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Bakgrund
I enlighet med Högskolans vision, att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle, bör
forskning vid Högskolan Dalarna (HDa) i möjligaste mån göras fritt tillgänglig.
Öppenhet och tillgänglighet genom Open Access-publicering är i linje med Berlin-deklarationen
om Open Access (2003), undertecknad av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF),
regeringens forskningsproposition ”Kunskap i samverkan” (2016), samt med de krav som ställs
av Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer.

Regler och ansvar vid HDa
DiVA
•

Forskare och doktorander vid HDa ska registrera bibliografiska uppgifter för alla sina
vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer i DiVA. Registreringen gäller alla
publikationer med anknytning till forskarens anställning/doktorandens forskarutbildning
vid HDa.

•

För att säkerställa att publikationer anknyts till HDa ska forskaren/doktoranden ange
följande uppgifter i DiVA: Lokalt användarid (CAS), ämne, forskningsprofil.

•

Forskare och doktorander vid HDa rekommenderas starkt, om så är möjligt av
upphovsrättsliga skäl, att parallellpublicera och därmed fritt tillgängliggöra en kopia av
sin publikation i DiVA. Det är författarens ansvar att vid behov inhämta tillstånd för
parallellpublicering hos tidskrift/förlag.

Vetenskaplig Open Access-publicering
•

Forskare och doktorander vid HDa uppmuntras att publicera sina artiklar i fritt tillgängliga
vetenskapliga Open Access-tidskrifter med peer-review. Även monografier och andra
verk uppmuntras att ges ut Open Access hos förlag med peer-review.

•

Vid Open Access-publicering tar vissa tidskrifter ut en publiceringsavgift. Många
externa forskningsfinansiärer kräver idag Open Access-publicering och ersätter även
avgifter i samband med denna. Forskare och doktorander vid HDa ska således i första
hand ansöka om externa bidrag för publiceringsavgift. I andra hand kan man ansöka om
internt bidrag för publiceringsavgift hos Forskningsberedningen. Forskningsledaren
godkänner
ansökan.
Biblioteket
handlägger
ansökan
i
samråd
med
Forskningsberedningen. Bibliotekschef har attesträtt rörande HDa:s kostnader för Open
Access-publiceringar. Det formella beslutet fattas av prorektor.

Forskningsdata
•

HDa ska verka för att göra forskningsdata producerade vid HDa enkla att hitta och
använda.

