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”Open access (OA) literature is 
digital, online, free of charge, and 

free of most copyright and licensing 
restrictions.”



”Open access (OA) literature is 
digital, online, free of charge, and 

free of most copyright and licensing 
restrictions.” 

På nätet, gratis att läsa (och fritt att 
använda)







”Undanröj hinder för en effektiv 
kommunikation…”













”2025 …ALLT…OMEDELBART!”









Skrift – en förutsättning för 
vetenskap

Student från Attika, c:a 480 f.Kr. 

(Courtesy of the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology)



1400-talets historiska 
kulturomvälvning



2000-talets historiska 
kulturomvälvning       

Nulla dies 
sine 
linea



• E-PUBLICERING 
= digital publicering 
= elektronisk publicering 
= publicering på nätet 

• OPEN ACCESS 
= fri tillgänglighet 
= öppen spridning

TVÅ VIKTIGA BEGREPP         



E-PUBLICERING PÅ NÄTET  

gör det tekniskt möjligt att 

• snabbt och billigt sprida 
vetenskapliga verk till ”alla” 

• länka referenser och 
audiovisuella data



















1. Det som forskarna skriver läggs i (högskolans) 
elektroniska arkiv och kan där sökas fritt. 

2.  Arbeten publiceras i helt eller delvis öppna 
OA-tidskrifter. 

• De båda vägarna kompletterar varandra. 

• ”Parallellpublicering” = öppet arkiv + stängd 
(eller öppen) tidskrift 

• ”Hybridpublicering” = enskilda artiklar är OA i 
en för övrigt stängd tidskrift.

Open Access – två vägar





OM ”COPYRIGHT” OCH UPPHOVSRÄTT… 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

…gäller för alla i Sverige: 

Upphovsrättslagen (Lag om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk, SFS 1960:729) 

------------ 

För högskolornas författare dessutom ”frihetsparagrafen” i: 

Högskolelagen



HÖGSKOLELAGEN (1 kap 6 §) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

”För forskningen skall som allmänna principer gälla att 
forskningsproblem får fritt väljas, 
forskningsmetoder får fritt utvecklas och 
forskningsresultat får fritt publiceras.” 

Läraren bestämmer själv vad han/hon ska publicera.  

Läraren kan inte hindras att publicera där han/hon 
själv vill.



UPPHOVSRÄTTSLAGEN, 1 kap. 1 § 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

”Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har 
upphovsrätt till verket oavsett om det är 

1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,  
… 
… eller  
7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.”



UPPHOVSRÄTTSLAGEN, 1 kap. 2 § 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

   ”Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar 
som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att 
förfoga över verket genom att framställa exemplar 
av det och genom att göra det tillgängligt för 
allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i 
översättning eller bearbetning, i annan litteratur- 
eller konstart eller i annan teknik. 

   ---”









TILLVÄXTEN AV SVENSKA ÖPPNA ARKIV 2002-2009





















• finnas enbart på nätet, eller vara både tryckta 
och nätburna samtidigt 

• tillämpa OA för samtliga artiklar, eller enbart för 
vissa 

• finansieras genom olika kombinationer av 
författaravgifter, prenumerationer och annonser

OA-tidskrifter kan…



HUR HITTAR JAG EN LÄMPLIG OPEN 

ACCESS-TIDSKRIFT?









HUR FÅR JAG REDA PÅ VAD OLIKA 

FÖRLAG OCH TIDSKRIFTER TILLÅTER 

BETRÄFFANDE OPEN ACCESS OCH 

PARALLELLPUBLICERING?













OPEN ACCESS – 
en epokgörande rörelse i tiden 

• ger fler tillgång till ny kunskap och 
utveckling 

• ökar forskares synlighet för 
varandra 

• ökar synligheten för svensk 
forskning internationellt
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”…the challenges of the 
Internet as an emerging 
functional medium…”



”Our organizations are interested in the further 
promotion of the new open access paradigm to gain 
the most benefit for science and society. Therefore, we 
intend to make progress by 

• encouraging our researchers/grant recipients to  
publish their work according to the principles of the 
open access paradigm. 

• encouraging the holders of cultural heritage to 
support open access by providing their resources 
on the Internet.



• developing means and ways to evaluate open 
access contributions and on-line journals in order to 
maintain the standards of quality assurance and 
good scientific practice. 

• advocating that open access publication be 
recognized in promotion and tenure evaluation. 

• advocating the intrinsic merit of contributions to an 
open access infrastructure by software tool 
development, content provision, metadata creation, 
or the publication of individual articles.”



Läget idag

•  572 organisationer har hittills (2016-10-27) signerat 
Berlin-deklarationen 

•  I Sverige: 
►  Kungl. Vetenskapsakademien 
►  Vetenskapsrådet 
►  Sveriges Universitets- och Högskoleförbund 
►  Stockholms universitet 
►  Kungl. Biblioteket 
►  Svensk Biblioteksförening 
►  Svensk Förening för Informationsspecialister 



Diskussionspapper från 
EU-kommissionen 2006







”---
6) INVITES THE COMMISSION TO
---

---”





European Research Council 
kräver också Open Access















SUHF rekommenderar…



[---]



Alltså: 

•Tunga utländska finansiärer kräver       
OA för forskningsanslag. 

• Sveriges mest inflytelserika akademiska 
organ (universitet och högskolor,  KVA, 
VR) har länge förordat OA. 

• Ändå blir inte ännu all ny vetenskap  
OA-publicerad. Varför?



   Troliga förklaringar: 
• SUHF och VR har tills nyligen varit försiktiga med 
att följa upp sina policyuttalanden i praktisk handling 

• Många forskare är ännu obekanta med OA… 

• …och saknar vana att parallellpublicera i öppna 
 arkiv 

• Regeringen relativt passiv i frågan



SLU-FORSKARES (N = 254) SVAR PÅ FRÅGAN ”HAR DU 
NÅGON GÅNG LAGT UT EN KOPIA AV EN AV DINA 
PUBLIKATIONER PÅ EN ALLMÄNT TILLGÄNGLIG 

WEBBSIDA?”  

(Karin Meyer Lundén: ”Forskare och parallellpublicering”, 2008)



SLU-FORSKARES UPPGIVNA SKÄL FÖR ATT INTE 
PARALLELLPUBLICERA FÖR OPEN ACCESS 

(Karin Meyer Lundén: ”Forskare och parallellpublicering”, 2008)



FÖRLAGENS PARALLELLPUBLICERINGSPOLICIES FÖR 
246 SLU-FORSKARES SENASTE ARTIKEL 

(Karin Meyer Lundén: ”Forskare och parallellpublicering”, 2008)



”OA är säkert bra i princip… 
…but what’s in it for me?” 

___________________________________________________________________ 

• tillfredsställelsen av att använda min 
upphovsrätt till rationell och  
ekonomisk kunskapsspridning 

• fler läsare och fler citeringar



http://www.kb.se/openaccess/

http://www.kb.se/openaccess/













