskap 

Scopus (Elsevier) bibliografisk allmän + citeringsdata 

Web of Science (WoS) (Thomson Reuters) bibliografisk allmän + citeringsdata 

Google Scholar bibliografisk allmän + citeringsdata 

Dawsonera eböcker 

eBook Academic Collection (Ebsco) eböcker 

ebrary Nordic titles (Proquest) eböcker 

SAGE Knowledge eböcker + elexikon 

Gale Virtual Reference Library (GVRL) elexikon 

Nationalencyklopedin elexikon 

Oxford English Dictionary Online (OED) elexikon 

FAR Online fulltext blandat ekonomi juridik 

Retriever Business = Bolagsinformation fulltext blandat ekonomi statistik 

Svensk byggtjänst  -  utbildningspaket fulltext blandat byggande juridik 

Zeteo (Wolters Kluwer) (juridisk basinfo + 12 moduler) fulltext blandat juridik 

Cochrane Library fulltext blandat vård 

DiVA (uppsatser lokalt) fulltext uppsatser 

Uppsök/Uppsatser.se (uppsatser nationellt) fulltext uppsatser 

Academic Search Elite (EBSCO) fulltextartiklar aggregerade 

JSTOR (Business I,  Arts & Sciences IV, Lang & Litt) fulltextartiklar aggregerade 

Retriever Research = Mediearkivet fulltextartiklar aggregerade 

DOAJ (Directory of Open Access journals) fulltextartiklar aggregerade OA 

ACS, American Chemical Society + Legacy archives fulltextartiklar förlag 

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery) fulltextartiklar förlag 

Cambridge journals online fulltextartiklar förlag 

(DeGruyter) Fulltext 2011-2014. Uppsagd från 2015. fulltextartiklar förlag 

Emerald e-journals Premier fulltextartiklar förlag 

IEL via IEEE Xplore fulltextartiklar förlag 

Informa HealthCare (från 2016 uppköpt av Taylor & Francis) fulltextartiklar förlag 

IOS Press fulltextartiklar förlag 

MAG Online Library  -  MAHcomplete fulltextartiklar förlag 

Oxford University Press Journals fulltextartiklar förlag 

PsycARTICLES (APA/Ebsco) fulltextartiklar förlag 

SAGE journals online fulltextartiklar förlag 

ScienceDirect (Elsevier) fulltextartiklar förlag 
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SpringerLINK fulltextartiklar förlag 

Taylor & Francis (inkl Informa Healthcare) fulltextartiklar förlag 

Wiley Online Library (inkl Blackwell) fulltextartiklar förlag 

GET (Geodata Extraction Tool) kartor, flygbilder, lägesbaserad inform-

ation 

e-nav (SIS) - 75 svenska standarder + 10 ISO-standarder standarder 

IEL via IEEE Xplore standarder 

UR access för högskolor och universitet TV- och radioprogram 

Tidskriftslistan (Publication finder) (Ebsco) tidskriftslista heltäckande 

DOAJ (Directory of Open Access journals) tidskriftslista open access 

Ebsco open access journals tidskriftslista open access 

Journal Citation Reports (JCR) (Thomson Reuters) tidskriftslista citeringsdata 

Av tabell 2 framgår att Högskolans databasutbud i stort sett varit oförändrat under de senaste 4 åren. 

Åren innan gjordes nedskärningar av databaser främst inom humaniora och av vissa ämnesinriktade 

bibliografiska databaser. 

Två resurser avslutades under perioden: DeGruyters tidskriftspaket som ersattes av en enskild pre-

numeration på den mest använda tidskriften. Tidskrifts-förteckningen UlrichsWeb som ger inform-

ation om refereegranskning, indexering, elektroniska utgåvor m.m. 

Den enda nysatsning som gjordes under perioden är MAHComplete med ett trettital omvårdnads-

tidskrifter. Den finansierades genom avslutning av ett mindre antal enskilda dyra tidskriftsprenume-

rationer. 

I övrigt byttes Sociological Abstracts och Social Services Abstracts (från Proquest) ut mot SocIndex 

(från Ebsco) och boksamlingen Ebrary Academic Complete (från Proquest) mot Ebook Academic 

Collection (från Ebsco). Dessa byten baserades på större innehåll, lägre pris och lättare integration 

i vår Discovery-portal från Ebsco. 

Table 2. HiG:s bestånd av databaser - utveckling 2013-2016 

Databas 2013 2014 2015 2016 

Bibliografiska     

Discovery (sökportal för samlad sökning i 

många databaser) 
x x x x 

Academic Search Elite (EBSCO) x x x x 

ACM Digital Library - Guide to computing lit-

erature 
x x x x 

Artikelsök x x x x 

Cinahl (EBSCO) x x x x 

DiVA (forskningspublikationer lokalt) x x x x 

ERIC (EBSCO) På köpet På köpet På köpet På köpet 

GreenFILE (Ebsco) På köpet På köpet På köpet På köpet 

LISTA (Ebsco) På köpet På köpet På köpet På köpet 

PubMed/Medline (EBSCO) Fri/På köpet Fri/På köpet Fri/på köpet Fri/På köpet 

PsycINFO (APA/EBSCO) x x x x 

Social Services Abstracts (CSA/Proqust) x    

Sociological Abstracts (CSA/Proquest) x    
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SocINDEX (EBSCO)  x x x 

SveMed+ Fri Fri Fri Fri 

SwePub (forskningspublikationer nationellt) Fri Fri Fri Fri 

Teacher Reference Center (Ebsco) På köpet På köpet På köpet På köpet 

Bibliografiska med citeringsdata     

Dawsonera x x x x 

eBook Academic Collection (Ebsco)  x x x 

ebrary Academic Complete (ProQuest) x    

ebrary Nordic titles (Proquest) x x x x 

SAGE Knowledge x x x x 

Gale Virtual Reference Library (GVRL) x x x x 

Nationalencyklopedin x x x x 

Oxford English Dictionary Online (OED) x x x x 

World Factbook Fri Fri Fri Fri 

Fulltext blandat innehåll     

FAR Online x x x x 

Retriever Business = Bolagsinformation x x x x 

Svensk byggtjänst  -  utbildningspaket 
Fri för 
högsk. 

