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Dnr  2009/796 A 22  
 
Ärende  Elektronisk publicering. Bakgrund i bilaga. 
 
Facklig förhandling/  2010-01-13 
information  
 
Beslut  Rektor beslutar  

 

 att bibliografiska data om lärarnas publikationer fortlöpande görs tillgängliga i högskolans 

publikationsdatabas DiVA fr o m 2010.  

 att registreringen i DiVA ska omfatta all publicering där en anställd medverkat som 

författare eller medförfattare. Publiceringen ska ha anknytning till anställningen vid 

högskolan.  

 att författarna ska överväga publicering i tidskrifter fritt tillgängliga för läsaren i enlighet 

med SUHF:s rekommendationer eller, om så är möjligt av upphovsrättsliga skäl, deponera 

en kopia av varje publicerat verk i DiVA. 

 att registrering/rapportering ska ske fortlöpande och i anslutning till primärpubliceringen. 

Institutionerna och biblioteket utarbetar gemensamt en rapporteringsprocedur så att 

registreringen blir så fullständig som möjligt. 

 att publikationer som registrerats i DiVA kommer att användas som ett av nyckeltalen vid 

intern anslagsfördelning av forskningsanslag. 

 att publicering i DiVA av godkända uppsatser och examensarbeten om minst 15 hp skall 

uppmuntras. Om arbetet av olika anledningar inte kan offentliggöras i sin helhet, görs 

endast bibliografiska data samt abstract åtkomliga. Studenten registrerar själv sin 

uppsats/sitt arbete i  DiVA. 

 
Föredragande  Anna Carin Börjeson 
 
 
Övriga närvarande  
 
 
 
Lars Ekedahl 
Rektor 
 
 Anna Carin Börjeson 
 Bibliotekschef 
 
 
Beslutet exp f.k. till:  
Prefekter, ordf. GruF och LUN, avd.chef Kommunikationsavdelningen, forskningskoordinator, 
studierektor Forskarskolan, forskningsinformatör  
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Elektronisk publicering 

 
Bakgrund 
Det är viktigt för Högskolan Väst att det som publiceras också blir synligt. Det främsta sättet 

att uppnå detta är att publicera alla rapporter, avhandlingar, uppsatser och artiklar i elektronisk 

form i ett eget digitalt arkiv. Högskolan Väst har anslutit sig till DiVA, vilket kommer att 

användas fullt ut fr o m 2010. 

Ett heltäckande DiVA  kommer att utgöra grund för rapportering, statistik och utvärdering 

samt, efter beslut i GruF , för intern fördelning av forskningsanslag. DiVA kommer att ersätta 

de listor över publicerad forskning som institutionerna hittills givit ut. 

 

SUHF rekommenderar redan 2005 sina medlemmar att 

l. Införa en policy som starkt rekommenderar att deras forskare deponerar en kopia av varje 

publicerad artikel i ett öppet, digitalt arkiv och 

2. 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. 

Denna rekommendation har Högskolan Väst ställt sig bakom genom ett rektorsbeslut. 

(Dnr 2005/358 B20) 

 

2009 beslutar Vetenskapsrådet att forskare som beviljas forskningsmedel från myndigheten 

ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och från konferenser fritt 

tillgängligt, med motiveringen att texter som publiceras om forskning som bekostats av 

allmänna medel ska vara fritt tillgängliga för alla 

 

2009 beslutar SUHF:s styrelse att rekommendera sina medlemmar att: 

ha en publikationsdatabas (eller vara ansluten till en sådan) som löpande registrerar 

lärosätets publikationer och som följer de nationella formatrekommendationerna 

(och som därför kan leverera till SwePubdatabasen). 

 

SwePub är en databas över den samlade svenska vetenskapliga publiceringen. SwePub 

kommer att hämta in data från lärosätenas olika publiceringsdatabaser, däribland DiVA. Ev. 

kommer SwePub i framtiden att utgöra en del av grunden för tilldelning av externa medel.  

 

 

 

 

 
 
 




