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Stark rekommendation: 
Open Access publicering på 
Arcada 

1. Bakgrund 

Att övergå till öppen vetenskaplig publicering (s.k. open access publishing) är en 

pågående global förändring och ett delmål för ett öppet samhälle. Detta innebär att 

resultaten av Arcadas forsknings- och utvecklingsarbeten görs tillgängliga för alla. Allt 

fler finansiärer av forskning och utveckling kräver att resultaten av offentligt finansierad 

verksamhet publiceras öppet. Yrkeshögskolorna arbetar även aktivt gemensamt för 

öppen publicering och öppendata. Flera förlag har även reagerat på dessa krav om 

öppen publicering genom att tillåta att manuskript som är godkända för publicering 

också får parallellpubliceras på öppna arkiv.  

2. Principer för öppen publicering på Arcada 

• Resultaten av forsknings- och utvecklingsverksamheten på Arcada publiceras 

i forum med högsta möjliga genomslagskraft. Publikationens skribent(er) väljer 

publikationskanalen och bör själv(a) utreda nivån på detta forum. Varje skribent 

strävar efter att behålla rättigheterna till parallellpublicering då 

publikationskontraktet uppgörs.  

• Arcada uppmanar sin personal att publicera enligt open access principer. De 

resultat som publiceras bör vara allmänt tillgängliga elektroniskt för vem som 

helst, i fall en dylik öppen publicering inte strider med utgivarens villkor. 

• Skicka uppgifterna om publikationen till Arcadas bibliotek via blanketten 

Publikationsinsamling Biblioteket parallellpublicerar artikeln i Theseus. Arcadas 

skribenter bör försäkra sig om att alla krav som ställs av utgivaren uppfylls. 

https://forms.arcada.fi/lomakkeet/1790/lomake.html
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Ibland kan material som tillhör en tredje part förhindra publicering. För 

parallellpublicering krävs även godkännande av alla författare.   

• Innan dokumentet laddas upp i Theseus förser biblioteket det med följande text: 

THIS IS A SELF-ARCHIVED VERSION OF THE ORIGINAL PUBLICATION 

The self-archived version is a publisher’s pdf of the original publication. NB. 

The self-archived version may differ from the original in pagination, 

typographical details and illustrations. 

To cite this, use the original publication: [Referens och länk till publikationen] 

• Parallellpublikationer kommer inte att rapporteras till ministeriet. 

• På Arcadas forskningswebbsida och i Libguiden för OA 

(https://libguides.arcada.fi/oa_sve) finns praktisk information om open access 

publicering. 

• Ifall projektfinansieringen tillåter, kan också golden open access kanaler 

användas. 

• Arcada uppmanar sin personal att inkludera en summa för open access-

publicering, samt anslag för språkvård i ansökningar om finansiering. 

Denna policy ersätter alla tidigare policyn gällande open access. 

 