Fri för högsk Fri för högsk Fri för högsk 

Zeteo / Norstedts juridik (basinfo + 12 mod-
uler) 

x x x x 

Cochrane Library Fri x x x 

DiVA (uppsatser lokalt) x x x x 

Uppsök/Uppsatser.se (uppsatser nationellt) Fri Fri Fri Fri 

Fulltextartiklar - aggregerade     

Academic Search Elite (EBSCO) x x x x 

JSTOR (Business I,  Arts & Sciences IV, 
Lang & Litt) 

x x x x 

Retriever Research = Mediearkivet (inkl till-
lägg) 

x x x x 

DOAJ (Directory of Open Access journals) Fri Fri Fri Fri 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Fri Fri Fri Fri 

OAIster Fri Fri Fri Fri 

Fulltextartiklar - förlag     

ACS, American Chemical Society + Legacy 
archives 

x x x x 

ACM Digital Library (Association for Compu-
ting Machinery) 

x x x x 

Cambridge journals online x x x x 

DeGruyter x x   

Emerald Management Plus > Emerald e-
journals Premier 

x x x x 

IEL via IEEE Xplore x x x x 

Informa healthcare x x x x 

IOS Press x x x x 

MAG Online Library  -  MAHcomplete (Mark 
Allen) 

   x 

Oxford University Press Journals (OUP) x x x x 

PsycARTICLES (APA/Ebsco) x x x x 
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SAGE journals online x x x x 

ScienceDirect (Elsevier) x x x x 

SpringerLINK x x x x 

Taylor & Francis x x x x 

Wiley inkl Blackwell x x x x 

Not: Krysset betyder bestånd av en betald databas. Gul respektive grön titel & kryss betyder att databasabonne-

manget avslutats respektive nystartats året ifråga. 

Av tabell 3 framgår att Högskolan i Gävle med sina 21 Bibsam-avtal ligger där man kan förvänta 

sig, d.v.s. i intervallet med de mindre ”allmänna” högskolorna. Av de övriga lärosätena i den kom-

mande regionen Svealand, så har Mälardalens högskola en högre ambitionsnivå med hela 33 avtal, 

nästan lika många avtal som Örebro universitet. Högskolan Dalarna ligger däremot på samma nivå 

som Gävle. Uppsala universitet ligger i en klass för sig. Bland de ytterligare databaser som Mälar-

dalen har så finns följande databaser som Gävle haft tidigare eller som varit uppe på förslag: 

 Encyclopaedia Britannica Online 

 Inderscience 

 Lecture notes in computer science 

 Nature journals 

 Oxford Reference Premium 

 Sage research methods 

Om Högskolan i Gävle ska höja sin ambitionsnivå så ligger några av dessa resurser nära till hands. 
 

Table 3. Antal Bibsam-avtal per lärosäte 

Lärosäte Avtal HÅS Lär/Forsk 

Uppsala universitet  53 24 491 3 177 

Lunds universitet  52 27 656 2 958 

Umeå universitet  51 16 043 1 937 

Stockholms universitet 49 28 887 2 300 

Göteborgs universitet  46 24 441 2 556 

Linköpings universitet  45 17 535 1 631 

Luleå universitet  43 7 621 620 

Chalmers tekniska högskola 38 9 104 1 230 

Karlstads universitet  37 8 184 598 

Karolinska institutet  37 6 103 2 058 

Malmö högskola  34 12 074 747 

Örebro universitet  34 8 684 538 

Mälardalens högskola 33 6 953 468 

Linnéuniversitetet  31 13 752 966 

Mittuniversitetet  31 6 719 461 

Högskolan i Borås  29 5 438 342 

Södertörns högskola  29 6 817 365 

Kungl. tekniska högskolan  26 12 057 1 545 

Jönköping University 24 6 984 377 

Sveriges lantbruksuniversitet  24 3 832 1 310 

Blekinge tekniska högskola  22 3 494 204 
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Högskolan i Halmstad  22 5 090 279 

Högskolan Dalarna  21 6 179 395 

Högskolan i Gävle  21 5 417 346 

Högskolan i Skövde  20 3 873 271 

Högskolan Kristianstad  18 4 988 309 

Högskolan Väst  18 5 041 289 

Handelshögskolan i Stockholm  15 1 755 95 

Ersta Sköndal högskola 8 830 81 

Försvarshögskolan 8 492 221 

Gymnastik- och idrottshögskolan  8 664 58 

Sophiahemmet högskola 8 505 58 

Konstfack  5 718 75 

Polishögskolan  3 150 100 

Röda Korsets högskola  3 517 39 

Stockholms konstnärliga högskola 2 477 92 

Not: Högskolan i Gävle + fyra lärosäten i ”Region Svealand” är markerade med grönt och gult. HÅS = helårsstu-
denter. 

Av tabell 4 framgår att av de 27 centrala avtal eller delavtal som HiG ingår i, så omfattar 20 avtal, 

17 eller fler lärosäten av 36 möjliga. Det är alltså avtal av brett intresse, där HiG har en självklar 

plats. De gulmarkerade avtalen, är avtal där det finns fylligare alternativ att välja. Här skulle HiG 

kunna ha en högre ambitionsnivå, främst beträffande Cinahl och Taylor & Francis som ämnesmäss-

igt passar bra in. För det grönmarkerade nya avtalet för Mark Allen Healthcare, har HiG en högre 

ambitionsnivå än många lärosäten. Avtalet täcker närmare 30 tidskrifter inom nursing, varav några 

varit frekvent efterfrågade. Vi valde att gå med i detta avtal redan första året. 

Table 4. HiGs centrala avtal  -  lärosäten per avtal 2016 

Resurs Antal lärosäten av 36  

Bibsam-avtal   

ACM Digital Library 26  

ACS (American Chemical Society) - all pub-
lications 

18  

ACS (American Chemical Society) - legacy 
archives 

13  

Cambridge journals online 24  

Cinahl (grundversion) 8 (16 har fylligare version) 

Cochrane library 22  

Emerald journals premier 22  

Informa health care journals > Taylor & 
Francis IH 

13  

IOS press journals 14  

Mark Allen healthcare - MAHComplete 6  

Nationalencyklopedin (NE) 36  

Oxford English Dictionary 21  

Oxford journals (2014 collection) 7 (18 har full collection) 

Retriever Business 22  

Retriever Mediearkivet 30  

Sage Premier 32  
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ScienceDirect (Elsevier) 27  

Scopus 27  

Springer journals 28  

Taylor & Francis 32 
(6 har även fresh collection 

2016) 

Web of Science 32  

Web of Science - Journal citation reports 27  

Web of Science - Journal highly cited data 10  

Web of Science - Conference proceedings 17  

Wiley journals 32  

Andra centrala avtal   

IEEE Xplore (via Ebsco) 20  

Zeteo (via Sthlm univ) (juridisk basinfo + 12 
lagkommentarer) 

17  

ACM Digital Library 26  
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Användningsstatistik – sökningar i bibliografiska databaser 

Under åren 2012-2013 (se figur 1) kunde inte federerade sökningar (samtidiga sökningar i flera 

databaser) separeras för vissa databaser. Dessa samtidiga sökningar ingår därför flera gånger i sum-

man för dessa år och värdena blir för höga jämfört med 2014-2015 då de federerade sökningarna är 

separerade och bara räknas en gång. 

