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Bakgrund
I regeringens proposition 2012/13:30 ”Forskning och innovation” förstärks sambandet mellan
tilldelning av medel och publicering i internationellt ledande tidskrifter. I regleringsbreven
för 2013 får Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket i samarbete med SUHF i uppdrag att
utveckla den nationella databasen SwePub så att den kan ligga till grund för nationell
publiceringsanalys. Viktiga finansiärer 1 ställer krav på att den forskning man bidrar till ska
publiceras så att den är fritt tillgänglig s.k. Open Access.
Mot denna bakgrund är det viktigt att sammanfatta och tydliggöra högskolans policy för
vetenskaplig publicering. 2 En samlad policy ska vara relevant för all forskning på lärosätet.
Den ska vara tydlig och kortfattad så att den är enkel att sprida i första hand internt på
högskolan men även externt.
Högskolestyrelsen vid Högskolan i Gävle antog i slutet av 2012 en handlingsplan för
forskningen där bl.a. publicering ingår som en punkt i satsningen på forskning som
fokusområde 2013. Ann Emilsson (bibliotekarie med särskilt ansvar för forskning) och
Monica Langerth Zetterman (forskningssekreterare) fick i december 2012 i uppdrag av rektor
att utforma ett förslag till en samlad publiceringspolicy för högskolan. 3
Riktlinjer för publicering vid svenska universitet
En översiktlig genomgång av den information som finns tillgänglig på universitetens
hemsidor har gjorts 4. Information om policy har sökts under rubrikerna Bibliotek, Forskning
och Om universitetet på respektive lärosäte.
Många lärosäten har en policy om Open Access. Denna policy lyfts oftast fram på
bibliotekens hemsidor. Vikten av att publicera forskning via ledande internationella tidskrifter
uttrycks eventuellt i de strategidokument som varje lärosäte har. Ett lärosäte, Kungliga
Tekniska högskolan (KTH), har en samlad policy för vetenskaplig publicering. KTH:s policy
ligger till grund för förslaget till policy för HiG.

1

Såsom t ex Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Formas, Forskningsrådet för Arbetsliv och Samhälle
(FAS), EU m fl.
2
Se tidigare antagna riktlinjer om ”Obligatorisk registrering i DiVA”, Kanslibeslut 2010-0316, D-nr: 18-339/10.
3
Denna policy ska ersätta eller komplettera kanslibeslutet om Obligatorisk registrering i DiVA från 2010.
4
14 svenska universitet har granskats.
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1. Forskning som bedrivs vid Högskolan i Gävle ska synliggöras i såväl det internationella
vetenskapssamfundet som för samhället i övrigt.
2. Högskolan i Gävles forskare uppmanas att publicera sin forskning i ledande
internationella vetenskapliga tidskrifter eller genom annan kvalitetsgranskad utgivning.
3. Vid publicering ska högskolan affilieras University of Gävle eller Högskolan i Gävle följt
av akademi och avdelning i enlighet med kanslibeslut 5.
4. Forskare vid Högskolan i Gävle bör publicera sig så att forskningen är fritt tillgänglig s.k.
Open Access. Detta kan ske genom att välja att originalpublicera i väl ansedda tidskrifter
som tillämpar Open Access eller genom parallellpublicering i HiGs publikationsdatabas
DiVA. Högskolans forskare bör undvika att ingå avtal med förlag som begränsar
möjligheten till Open Access-publicering.
5. Publikationer där Högskolan i Gävle är utgivare bör publiceras OpenAccess om inte
särskilda upphovsrättsliga skäl föreligger.
6. Bibliografiska uppgifter för publikationer som skrivs av forskare vid högskolan ska
forskaren registrera i publikationsdatabasen DiVA.
7. Forskningsfinansiär, så kallade acknowledgements for grants, skall om möjligt anges vid
publicering samt registreras i DiVA.
8. Högskolans forskare uppmanas även att bidra till populärvetenskapliga presentationer av
den egna forskningen.

5

Kanslibeslut 10-239/09 gällande högskolans engelska namn samt kanslibeslut 17-104/09 gällande akademier
och avdelningars benämningar på svenska och engelska
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