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Kort om Open Access för samhällsvetare på Lunds universitet 
 

 

Flera stora forskningsfinansiärer kräver numera att du ska göra dina publikationer fritt 

tillgängliga, varpå ställningstaganden kring publikationskanal bör övervägas tidigt i 

forskningsprocessen.  

 
Här hittar du information om de olika finansiärernas OA-krav: http://www.lub.lu.se/publicera/open-

access-fri-tillgaenglighet/open-access-krav-fraan-forskningsfinansiaerer.html 

 

Än så länge omfattas enbart tidskriftsartiklar och konferensartiklar, inte böcker och bokkapitel. 
För att uppfylla finansiärernas krav bör du fundera på vilka alternativ du har till publicering, 

att publicera något Open Access (OA) betyder inte att du behöver göra avkall på kvalitet. Det 

handlar om att tillgängliggöra ditt resultat i någon form och det betyder inte att man endast 

måste publicera sig i de tidskrifter som tillämpar en strikt Open Access princip där författarna 

själva finansierar publiceringen. Det finns även hybrid-tidskrifter eller möjlighet till 

egenarkivering (parallellpublicering). 

 

OA-tidskrift och/eller självarkivering (parallellpublicering) 
 

OA är en publiceringsmetod och det finns två sätt att publicera din publikation OA: 

 

 Golden Open Access: 
 
genom att man publicerat sig i en Open Access tidskrift.  

 

En ren OA tidskrift bygger på idén att författaren betalar en avgift för att publicera 

sig. Publikationen blir direkt fritt tillgänglig och författare behåller copyrighten för sitt 

alster. Vid Lunds universitet finns en publiceringsfond som kan täcka 50 % av dessa 

författarkostnader.  

 

NB! Vissa tidskrifter som inte är rena OA tidskrifter utan så kallade hybridtidskrifter 

erbjuder, trots att de förläggs på traditionellt vis med prenumerationsavgifter, en 
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möjlighet att köpa loss en artikel för att göra den fritt tillgänglig (så kallad paid open 

access option). Denna avgift täcks inte av publiceringsfonden. 
 

                            

Sök efter peer-reviewade OA-tidskrifter: http://www.doaj.org/      

                                    

Läs mer om OA: http://www.lub.lu.se/publicera/open-access-fri-tillgaenglighet/fritt-

tillgaengliga-tidskrifter.html 

 

Läs mer om LU:s publiceringsfond: http://www.lub.lu.se/publicera/open-access-fri-

tillgaenglighet/fritt-tillgaengliga-tidskrifter/stoed-till-publiceringsavgifter.html 

 

Läs mer om exempel på hybridtidskrifter: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.html 

 

 Green Open Access:  
 
författaren tillåts av förlaget att göra publikation publik genom själv-arkivering 

(parallellpublicering).  

 

Oftast tillåts man lägga en författarversion (dvs. inte den i tidskriften publicerade och 

layoutade versionen av artikeln) en viss tid efter den ursprungliga publiceringen i ett 

institutionellt arkiv. Genom att lägga ut den sista godkända och rättade 

manuskriptversionen av din artikel  i LUP, sprids din forskning och citeringarna går 

fortfarande till den ursprungliga publikationen. I LUP finns en funktion som 

automatiskt skapar ett försättsblad till din uppladdade pdf baserat på den 

informationen som är ifylld i registreringsformuläret.Det finns databaser, exempelvis 

SherpaRomeo (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/), som beskriver de olika förlagens 

inställning till parallellpublicering eller self-archiving, vilken kan vara till stöd vid 

valet av publikationskanal.  

 
Läs mer om parallellpublicering: http://www.lub.lu.se/publicera/open-access-fri-

tillgaenglighet/parallellpublicering.html 

 

 

 

Båda dessa sätt att publicera sig OA är accepterade av forskningsfinansiärerna, men olika 

finansiärer har olika krav på hur lång tid som ska gå mellan publicerandet och tillången av 

fulltextartikeln i LUP.  

 
Läs mer om forskningsfinansiärernas krav: http://www.lub.lu.se/publicera/open-access-fri-

tillgaenglighet/open-access-krav-fraan-forskningsfinansiaerer.html  

 

 

Forskningspublikationer från Lunds universitet hittar du i LUP via adressen 

www.lu.se/forskning 

 

 

 

Registrera dina publikationer gör du via https://lup.lub.lu.se  
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