 

Mellan 2012 och 2013 ökande antalet sökningar i bibliografiska databaser med 35 % och mellan 

2014 och 2015 med 32 %. Utvecklingen under det mellanliggande året kan inte beräknas av de skäl 

som anges i föregående stycke, men torde också ha inneburit en betydande ökning. Användningen 

av de bibliografiska databaserna har alltså ökat kraftigt under 4-årsperioden. 

 

 
Figure 1.  

Användningsstatistik – sökportalen Discovery 

I statistiken för sökportalen Discovery (figur 2) ingår både de primära sökningarna och även alla 

justeringar av dessa sökningar i form av olika begränsningar/utvidgningar, sorteringar etc. Man kan 

säga att alla sökrelaterade transaktioner redovisas. 

Sökportalen Discovery har successivt utvecklats och lyfts fram under tids-perioden. Den har fyllts 

med alltmer bibliografisk information både om resurser som vi har i fulltext och om dokument/pub-

likationer som kan beställas hem som fjärrlån/kopior. Discovery har också fått en mer framträdande 

plats i bibliotekets undervisning. Dessa åtgärder återspeglas i en kraftig ökning av antalet trans-

aktioner, speciellt under de två senaste åren då utvecklingsarbetet tog riktig fart. 

I dagsläget innehåller Discovery bibliografiska poster för mer än 400 miljoner publikationer av alla 

slag. En viss mängd dubbletter ingår i den summan. Till närmare 45 miljoner av posterna finns 

fulltext direkt i Discoverys eget gränssnitt. Om man följer länkar till våra betalda och fria fulltext-

databaser kan man nå närmare 250 miljoner dokument i fulltext. Av dessa är drygt 100 miljoner peer 

reviewed. P.g.a. den stora mängden poster från olika databaser med viss överlappning måste alla 

dessa siffror tas med en viss nypa salt. 

För de ämnen inom vilka vi inte har några ämnesinriktade bibliografiska databaser, spelar sökpor-

talen en mycket viktig roll som en ”one-stop-shopping-plats” vid sidan av Web of Science, Scopus 

och Google Scholar. Det gäller t.ex. teknik (utom datavetenskap och elektronik), naturvetenskap, 

matematik, ekonomi, humaniora, ergonomi, idrottsvetenskap och kriminologi. Vid en höjd ambit-

ionsnivå kan det vara befogat att skaffa bibliografiska databaser inom några av dessa ämnesområden 

för att kunna göra mer strukturerade sökningar. 
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Figure 2.  

 

Användningsstatistik – nedladdning av artiklar i fulltext 

I användningsstatistiken (figur 3) ingår nedladdningar (på skärm, fil eller papper) av tidskriftsartiklar 

från Högskolans betalda vetenskapliga förlagsdatabaser, d.v.s. kategorin ”seriella resurser” som rap-

porteras i den nationella biblioteksstatistiken. Nedladdningar från aggregerade databaser (från flera 

förlag), arkivdatabaser med äldre årgångar samt från enskilda tidskriftsprenumerationer ingår inte. 

(2015 uppgick dessa i diagrammet ej redovisade nedladdningar till ca 50000 artiklar). 

Antalet nedladdningar av artiklar ökade starkt fram till 2014, men planade sedan ut. Orsaken till 

utplaningen är osäker, men kan bero på färre helårsstudenter, minskat antal program och kurser på 

Högskolan och eventuellt även vissa svårigheter att hitta fram till fulltexten via Discoveryportalen 

jämfört med att söka i separata databaser. Sökvolymen har ju ökat kraftigt i portalen, men något 

färre artiklar har tagits fram 2015. Bibliotekspersonalen arbetar kontinuerligt med att förbättra länk-

ningsfunktionerna i sökportalen så att användaren säkrare når fram till fulltexten i de länkade data-

baserna. 
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Figure 3.  

Användningsstatistik – kostnad per nedladdad artikel 

Kostnadsberäkningarna i diagram 4 gäller samma databaser som i diagram 3 ovan, d.v.s. de veten-

skapliga prenumererade förlagsdatabaserna. Beräkningarna bygger på löpande penningvärde i 

svenska kronor. Den växelkurs som använts för omräkning från Euro, USD resp. GBP är inte helt 

konsekvent vald. Det är en kombination av kursen när priset inför kommande år meddelades och 

kursen när fakturan betalades. Den bild som ges är dock hyfsat rättvisande. 

Som väntat har styckepriset per nedladdad artikel minskat i takt med att nedladdningarna ökat och 

sedan ökat något när nedladdningarna planat ut. 2012 låg kostnaden på 20 kr/artikel för att sen sjunka 

och landa på 12 kr/artikel 2015. Jämfört med fjärrlåneavgifterna för kopior (ofta 100 kr/artikel inom 

Norden) + personalkostnaderna för beställnings- och hanteringsarbetet är detta mycket låga kostna-

der. 
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Kostnadsutveckling för prenumerationsbaserade digitala 

och tryckta informationsresurser 

Av tabell 5 framgår att kostnaderna för prenumerationer på digitala och tryckta informationsresurser 

ökat kraftigt under de tre senaste åren. För de 31 genomgående databaserna ökade kostnaderna med 

16 % första året och följande år med ytterligare 8 % mot basåret 2014.  

Kostnaderna för enskilda prenumerationer på digitala och tryckta tidskrifter minskade dock tydligt 

mellan 2015 och 2016 på grund av betydande nedskärningar för att databasprenumerationerna skulle 

kunna behållas och utökas med en mindre databas. 

Discoveryportalen är både ett samlande sökverktyg för övriga databaser och en referensdatabas i 

sig. Den har därför tagits med i resurssummeringen ovan, liksom RefWorks, som är ett verktyg för 

att hantera de referenser man hittar i databaserna. 

