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Malmö högskola/Högskolegemensamma publiceringsgruppen

BESLUT (bilaga)
2010-11-11
Dnr Mahr 15-2010/598

Open Access-policy för Malmö högskola

För att stödja högskolans mål kring kunskapsdelning och partnerskap gäller att:
1. Forskande personal och doktorander vid Malmö högskola skall deponera en
kopia av publicerat forskningsresultat i högskolans öppna digitala arkiv
Malmö University Electronic Publishing (MUEP), såvida inte
upphovsrättsliga skäl förhindrar detta.
2. Malmö högskolas personal och doktorander bör publicera sina
forskningsresultat i tidskrifter som tillämpar Open Access när sådan
lämplig tidskrift finns.
3. Innehåll i högskolans publikationsserier skall, om inte särskilda skäl
föreligger, också deponeras i MUEP.
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Definitioner
Publicerat forskningsresultat avser material som är redan offentliggjort av t.ex. ett
förlag.
Kopia avser en fulltextkopia av det publicerade materialet, men inte nödvändigtvis en
utseendemässig återgivning.
Forskningsresultat avser det vi kan kalla publikationer, men även t.ex. icke-textuellt
konstnärligt arbete. I MUEP används följande publikationstyper: artiklar,
forskningsöversikter, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, böcker, bokkapitel,
konferensbidrag, konstnärlig forsknings- och utvecklingsrapporter, samt rapporter.
Dessa publikationer omfattas av policyn. Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser
som är författade av doktorander aktiva vid Malmö högskola, men som formellt är
antagna vid annat lärosäte, inkluderas i policyn.
Open Access Med Open Access avses att slutanvändaren (forskaren, studenten,
allmänheten) har fri tillgång till forskningsresultat på Internet, d.v.s. kostnadsfritt kan
läsa, citera, ladda ner och skriva ut. Policyn utgår från rekommendationen av Sveriges
universitets- och högskoleförbund (SUHF) till lärosätena att med stöd av
Berlindeklarationen om “Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities”
(a) införa en policy som starkt rekommenderar att deras forskare deponerar en kopia av
varje publicerad artikel i ett öppet, digitalt arkiv och (b) att uppmuntra forskarna att
publicera sina forskningsartiklar i fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter när en
lämplig sådan existerar och ge det stöd som krävs för att detta ska vara möjligt.
För vidareläsning, se referenser.

Kommentarer till policyn
Som inledningsvis nämns i policyn syftar den till att stödja lärosätets mål kring
kunskapsdelning och partnerskap, genom att ge så stor spridning och återanvändning
av forskningsresultat som möjligt, samt att öka synlighet, citeringar och genomslag för
högskolans forskning.
Policyn innebär att forskande personal och doktorander kan publicera sig enligt sin
egen forskningstradition och att dessa vid varje publiceringstillfälle bör informera sig
kring rättigheterna att återanvända sin egen publicering. Stöd för detta finns vid
högskolan. Överlåtelse av publiceringsrättigheter bör undvikas och rätt till
parallellpublicering bör eftersträvas.
Punkt 1 i policyn är en av två vägar till Open Access, en s.k. parallellpubliceringspolicy med fokus på att författaren parallellt med utgivningen lagrar en kopia av
arbetet i vårt lokala öppna digitala arkiv, MUEP. MUEP innehåller redan idag
parallellpublikationer, d.v.s. hela avhandlingar, artiklar, rapporter, konferensbidrag,
böcker och bokkapitel.
Punkt 2 i policyn avser den andra vägen till Open Access; att erbjuda högskolans
personal och doktorander möjlighet att publicera sig i Open Access-tidskrifter. Den
enskilde författaren kan även i detta fall fortsatt ta ställning kring sin publicering
utifrån egna behov, t.ex. journal impact factor eller annat. Publicering i Open Accesstidskrifter innebär fri spridning och tillgänglighet samt att upphovsrätten stannar hos
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författaren. Omkostnader för publiceringen täcks vanligen av författar- eller
medlemskapsavgifter.
Ytterligare en modell som ett antal tidskriftsförlag erbjuder i dagsläget, innebär att en
författare som får sin artikel accepterad kan välja att betala en publiceringsavgift så att
den enstaka artikeln blir tillgänglig utan kostnad.
Policyn är en fördjupning och förtydligande av rektorsbeslutet ”Distribution av
avhandlingar och annat forskningsmaterial” från 2003 (Dnr 15-2003/295).

Referenser
•

Forskarpublicering i MUEP – information om lokalt stöd kring MUEP och
parallellpublicering på Bibliotek och IT.
http://www.mah.se/bit/muep/forskare

•

Open Access - Malmö högskolas bakgrundsbeskrivning av Open Access-rörelsen.
http://www.mah.se/Bibliotek/E-publicering/Forskarpublicering-i-MUEP/OpenAccess/

•

Open Access information – svenska openaccess.se-programmet ger en överblick av
aktuell information om Open Access ur nationellt och internationellt perspektiv.
http://www.kb.se/OpenAccess/ och http://www.searchguide.se/oa/

•

European Commission Access to scientific information in the digital age
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1660

•

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities
http://oa.mpg.de/files/2010/04/berlin_declaration.pdf

Kontaktinformation
Publiceringsgruppen:
http://www.mah.se/Forskning/varforskning/Forum-for-forskning/Publiceringsgruppen/

