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Inledning 

En viktig del av det vetenskapliga arbetet är att publicera och synliggöra resultaten av forskningen. 

Syftet med denna policy för vetenskaplig publicering är att bidra till att Högskolans 

forskningspublikationer håller hög kvalitet och får en god spridning. 

Denna policy revideras kontinuerligt i enlighet med förändringar i verksamhetens behov och 

anpassningar till de relevanta förhållanden som råder för vetenskaplig publicering i samhället i stort. 

Omfattning 

Policy för vetenskaplig publicering omfattar all forskningsrelaterad publicering av forskare som är 

anställda vid eller affilierade till Högskolan i Gävle. Här omfattas samtliga vetenskapliga verk, även 

populärvetenskapliga verk som har anknytning till forskningsområdet. 

Policy för vetenskaplig publicering 

Spridning av forskningsresultat  

Forskning som bedrivs vid Högskolan i Gävle ska synliggöras i såväl det internationella 

vetenskapssamfundet som för samhället i övrigt. 

Val av publiceringskanal 

Forskare vid Högskolan i Gävle uppmanas att publicera sina forskningsresultat i internationella (och 

nationella) publiceringskanaler som är ledande inom respektive ämne, som tillämpar 

kvalitetsgranskning (peer review), och som är indexerade i databaser som används vid nationell och 

internationell utvärdering av forskning. 

Tillgängliggörande av forskningspublikationer – open access 

Forskare vid Högskolan i Gävle bör sträva efter att göra sina forskningsresultat fritt tillgängliga. Detta 

kan ske genom att: 

 Välja ledande publiceringskanaler som tillämpar open access. 

 Välja publiceringskanaler som tillåter parallellpublicering i Högskolans publikationsdatabas 

(DiVA). 

Högskolans forskare bör undvika att ingå avtal med förlag som begränsar möjligheten till open access-

publicering. Se bilaga 1 för mer information.  

Publicering genom Högskolan i Gävle 

Publikationer där Högskolan i Gävle (eller underliggande organisationsenhet) är utgivare ska 

publiceras fritt tillgängligt om inte särskilda upphovsrättsliga eller sekretessrelaterade skäl föreligger.  

Affiliering 

Publikationer skrivna av forskare som är anställda vid eller affilierade till Högskolan i Gävle ska ha 

adressen Högskolan i Gävle eller University of Gävle. Även avdelning/akademi eller annan relevant 



2 

 

organisationstillhörighet ska finnas med. Inga förkortningar ska användas. När e-postadress anges 

används förnamn.efternamn@hig.se. Se bilaga 2 för mer information.  

Exempel på affiliering 

Department of [avdelningens namn], Faculty of [akademins namn], University of Gävle [Högskolan i 

Gävle]1 

Registrering i DiVA 

Bibliografiska uppgifter för publikationer som skrivs av forskare vid Högskolan ska forskaren 

registrera i publikationsdatabasen DiVA.2  

Publikationer som är publicerade i kanaler som tillåter parallellpublicering bör laddas upp i fulltext. 

Forskningsfinansiärer 

Forskningsfinansiärer ska om möjligt anges vid publicering, samt registreras vid respektive 

publikation i DiVA.  

Externa relationer 

Högskolan ser det som angeläget att forskarna ökar det vetenskapliga utbytet och spridningen av 

forskningsresultat genom att medverka i populärvetenskapliga publikationer och presentationer. 

ORCID 

Forskare vid Högskolan i Gävle uppmanas att registrera och använda ORCID (Open Researcher & 

Contributor ID). ORCID ska anges vid registrering i DiVA. 

 

                                                      

1 För korrekta benämningar på svenska och engelska se HIG-STYR 2014/93 eller bilaga 2. 
2 Beslut Dnr 18-339/10 Obligatorisk registrering i DiVA. 
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Bilaga 1 Val av publiceringskanal 

Det kommer alltid att vara nödvändigt med strategiska överväganden vid val av publiceringskanal och 

de överväganden som sker inför publicering är forskarens ansvar. Bland dessa överväganden finns 

sannolikt fler än de som nämns i policyn, som till exempel att stödja ett nytt tidskriftsinitiativ eller att 

publicera sig tillsammans med sin forskargrupp.  

Att sträva mot att publicera sig i ledande internationella publiceringskanaler och samtidigt sträva mot 

att publicera öppet tillgängligt kan framstå som en motsättning. Följande punkter kan betraktas som 

stöd i detta övervägande: 

 Många tidskrifter som erbjuder öppet tillgänglig publicering är nu så etablerade att de närmar 

sig och i vissa fall nått samma nivå som traditionellt ledande internationella tidskrifter. Många 

traditionellt ledande internationella tidskrifter erbjuder nu även open access som alternativ. 

 Vid val av publiceringskanal är det viktigt att forskaren gör en egen bedömning av tidskriften 

eller förlaget, för att undvika publicering i oseriösa kanaler (s.k. predatory 

journals/publishers). För hjälp med bedömning av publiceringskanaler kontakta biblioteket vid 

Högskolan eller ta del av information på intranätet kring bedömning av tidskrifter och förlag. 

 Många tidskrifter med prenumerationsavgifter medger så kallad parallellpublicering i 

institutionella arkiv. På Högskolan i Gävle finns DiVA för sådan publicering. Villkoren 

varierar mellan tidskrifter, för vidare information kontakta biblioteket vid Högskolan eller ta 

del av information på intranätet kring open access.3 

 

 

                                                      

 3 https://www.hig.se/Int/Startsida/For-mitt-arbete/Forskning/Skriva-och-publicera/Open-Access.html 
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Bilaga 2 Affiliering 

All publicering som sker av forskare i egenskap av anställd eller affilierad till Högskolan i Gävle ska 

ha en korrekt angiven affiliering till Högskolan. Detta för att möjliggöra uppföljning och utvärdering 

av publiceringen vid Högskolan. 

Lärosätesnivå 

Högskolan i Gävle ska enligt kanslibeslut (dnr 10-239/09) på engelska benämnas University of Gävle. 

Enhetsnivå 

Enligt kanslibeslut dnr 17-104/09 samt rektorsbeslut HIG-STYR 2014/93 ska följande engelska 

benämningar för akademier och avdelningar användas: 

 

Svensk benämning Engelsk benämning 

Akademin för teknik och miljö   

 Avdelningen för bygg- energi- och 
miljöteknik 

 Avdelningen för elektronik, matematik 
och naturvetenskap 

 Avdelningen för industriell utveckling, IT 
och samhällsbyggnad 

 

Faculty of Engineering and Sustainable 
Development 

 Department of Building, Energy and 
Environmental Engineering 

 Department of Electronics, Mathematics 
and Natural Sciences 

 Department of Industrial Development, 
IT and Land Management 

Akademin för utbildning och ekonomi 

 Avdelningen för ekonomi 

 Avdelningen för humaniora 

 Avdelningen för utbildningsvetenskap 

Faculty of Education and Business Studies 

 Department of Business and Economic 
Studies  

 Department of Humanities  

 Department of Educational Sciences 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

 Avdelningen för arbets- och 
folkhälsovetenskap 

 Avdelningen för hälso- och 
vårdvetenskap  

 Avdelningen för socialt arbete och 
psykologi 

Faculty of Health and Occupational Studies 

 Department of Occupational and Public 
Health Sciences  

 Department of Health and Caring 
Sciences  

 Department of Social Work and 
Psychology  

 