Table 5. Kostnadsutveckling för prenumerationsbaserade digitala och tryckta informationsresurser 2014-2016 i 
SEK och procentuellt 

 2014 % 2015 % 2016 % 

31 genomgående databaser  3 217 266 100 3 745 223 116 3 975 074 124 

Avslutad databas 18 909      

Tillkommande databas     73 632  

SUMMA databasprenumerationer 3 236 175  3 745 223  4 048 706  

Enskilda tidskriftsprenumerationer 
(digitala och tryckta) 

460 881  521 482  441 993  

SUMMA mediaprenumerationer 3 697 056  4 266 705  4 490 699  

Kompletterande resurser       

     Discoveryportalen (intropris 2014) 87 578  156 890  181 292  

     RefWorks 50 527  57 098  58 526  

SUMMA prenumerationskostnader 3 835 161  4 480 693  4 730 517  

 

Kostnadsökningarna i tabell 5 beror inte enbart på leverantörernas prisjusteringar utan är också i hög 

grad beroende av valutakursernas utveckling mot den svenska kronan. 

I tabell 6 redovisas valutakursutvecklingen i % mot den svenska kronan med värdet i dec 2013 som 

basvärde. Datumen för fastställande av valutakursen för fakturorna för de 31 databaserna i tabell 5 

varierar, men medelkursen under december året innan har valts som jämförelsevärde i tabell 6 ef-

tersom många av fakturorna betalas då. 

Table 6.  

Valuta dec-13 dec-14 dec-15 jul-16 

EUR 100 105 103 106 

GBP 100 111 119 105 

USD 100 116 130 131 

Källa: Riksbanken 
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Av tabellen framgår att dollarkursen ökade mycket kraftigt från dec 2013 till dec 2015 och fortfa-

rande (juli 2016) ligger kvar på samma höga nivå. En dollar kostar numera drygt 8 kr mot drygt 6 

kr i slutet av 2013 – en ökning på ca 30 %. Även pundkursen gick upp kraftigt fram till slutet av 

2015, för att sedan falla tillbaka. För Euron har prisökningen varit mera måttfull. 

Om man tittar närmare på fakturorna för databaserna under 2016 ser man att det sammanlagda värdet 

fördelades på följande sätt på de fyra aktuella valutorna: EUR 48 %, USD 33 %, GBP 13 % och 

SEK 6 %. Högskolans kostnader för prenumerationer på informationsresurser är alltså starkt bero-

ende av framför allt euro- och dollarkurserna. 

Någon kompensation för den svenska kronans försvagade ställning och leverantörernas prisökningar 

har inte givits i budgeten. Media-anslaget har därför urholkats och allt mindre medel har blivit över 

för inköp av tryckta och elektroniska monografier, d.v.s. enskilda kursböcker och andra böcker som 

önskas av forskare, lärare och studenter. Offensiva satsningar för att stärka databasutbudet inom 

Högskolans profilområden och för de centrala utbildningsprogrammen har inte kunnat göras på se-

nare år. 

Avgifter för open access-publicering av artiklar 

I och med övergången till open access-publicering (OA) av artiklar uppkommer en ny typ av medi-

ekostnad. Prenumerationskostnaderna kompletteras/ersätts successivt av publiceringsavgifter som 

ska betalas av författaren/projektet eller hens lärosäte. De OA-publicerade artiklarna blir fritt till-

gängliga för alla. Via Bibsam har ett första open access-avtal slutits med förlaget Springer under 

namnet Springer Compact. Under 2017 blir kostnaden 8875 Euro för att sedan öka till 12533 Euro 

under 2018. Dessa avgifter täcks lämpligen av bibliotekets mediabudget och tas med i underlaget 

för förslaget till total mediabudget på sid 33. Vetenskapsrådet har nyligen avsatt  8 milj kr för central 

finansiering av OA-avgifter. Denna satsning ska reducera OA- kostnaderna för de enskilda lärosä-

tena, men finansieringsmodellen är inte definitivt fastslagen utan kommer att diskuteras vidare. Lös-

ningarna kan komma att se olika ut för olika förlag? 
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Täckningsgraden för tidskrifter som Högskolans forskare 

publicerar sig i respektive citerar – vilka saknar vi i 

bibliotekets bestånd? 

För att Högskolans forskare och lärare enkelt ska kunna ta del av sina egna och varandras artiklar 

bör de tidskrifter som Högskolans medarbetare oftast publicerar sig i finnas tillgängliga i bibliotekets 

bestånd. Ofta hänvisar också lärarna studenterna till sina egna och kollegors artiklar. 

På motsvarande sätt bör också de tidskrifter som Högskolans forskare oftast citerar finnas tillgäng-

liga för att underlätta produktionen av nya vetenskapliga verk. 

För att kunna analysera täckningsgraden enligt ovan har uttag gjorts ur Högskolans egen publice-

ringsdatabas DiVA och ur ”citeringsdatabaserna” Web of Science och Scopus för perioden 2010-

2016. Resultaten har sen jämförts med bibliotekets bestånd av tidskrifter. 

 

Täckningsgraden för tidskrifter som Högskolans forskare publicerar sig i 

Av uttaget från publiceringsdatabasen DiVA i tabell 7, framgår att bibliotekets bestånd täcker de 

tidskrifter som Högskolans forskare publicerar sig i mycket bra. 

Av tidskrifter med minst 2 publiceringar saknas endast två titlar för respektive akademi. Det gäller 

följande titlar: 

 AHA 

- Journal of telemedicine and telecare (RSM SAGE Bibsam) 

- Nordisk sygeplejeforskning (Idunn Bibsam) 

 ATM 

- Weidianzixue yu jisuanji [Microelectronics & Computer] (en kinesisk tidsktift) 

- International Journal of Logistics Systems and Management (InderScience 

Bibsam) 

 AUE 

- Skattenytt 

- World journal of VAT / GST law (Taylor & Francis Fresh Collection Bibsam) 

Några av dessa titlar är alltså prenumerationskandidater om ambitionsnivån ska höjas. 

