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Sveriges universitetsoch högskoleförbund

Till SUHF:s medlemmar

Rekommendationer med anledning av undertecknandet av Berlin Declarationen on
Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities

Bakgrund
SUHF:s förbundsförsamling beslöt vid sitt möte i Malmö 2004-10-21 att ställa sig bakom
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Styrelsen
har för förbundets räkning sedermera formellt undertecknat deklarationen. Deklarationen,
vilka som har undertecknat och annan dokumentation finns tillgängligt på
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/index.html. Berlin-deklarationen har sedan tillkomsten i oktober 2003 undertecknats av allt fler institutioner och organisationer, och ytterligare stöd tillkommer. I Sverige har Vetenskapsrådet nyligen beslutat ansluta sig till deklarationen.
Genom att underteckna deklarationen förklarar man att:
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 online-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

Som framgår är åtagandena av olika karaktär. De punkter som handlar om kvalitetssäkring
och meritvärdering är förvisso mycket viktiga men lämnas utanför denna första uppsättning
rekommendationer från SUHF till medlemmarna. Diskussioner om implementeringen av de
olika punkterna pågår internationellt. Vid en konferens i Southampton våren 2005 antogs följande två rekommendationer av deltagarna som representerade ett antal universitet/högskolor,
forskningsinstitut och forskningsfinansiärer:
In order to implement the Berlin Declaration institutions should:
1. implement a policy to require their researchers to deposit a copy of all their published articles in an open
access repository
and
2. encourage their researchers to publish their research articles in open access journals where a suitable
journal exists and provide the support to enable that to happen.

Svenska lärosäten har idag kommit långt när det gäller att bygga upp öppna digitala arkiv.
Utvecklingen har också varit sådan att allt fler förlag accepterar att en artikel arkiveras som
post-print1, dvs i den slutgiltiga versionen, men med vissa begränsningar. Det finns därmed
förutsättningar för att ta ytterligare steg för förverkligandet av Berlin-deklarationen.

Rekommendationer
SUHF:s styrelse har mot bakgrund av ovanstående beslutat att rekommendera medlemmarna att vidta följande åtgärder i syfte att förverkliga Berlin-deklarationen:
1. 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.

Beslutet om rekommendationen fattades vid styrelsens sammanträde den 8 juni 2005.

Bengt Karlsson
Generalsekreterare
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Uppgifter om förlagens policy angående författare rättigheter följs kontinuerligt av det brittiska SHERPA-projektet och kan hittas på http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php

