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Bakgrund 

Försvarshögskolan har som mål att vara en nationellt och internationellt ledande forskningsmiljö 

med stor forskningsproduktion av högsta kvalitet och relevans inom området försvar, 

krishantering och säkerhet. I enlighet med Försvarshögskolan vision 2030 bör forskningen vid 

högskolan växa både kvantitativt och kvalitativt, för att successivt få ett större nationellt och 

internationellt genomslag. För att uppnå detta krävs kontinuerlig anpassning efter nya krav på 

öppen vetenskap som lyfts inom vetenskapssamfundet nationellt och globalt.  

Vetenskapssamfundets främjande av öppen vetenskap syftar till att öka forskningens 

transparens, tillgänglighet och återanvändbarhet.  Utvecklingen mot öppen vetenskap sker 

stegvis i och med att lagstiftare och forskningsfinansiärer höjer kraven. I maj 2016 beslutade EU-

ländernas regeringar att unionen ska gå över till ett nytt system för öppen vetenskap. Till följd av 

detta har kraven på offentligt finansierad forskning skärpts på bred front. I Vetenskapsrådets 

riktlinjer från 2022 måste den som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet publicera 

forskningsresultat med omedelbar öppen tillgång 1 . Inte enbart artiklar utan all form av 

vetenskaplig publicering inkluderas vilket följer regeringens linje. I propositionen Forskning, 

frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige framgår att vetenskapliga publikationer 

(ospecificerat) som finansierats med offentliga medel förväntas vara omedelbart öppet 

tillgängliga2. Regeringen har som målbild att övergången till ett öppet vetenskapligt system för 

forskning som finansierats med offentliga medel ska ske senast 2026. För att uppnå regeringens 

målbild har Sveriges universitets- och högskoleförbund tagit fram en nationell färdplan som ska 

tydliggöra ansvar och främja samordning mellan lärosäten3.  Policyn är tänkt att följa färdplanens 

rekommendationer kring vetenskaplig publicering i den utsträckning de är kompatibla med 

nuvarande förutsättningar vid Försvarshögskolan. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Publicera med öppen tillgång – open access. https://www.vr.se/soka-finansiering/krav-och-
villkor/publicera-med-oppen-tillgang.html 
2 Proposition 2020/21:60, Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. 
https://www.regeringen.se/49f492/contentassets/da8732af87a14b689658dadcfb2d3777/forskning-
frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige.pdf 
3 Nationell färdplan för öppen vetenskap.  https://suhf.se/app/uploads/2022/07/REK-2021-1-
REDIVERAD-Fardplan-for-oppen-vetenskap-SUHF-Antagen-av-SUHFs-styrelse-220630.pdf  

https://www.vr.se/soka-finansiering/krav-och-villkor/publicera-med-oppen-tillgang.html
https://www.vr.se/soka-finansiering/krav-och-villkor/publicera-med-oppen-tillgang.html
https://www.regeringen.se/49f492/contentassets/da8732af87a14b689658dadcfb2d3777/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige.pdf
https://www.regeringen.se/49f492/contentassets/da8732af87a14b689658dadcfb2d3777/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2022/07/REK-2021-1-REDIVERAD-Fardplan-for-oppen-vetenskap-SUHF-Antagen-av-SUHFs-styrelse-220630.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2022/07/REK-2021-1-REDIVERAD-Fardplan-for-oppen-vetenskap-SUHF-Antagen-av-SUHFs-styrelse-220630.pdf
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Policy för vetenskaplig publicering 

Policyn presenteras i fem övergripande punkter som redogör för Försvarshögskolans 

viljeinriktning inom vetenskaplig publicering. 

 

1. Synlighet 
Forskning som bedrivs vid Försvarshögskolan ska eftersträva stor spridning inom det 

internationella forskningssamfundet såväl som i samhället i stort. För att öka 

forskningsresultatens synlighet rekommenderas publicering med öppen tillgång i 

ämnesrelevanta kanaler med största möjliga genomslag.  

 

2. Kvalitet 
Forskare bör välja publiceringskanaler som är ledande inom respektive ämne, som tillämpar 

sakkunniggranskning och är indexerade i databaser eller register som används för att utvärdera 

forskning eller på annat sätt indikerar kvalitet. Försvarshögskolan utgår från Norska listans 

poängsystem som indikator på kanalers kvalitet.  

Intern publicering ska ske i så liten utsträckning som möjligt, och endast om reguljär vetenskaplig 

publicering inte är möjlig. 

 

3. Tillgänglighet 
Försvarshögskolans viljeinriktning är att alla vetenskapliga publikationer som producerats av 

högskolan ska vara öppet tillgängliga. Sakkunniggranskade artiklar ska i första hand publiceras 

med omedelbar öppen tillgång i kanaler som tillåter parallellpublicering i DiVA. Utöver 

sakkunniggranskade artiklar bör också övrig forskningsoutput såsom monografier, bokkapitel, 

konferensbidrag, preprints, posters och workingpapers tillgängliggöras öppet om inte särskilda 

upphovsrättsliga eller sekretessrelaterade skäl föreligger.  

Försvarshögskolans anslag får endast användas för att finansiera open access-publicering. 

Anslaget får inte användas för tryckbidrag till kommersiella förlag eller liknande. 

Om en målkonflikt uppstår mellan kvaliteten på den tilltänkta publiceringskanalen och 

möjligheten att publicera med öppen tillgång ansvarar den enskilde forskaren för att göra ett 

strategiskt val utifrån sin kännedom om publicering inom forskningsfältet. 
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4. Hållbarhet 
Försvarshögskolan använder databasen DiVA som publikationsdatabas och institutionellt 

repositorium. I DiVA finns bibliografisk information om Försvarshögskolans produktion samlad 

över tid. Databasen används också för att göra statistiska utdrag. Anställda och affilierade vid 

Försvarshögskolan ska registreras sina publikationer i DiVA i anslutning till primärpublicering, 

senast inför årsredovisning. Forskare har bäst kännedom om sitt material och ansvarar därmed 

för att bibliografiska uppgifter till en publikation registreras i DiVA samt för att publikationer som 

publicerats i en kanal som tillåter parallellpublicering laddas upp i fulltext.  

Anna Lindh-biblioteket bistår med handledning, granskning av metadata och statistiska utdrag. 

 

5. Affiliering  
Affiliering ska anges korrekt vid publicering. Korrekt affiliering krävs för att publikationer ska få 

rätt ämnestillhörighet och kunna kopplas till Försvarshögskolan i statistiska utdrag inför 

utvärdering och medelstilldelning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