Table 7. HiG:s publiceringar i tidskrifter 2010 - mar 2016 - samt täckningsgrad i biblioteket 

 AHA ATM AUE 

Tidskrifter med publiceringar totalt  228 259 144 

Tidskrifter med minst 2 publiceringar 77 70 30 

     Varav saknade i bibliotekets bestånd 2 2 2 

Täckningsgraden för tidskrifter som Högskolans forskare citerar 

Av uttaget från Web of Science och Scopus i tabell 8, framgår att 233 tidskifter citerats minst 18 ggr 

under femårsperioden. Att gränsen dragits här beror på att uttaget från Scopus inte kunde redovisa 

tidskrifter med färre citeringar än 19.  Täckningsgraden för dessa 233 tidskifter har analyserats. I 

uttaget finns uppgifter från Web of Science om ytterligare 220 tidskrifter som citerats minst 9 ggr. 

Täckningsgraden för dessa har inte analyserats. 

Table 8. HiG:s citeringar av tidskrifter 2010 - jun 2016 - samt täckningsgrad i biblioteket  

 Antal 

Tidskrifter med minst 18 citeringar gjorda av HiG-forskare 233 

Varav tidskrifter med begränsat eller inget bestånd i biblioteket 31 
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För 31 av de 233 mest citerade tidskrifterna är beståndet begränsat eller saknas helt. Att beståndet 

är begränsat för vissa tidskrifter, beror på att tidskriften tillämpar open access med viss eftersläpning 

eller att tidskriften ingår i en tredjepartsdatabas som inte får erbjuda den/de senaste årgångarna (em-

bargo). För att få full access till dessa tidskrifter måste en skarp prenumeration tecknas direkt hos 

förlaget. Se vidare i tabell 9. 

Table 9.  

Titel Nuvarande 
åtkomst 

Förlag / databas/ avtal 

Journal Of The Acoustical Soc Of America Delvis OA AIP Bibsam 

Physics Of Fluids  AIP Bibsam 

Jama-Journal Of The Amer Med Assoc  Amer Med Ass 

Journal Of Applied Physiology OA 1 år APS (Amer Phys Soc) 

Journal Of Neurophysiology OA 1 år APS (Amer Phys Soc) 

Physical Review E  APS Bibsam 

Ashrae Transactions  ASHRAE 

British Medical Journal OA -2008 BMJ journals Bibsam 

Academy Of Management Journal Embargo 6 år Business Source Premier 

Academy Of Management Review Embargo 6 år Business Source Premier 

Harvard Business Review  Business Source Premier 

Acta Acustica United With Acustica  Europ Acoustics Ass (EEIG) 

Journal Of Neuroscience OA 6 mån Highwire Press/Soc f Neuros 

Organization Science Embargo 6 år INFORMS PubsOnline 

Clinical Journal Of Pain 14 citeringar LWW 

Exercise And Sport Sciences Reviews 14 citeringar LWW 

Journal Of Nursing Administration  LWW 

Journal Of Occup And Env Medicine  LWW 

Pain  LWW 

Spine  LWW 

Circulation OA 1 år LWW / AHA 

Medicine And Science In Sports And Exercise OA 1 år LWW/ACSM 

Optometry And Vision Science OA 1 år LWW/Amer Acad of Optom 

Ear And Hearing  LWW/Amer Aud Soc 

Psychosomatic Medicine OA 2 år LWW/Amer Psych Soc 

Journal Of Rehabilitation Medicine OA 6 mån medicaljournals.se 

Nature Embargo 1 år Nature Publ Bibsam 

New England Journal Of Medicine OA 6 mån New Engl J of Medicine 

Journal Of International Business Studies Embargo 4 år Palgrave Macmillan 

Proc Of The Nat Acad Of Sciences Of The Usa OA 1 år Royal Society Bibsam 

Science OA 1 år Science 

Archives Of Physical Med And Rehab  ScienceDirect Outside FC Bibsam 

Geophysics  SEG Digital Library 
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Tidskrifter som fjärrlånas till Högskolan  – ett 

kompletterande mått på vad som saknas i bibliotekets 

bestånd 

Analysen i föregående avsnitt av vilka tidskrifter som Högskolans medarbetare publicerar sig i och 

citerar, avspeglar endast forskarnas behov eftersom studenterna inte publicerar sig i tidskrifter och 

eftersom deras citeringar av tidskrifter m.m. i uppsatserna inte ingår i citeringsstatistiken från Web 

of Science och Scopus. En analys av studenternas citeringar, skulle kräva en manuell genomgång av 

ett representativt urval av studentuppsatserna, vilket är en orimlig arbetsinsats i detta sammanhang. 

En analys av vilka tidskrifter som fjärrlånas till biblioteket speglar däremot ett behov hos både fors-

kare och studenter. Ett uttag har gjorts ur samkatalogen Libris fjärrlånesystem av de tidskriftstitlar 

från vilka fjärrlånekopior beställts in 2010 – mar 2016. Totalt har kopior beställts från 1059 tidskrif-

ter, varav från 85 titlar minst 4 ggr. Dessa 85 tidskrifter har analyserats närmare. Se tabell 10. 

I tabell 10 redovisas de 34 vetenskapliga tidskrifter som fjärrlånats minst 4 ggr och för vilka löpande 

prenumerationer saknas. Bara 9 av dessa finns även med i tabell 9 över frekvent citerade tidskrifter 

som saknas i biblioteket. Ytterligare 25 prenumerationskandidater finns alltså i tabellen. 

Table 10. Löpande vetenskapliga tidskrifter som fjärrlånats minst 4 ggr 2010 – 2016 eftersom de saknas i biblio-
tekets bestånd  

Titel Förlag / databas/ avtal 

AIAA journal AIAA 

Physics of fluids AIP Bibsam 

Journal of applied physiology Amer Phys Soc 

Perceptual and motor skills Ammons Scientific / Sportdiscus with FT 

Annual review of psychology Annual Reviews 

ASHRAE transactions ASHRAE 

Auditing / American Accounting Association Business Source Premier 

California management review Business Source Premier 

International journal of speech language and the law Equinox Publishing 

Journal of applied biomechanics Human Kinetics 

International Journal of Business and Emerging Markets Inderscience Bibsam 

Measurement science & technology IOP Bibsam 

British journal of psychiatry ISPG Bibsam 

American journal of physical medicine and rehabilitation LWW 

ANS : Advances in nursing science LWW 

Cancer nursing : an international journal for cancer care LWW 

CIN : computers, informatics, nursing LWW 

Clinical journal of pain LWW 

Critical care medicine LWW 

Journal of ECT LWW 

Journal of nursing administration LWW 

Journal of occupational and environmental medicine (JOEM) LWW 

Nursing education perspectives LWW 

Simulation in Healthcare LWW 
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Spine LWW 

CyberPsychology, behavior and social networking Mary Ann Liebert Bibsam 

Journal of palliative medicine Mary Ann Liebert Bibsam 

Nursing times Nursing times 

Science Science - AAAS 

Archives of physical medicine and rehabilitation ScienceDirect outside of FC Bibsam 

Journal of cataract and refractive surgery ScienceDirect outside of FC Bibsam 

Journal of continuing education in nursing Slack / Cinahl with FT 

Journal of nursing education Slack / Cinahl with FT 

Journal of psychosocial nursing and mental health services Slack / Cinahl with FT -2010 

Även bland de fjärrlånade tidskrifterna dominerar förlaget Lippincott, Williams & Wilkins (LWW). 

