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BESLUT    
 
Närvarande: Lars Carlsson, rektor, beslutande 

Ann Cederberg, förvaltningschef 
Jakob Bergman, Studentkåren 

 Birgitta Munkhagen  
 
 
Anvisningar för anställdas publicering 
För all publicering med anknytning till anställning vid Högskolan Kristianstad gäller följande: 
 

1. Det är obligatoriskt för Högskolans anställda att i Högskolans öppna publikationsarkiv 
registrera, alternativt låta registrera data om alla publikationer publicerade år 2009 och 
senare. Registrering ska ske i samband med publicering. 

 
2. I publikationen ska författarens organisationstillhörighet, med anpassning till faktiskt 

förhållande och utgivande förlags anvisningar, anges enligt följande: 
 

Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle/Sektionen för lärande och 
miljö, SE-291 88 Kristianstad, Sverige 
 
eller 
 
Kristianstad University, School of Health and Society/School of Education and 
Environment, SE-291 88 Kristianstad, Sweden 

 
E-postadress anges enligt mönstret förnamn.efternamn@hkr.se. 
 

3. Högskolans anställda rekommenderas1 att: 
• deponera en kopia av varje publikation i Högskolans öppna publikationsarkiv. 
• publicera vetenskapliga artiklar i fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter, 

alternativt i tidskrifter som tillåter parallellpublicering. 
 

4. Högskolans anställda rekommenderas att när det gäller monografier publicera dessa 
på Högskolans förlag. 

 

                                                      
1 Bygger på SUHFs Rekommendationer med anledning av undertecknandet av Berlin 
Declarationen on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2005, 
http://www.suhf.se/web/Rekommendationer_och_uttalanden_2004-2006.aspx), grundade på 
rekommendationer antagna av Berlin 3 Open Access Conference (2005, 
http://www.eprints.org/events/berlin3/index.html) i syfte att förverkliga Berlin Declaration on 
Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (Berlindeklarationen, 2003, 
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/). Berlindeklarationen är 
undertecknad av bl.a. SUHF (2004), Vetenskapsrådet (2005), Kungl. Vetenskapsakademien 
(2008) samt Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (2009). 
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5. Alla som har fått stöd av Högskolan för avhandlingsarbete ska om möjligt publicera 
avhandlingen på Högskolans förlag. Detta hindrar inte att avhandlingen också 
publiceras på ett förlag som tillhör annat lärosäte. 

 
Systemägare för Högskolans öppna publikationsarkiv är LärandeResursCentrum. 
 
 
Detta beslut ersätter beslut K021/09. 
 
 
 
 
 
Justeras  

 
 
 
Lars Carlsson 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Anna Brümmer 
Sektionsinformatörerna fvb till personalen 
FirstClass 


