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HUR FUNKAR DET?
Unpaywall: ett plugin som du lätt installerar på din webbläsare. En grön flik
visar på gratisversioner på de artiklar du googlar på. http://unpaywall.org/
[besökt 2017-11-07]

Google Scholar button: ett plugin från konkurrenten Google. Markera titeln
på den artikel du söker och klicka sen på den blå symbolen. Laddas ner på
olika ställen för olika webläsare. Chrome finns på https://
chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/
ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn?hl=sv. [besökt 2017-11-07]
UniSearch: LiUB:s sökmotor täcker förutom LiU:s bokbestånd och tidskrifter
även bland annat databaser som PubMedCentral.
PubMedCentral (PMC) är en öppen databas med artiklar från medicin/life
sciences. Sök via UniSearch!
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LÄS MER!
Fem stora förlag: Reed-Elsevier, Taylor & Francis, Wiley- Blackwell,
Springer och Sage dominerar utgivningen av akademiska tidskrifter:
Larivière V, Haustein S, Mongeon P (2015) The Oligopoly of Academic
Publishers in the Digital Era. PLoS ONE 10(6): e0127502. https://
doi.org/10.1371 journal.pone.0127502. [besökt 2017-11-07]
Unpaywall är ett nytt verktyg för att hitta gratisversioner av artiklar:
Singh Chawla, D. (2017) Unpaywall finds free versions of paywalled papers.

ArXiv är en öppen databas med artiklar i tidig version från naturvetenskaper.
Sök via UniSearch!
Researchgate.net och Academia.edu är sociala medier för forskare. Etablera
kontakt med andra forskare och efterfråga de artiklar du är i behov av.
Mejla direkt till författaren! Förmodligen är denne intresserad av att kunna
bli läst och citerad.
Använd Twitter! Med #ICanHazPDF kan du efterfråga artiklar. Läs mer om
hur man gör på https://en.wikipedia.org/wiki/ICanHazPDF. [besökt 2017-11-07]
Open access button är en hemsida där man kan söka bland annat titlar.
https://openaccessbutton.org/ [besökt 2017-11-07]

Nature toolbox 04 April 2017. http://doi:10.1038/nature.2017.21765. https://
www.nature.com/news/unpaywall-finds-free-versions-of-paywalled-papers1.21765. [besökt 2017-11-07]
Vetenskapliga artiklar är inte tillgängliga för alla: Habib, Adam. (2011)
How academic journals price out developing countries. Blogginlägg The
conversation 25 July 2011. http://theconversation.com/how-academicjournals-price-out-developing-countries-2484. [besökt 2017-11-07]
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