Flera Bibsamavtal är också representerade, liksom databasen Business Source Premier och slutligen 

förlaget Slack med 3 omvårdnadstidskrifter. 

Grunduttaget från Libris Fjärrlån innehåller hyfsat användbara förlagsuppgifter: Om man tittar 

längre ner i uttaget bland tidskrifter som fjärrlånats 1-3 ggr under perioden, kan man därför, utan 

närmare analys, direkt se att några saknade förlag dyker upp flera ggr. Det gäller i avtagande ordning 

LWW (som dominerar helt), de Bibsamavtalade förlagen Inderscience, BMJ Publishing, Mary Ann 

Liebert och Nature Journals samt ingenjörsförlagen ASME och ASCE. Detta stärker deras ställning 

som prenumerationskandidater. 
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Redovisning av enkäten ”Informationsförsörjning – 

tillgången till digitala informationsresurser” 

Som ett komplement till analysen av bestånd, användningsstatistik, publiceringar, citeringar och 

fjärrlånade tidskrifter som redovisats i föregående avsnitt, genomfördes också en enkät under våren 

2016. En kortfattad redovisning ges här. 

Enkäten gick ut till nyckelgrupperna ämnesansvariga, forskningsledare, professorer, doktorander 

samt utbildningsledare. Totalt fick 196 respondenter ta del av enkäten, men tyvärr svarade, trots två 

påminnelser, bara 47 personer, vilket innebär en svarsfrekvens på 24%. Tanken var att ämnesansva-

riga, forskningsledare och utbildningsledare skulle svara för sina områden/program och att deras 

svar skulle kompletteras av engagerade professorer och doktorander. Bortfallet blev särskilt stort 

bland forskningsledarna och för AHA som helhet. 

 
Figure 5. Vilka bibliografiska databaser/sökverktyg anser du vara viktigast för dig, dina kollegor och i förekom-
mande fall studenter? 

De generalla sökverktygen Google Scholar och vår egen sökportal Discovery får flest röster från 

akademierna totalt och sen följer en rad generella databaser. Därefter kommer de mest använda äm-

nesinriktade databaserna. 

Om man ser på rösterna akademivis, så ligger PubMed/Medline i topp för AHA och Cinahl och 

PsycInfo ligger också högre i rankingen från den akademin. Oroande är att databasen SocIndex bara 

har fått en enda röst från hela HiG (från AHA). SocIndex har ju ersatt Sociological Abstracts och 

Social Services Abstracts och är vår tunga databas inom sociologi och socialt arbete, men även för 

genusfrågor, utbildningssociologi, kriminologi och religionsvetenskap. Här krävs marknadsföring. 

För ATM ligger de generella sökverktygen och databaserna fortfarande i topp och den enda ämnes-

inriktade databasen ACM Digital Library har bara fått två röster, pga låg svarsfrekvens från datave-

tarna. 

För AUE ligger också de generella sökverktygen i topp och pedagogikdatabasen ERIC ligger högre 

upp i rankingen. Förvånande är att den svenska populärvetenskapliga databasen Artikelsök fått näst 

flest röster efter Google Scholar. Det kan bero på att flera misstagit Artikelsök för en generell data-

bas, som även täcker vetenskapliga artiklar. 
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Figure 6. Vilken av följande bibliografiska databaser/sökverktyg anser du är viktigast att införskaffa till Högsko-
lan? 

Respondenterna fick huvudsakligen välja mellan ett antal ämnesinriktade bibliografiska databaser 

som varit efterfrågade, som vi testat och ett par som vi sagt upp av besparingsskäl. Dessa databaser 

ger i första hand ökade möjligheter till strukturerade sökningar i ämnesordsregister inom respektive 

ämne. I vissa fall ger de även tillgång till mer fulltext. 

Den internationella tidskriftslistan UlrichsWeb som redovisar refereegranskning, indexering, open 

access, e-versioner m.m. för trehundatusen tidskrifter önskades tillbaka av många. 

Ekonomidatabaserna Business Source Elite, ABI/Inform och EconLit fick röster både från före-

tagsekonomi och industriell ekonomi. Business Source Elite eller kanske ”storebror” Business 

Source Premier ligger närmast till hands för prenumeration, särskilt som den också innehåller flera 

tidskrifter i fulltext som citeras och fjärrlånas enligt föregående avsnitt. 

MathSciNet, Ergonomics abstracts, Criminal Justice Abstracts och SportDiscus skulle ge ökade 

möjligheter till strukturerade sökningar inom respektive ämnesområde. SportDiscus finns också i en 

version med fulltext. 

Beträffande de stora breda teknikdatabaserna Inspec och Compendex är förhållandet lite problema-

tiskt. De är dyra och täcker till stor del varandra. Inspec täcks också rent bibliografiskt av databasen 

Scopus, som vi redan har. Däremot har vi inte tillgång till Inspec’s ämnesordsregister. 
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Figure 7. Vilken av följande fulltextdatabaser anser du är viktigast att införskaffa till Högskolan? 

Respondenterna fick välja mellan ett antal förlags fulltextdatabaser som varit efterfrågade och/eller 

testats och det är en fördel om de erbjuds via Bibsamavtal (se diagrammet) 

Flest röster fick tidskriftsdatabasen från förlaget InderScience. Det är det enda stora generella förla-

get med Bibsam-avtal som Högskolan ännu inte anslutit sig till. Avtalet omfattar närmare 400 tid-

skrifter inom ett brett ämnesspektrum: teknik, energi, miljö, ekonomi, utbildningsvetenskap, hälsa, 

riskhantering m.m. Citeringar och fjärrlån har gjorts av ett flertal tidskrifter från förlaget. 

Många röster fick också databasen Idunn (Bibsamavtal) med nordiska vetenskapliga tidskrifter inom 

humaniora, samhällsvetenskap och omvårdnad. Även publikationsdatabaserna från OECD och FN 

är efterfrågade av många. 

I övrigt efterfrågas de Bibsamavtalade Lecture Note in Computer Science och  ”fysikorganisation-

ernas (AIP, APS och IOP) tidskriftspaket av ATM, liksom publikationspaket från teknikorganisat-

ionerna ASHRAE, ASCE och ASME. 

Ekonomerna på AUE och ATM har redan tidigare efterlyst databaser med finansiell statistik och 

företagsinformation. Datastream/Eikon är ett huvudalternativ för finansiell statistik, men databasen 

tillåter få samtidiga användare och är mycket dyr. Bureau van Dijk erbjuder databaser av olika om-

fattning med företagsinformation (Odin/Amadeus etc). F.n. har vi bara företagsinformation om 

svenska företag i Retriever Business. 

För AHA är ytterligare tidskrifter inom idrottsvetenskap och ergonomi från Human Kinetics ett in-

tressant alternativ. Förvånade nog har Lippincott, Williams & Wilkins (LWW)som är starka på om-

vårdnad, arbets- & folkhälsovetenskap inte fått många röster, trots att deras tidskrifter citeras och 

fjärrlånas i stor utsträckning. Förklaringen är den låga svarsfrekvensen från AHA och att studenter-

nas behov av omvårdnadstidskrifter inte kommer till uttryck via enkäten.  

Egna förslag på databaser respektive tidskrifter som bör införskaffas till 
Högskolan 
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0 5 10 15 20

InderScience Bibsam

Idunn Bibsam

OECD Library

UN Library

Lecture Notes in Comp Science…

Odin/Amadeus/Orbis/Osiris

ASHRAE Digital Collection

Datastream/Eikon

Human Kinetics

AIP Journals Bibsam

APS Journals Bibsam

ASCE Library

ASME Digital Collection

IOP Science Bibsam

Lippincott, Williams & Wilkins…

UNSYSdigital Int. Journals

Diagr. 7. Fulltextdatabaser som bör införskaffas till 
Högskolan

Antal röster



21 

 Alltför mycket fokus på naturvetenskap och teknik – flera databaser inom samhällsve-

tenskap och humaniora 

 Geobase 

 Cambridge Books Online 

 Lantmäteriets rättsfallsregister (via Zeteo) 

 Internationella dagstidningar/tidskrifter (PressReader – Library Press Dispaly?) 

 Flera moduler i arkivdatabasen JSTOR (tidskrifter från vol. 1) 

 Tidskrifter i ”industriell ekonomi” 

 Knowledge cultures (tidskrift från Addleton Academic Publishers) 

 
Figure 8. Är det någon typ av informationsresurs som du saknar / vill se mer av i Högskolans utbud? 

E-böcker efterlyses av alla tre akademierna. Mer statistik (finansiell?) önskas främst av AUE.och 

ATM/IE. Databaser med case (fall/exempel) efterfrågas främst av AUE och standarder av ATM. 

Prenumerationsönskemål som inlämnats på andra vägar 

Förslag på prenumerationer på tidskrifter, databaser och andra informationsresurser lämnas konti-

nuerligt till biblioteket via epost, inköpsförslagsformulär och muntligen. 

Den senaste tiden har följande önskemål om tidskrifter inkommit. 

Tidskrifter i religionsvetenskap från Equinox Publishing: 

I första hand: 

 Journal for the study of religion, nature and Culture 

 Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies 

Men även: 

 Body and religion 

 Bulletin for the study of religion 

 Essays in the Philosophy of Humanism 

 Fieldwork in Religion 

 Implicit Religion 

 International Journal for the Study of New Religions 

 Journal for the Academic Study of Religion 

 Journal for the Cognitive Science of Religion 

 Religions of South Asia 

0 5 10 15 20

E-böcker

Statistik

Case-databaser

Standarder

Diagr. 8. Typer av informationsresurser som du 
saknar / vill se mer av i Högskolans utbud

Antal röster
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Möjligheten att prenumerera på tidskriftspaket från Equinox ska undersökas. 

 

Övriga önskemål om tidskriftsprenumerationer: 

 Families, Relationships and Societies (Policy Press) 

 Girlhood studies (Berghahn journals) 

 Historiskan (historiskan.se, kvinnohistoria - populärvetenskap) 

 Journal of rehabilitation medicine (medicaljournals.se, OA 6 mån) 

 Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformation (PFG, ISSN 1432-8364) (Ingenta) 

 Social service review (University of Chicago Press) 



23 

Förslag till utökning av beståndet av digitala 

informationsresurser  

I tidigare avsnitt har tillgången till digitala informationsresurser analyserats utifrån beståndet i jäm-

förelse med andra lärosäten, användningsstatistik, publiceringar, citeringar, fjärrlån samt önskemål 

från forskare insamlade genom en enkät. 

Med ovanstående analyser som grund presenteras i tabell 11 förslag på utökning av beståndet på tre 

olika ambitionsnivåer, med kostnadsberäkningar. De angivna priserna har inte genomgående kun-

nat anges på 2017 års nivå. Vissa prisökningar får man alltså räkna med.  

I den första kolumnen i tabellen anges databaser som skulle kunna vara av intresse för Högskolan. 

Här listas b.l. relevanta Bibsam-avtal. De erbjuder ju mängdrabatter och fördelaktiga arkivvillkor. 

För de två översta avtalen kunde aktuella prisuppgifter inte tas fram eftersom förhandlingar pågår. 

Förutom Bibsamavtalen listas fulltextpaket från några andra intressanta förlag/teknikorganisationer. 

För fulltextavtalen anges om de ersätter några befintliga enstaka prenumerationer. I nästa avsnitt 

listas ett antal bibliografiska databaser för mer strukturerade sökningar inom resp ämnesområde.  

Några av dessa har också kompletterande fulltext. Därefter följer några enstaka tidskrifter som är 

delar av eller alternativ till hela paket längre upp i listan och allra sist en pott på 100.000 kr för 

fristående prenumerationer på efterfrågade tidskrifter som inte kan/bör tas i paket. 

Förslag 3 - lägre ambition 
De mest prisvärda förlagspaketen som ger flest tidskrifter för pengarna. Business Source Premium 

som ger ökade sökmöjligheter och kompletterande fulltext inom ekonomi. Ergonomics abstracts 

och MathSciNet som ger bättre sökmöjligheter inom respektive område. Ett antal enstaka prenu-

merationer på efterfrågade tidskrifter som komplement. 

Förslag 2 – hög ambition 
Här tillkommer fulltextpaket inom teknik, naturvetenskap och religionsvetenskap samt specialda-

tabaser från SAGE med business cases respektive research methods, den senare med mer än 800 

metodböcker i fulltext. Bibliografiska databaser inom kriminologi och idrottsvetenskap för bättre 

sökmöjligheter. Tidskriftsförteckningen UlrichsWeb med central information om ”alla” tidskrifter. 

Den dyra tidskriften Nature. 

Förslag 1 – mycket hög ambition 
Ytterligare fulltextpaket inom teknik, arbets- och hälsovetenskap samt med publikationer från 

OECD och UN tillkommer och slutligen versioner av de bibliografiska databaserna inom krimino-

logi och idrottsvetenskap med kompletterande fulltext. 

Som redovisats på sid 18, så tillkommer från 2017, utöver uppräkningarna i förslagen ovan, avgif-

ter för open access-publicering av artiklar. Ett centralt open access-avtal  via Bibsam har redan 

tecknats med förlaget  Springer (Springer Compact). Högskolans avgift på ca 90 000 kr för 2017 

är inräknad i budgetsummeringen på nästa sida. 

Table 11. Förslag till utökning av beståndet av digitala informationsresurser  

Valbara resurser Prislista 

Förslag 1 

Mycket  hög 

ambition 

Förslag 2 

Hög ambition 

Förslag 3 

Lägre ambit-

ion 

Fulltextdatabaser     

AIP Bibsam 

(16 "fysiktidskrifter"+konf rapp) 
?    

ersätter 3 separata pren. -24 700    
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APS Bibsam 

(8 "fysiktidskrifter") 
?    

ASCE Library 

(35 tidskrifter) 
126 000 126 000   

ASHRAE Digital Collection 

(ASHRAE journal + transactions) 
10 400 10 400 10 400  

ASME Digital Collection 

(28 tidskrifter) 
95 800 95 800 95 800  

ersätter 4 separata pren -29 585 -29 585 -29 585  

BMJ Journals Bibsam 

(29 tidskrifter) 
22 000 22 000   

ersätter 1 separat pren -9 974 -9 974   

Equinox Publishing 

(18 tidskr i rel vet & etik, 50% rabatt) 
13 200 13 200   

Equinox Publishing 

(11 tidskr i rel vet & etik, 35% rabatt) 
12 100  12 100  

Idunn Bibsam 

(57 nordiska tidskrifter) 
32 500 32 500 32 500 32 500 

ersätter 2 separata pren -3 247 -3 247 -3 247 -3 247 

InderScience Bibsam 

(374 tidskrifter) 
188 000 188 000 188 000 188 000 

ersätter 1 separat pren -20 500 -20 500 -20 500 -20 500 

IOP Bibsam 

(60 "fysiktidskrifter") 
115 500    

ersätter 2 separata pren -15 600    

Lecture notes in comp sc Bibsam 

(bokserie med 9000 volymer) 
95 200 95 200 95 200  

OECD iLibrary (inkl UN iLibrary i Alt 

1) 
111 900 151 800   

UN iLibrary 79 700    

Ovid Nursing Fulltext Plus 

(48 LWW-tidskrifter) 
89 200 89 200 89 200 89 200 

ersätter 3 separata pren -26 100 -26 100 -26 100 -26 100 

Ovid-paket med 20% rabatt 196 300 196 300   

(15 LWW-tidskr arbets/folkhälsa, 

vård) 
    

SAGE Business Cases 

(1000 cases) 
41 000 41 000 41 000  

SAGE Research Methods Bibsam 

(750 metodböcker,500 cases) 
71 300 71 300 71 300  

Taylor & Francis Fresh Collection 

Bibsam 

(tillägg med 142 tidskrifter) 

53 000 53 000 53 000 53 000 

ersätter 1 separat pren -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 

Bibliografiska databaser 

med viss fulltext 
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Business Source Premier 190 100 190 100 190 100 190 100 

Criminal Justice Abstracts with 

fulltext 
50 400 50 400   

SportDiscus with fulltext 90 500 90 500   

Bibliografiska databaser     

Criminal Justice Abstracts 29 200  29 200  

Ergonomics Abstracts 29 200 29 200 29 200 29 200 

MathSciNet 6 530 6 530 6 530 6 530 

SportDiscus 55 900  55 900  

UlrichsWeb (om tidskrifter) 23 000 23 000 23 000  

Enskilda tidskrifter     

Nature Journals Bibsam (inkl Pal-

grave) 
    

- Nature 32 900 32 900 32 900  

- Corporate reputation re-

view 
2 847 2 847 2 847 2 847 

- Journal of int business 

studies 
2 350 2 350 2 350 2 350 

ersätter 1 enstaka pren -7 216 -7 216 -7 216 -7 216 

Equinox Publishing     

- Journal for the study of re-

ligion, nature and culture 
2 920   2 920 

- Pomegranate : int j of pa-

gan studies 
1 530   1 530 

Enstaka tidskrifter istället för / ut-

över paket 

(ca 20 tidskrifter) 

 100 000 100 000 100 000 

SUMMA SEK  1 614 405 1 098 006 638 614 
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Förslag till total mediabudget inför 2017 

För att kunna höja ambitionsnivån och göra en offensiv satsning på mera vetenskaplig information och bättre 
sökmöjligheter inom Högskolans profilområden och tunga utbildningsprogram behövs en satsning motva-
rande minst förslag 2, d.v.s. 1,1 milj kr mer till prenumerationer på digitala informationsresurser. 

 

 

Table 12. Summering av 2016 års mediabudget inkl föreslagen utökning inför 2017  

 Milj SEK 

Nuvarande prenumerationer 
på tryckta och digitala media 

4,73 

Springer Compact 
(avgifter för Open Access-publicering) 

0,09 

Förslag på utökade prenumerationer 
på digitala media inför 2017 (förslag 2) 

1,1 

Inköp av tryckta och digitala 
kursböcker och övriga böcker 

0,5 

SUMMA (2016 års prisnivå) 6,42 

SUMMA (2017 års prisnivå = +5%) 6,74 

Förslaget är att mediabudgeten bör hamna på 6,8 milj SEK under 2017 för att möjliggöra de sats-

ningar som beskrivits ovan, för att fylla de behov som identifierats och framförts. 
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