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Sändlista 

 

 

Bakgrund 

 

Det finns ett antal orsaker till att Försvarshögskolan behöver ett beslut rörande 

publicering av både studerandes uppsatser och anställdas totala publiceringsproduktion, 

såväl intern som extern. Så har t.ex. frånvaron av internt samordnade rutiner i 

publiceringsfrågor skapat en svåröverskådlig mångfald av lösningar och rutiner.  

 

För att få en nationell samordning och internationell synlighet rekommenderar Sveriges 

Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) sina medlemmar att ”ha en 

publikationsdatabas (eller vara ansluten till en sådan) som löpande registrerar 

lärosätets publikationer och som följer de nationella formatrekommendationerna (och 

som därför kan levereras till Swepubdatabasen).” (REK 2009:3).  

 

Utvecklingen av DiVA har möjliggjort det SUHF rekommenderar och i den 

gemensamma databasen kan svenska högskolor och universitet informera om och 

tillgängliggöra det egna lärosätets vetenskapliga produktion på ett strukturerat sätt. 

Innehållet i DiVA kan sammanfattas i tre delar: uppsatspublicering, en 

publikationsdatabas samt fulltextpublicering, så kallad Open Access. FHS anslöts till 

DiVA under 2009 och Anna Lindh-biblioteket har i uppdrag att administrera 

registrering och publicering av FHS samtliga publikationsformer.  

 

Slutligen kräver Vetenskapsrådet (i pressmeddelande 2009-10-07) fri tillgång till 

forskningsresultat för att nå ökad tillgänglighet till svensk forskning. ”För att få bidrag 

för forskning kräver Vetenskapsrådet nu att forskarna publicerar sitt material fritt 

tillgängligt för alla. Allmänheten och andra forskare ska ha fri tillgång till allt material 

som finansieras av allmänna medel. Tanken med s.k. Open Access är att alla ska få fri 

och obegränsad tillgång till vetenskapligt bedömda artiklar. Vetenskapsrådet har nu 

beslutat att forskare som beviljas forskningsmedel från myndigheten ska publicera sina 

vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och från konferenser på detta sätt.”  

 

Beslut 

 

Uppsatser och examensarbeten 

Alla uppsatser och examensarbeten skrivna och godkända på kandidatnivå eller 

motsvarande inom yrkesexamen eller högre ska registreras i DiVA. De ska också 

publiceras i sin helhet (pdf) i DiVA, såvida det inte möter några hinder av 

Beslut avseende publicering i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) vid Försvarshögskolan 
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upphovsrättsliga skäl. Anna Lindh-biblioteket ska i samband med examinering erbjuda 

undervisning till samtliga utbildningar i registrering och publicering i DiVA i samt 

tillhandahålla manualer på bibliotekets hemsida. Vidare ska Anna Lindh-biblioteket 

ombesörja att avtal mellan den studerande och Försvarshögskolan avseende elektronisk 

publicering i DiVA undertecknas. (FHS beteckning 687/2009:1 och 687/2009:2) 

Kursansvarig ansvarar för att ett arkivexemplar av varje uppsats lämnas till 

Försvarshögskolans arkiv. 

 

Forskningspublikationer 

Det är viktigt för Sveriges universitet och högskolor att visa forskningens kvalitet och 

konkurrenskraft (se Regeringens proposition 2008/09:50). Därmed är det också viktigt 

att Försvarshögskolans forskning synliggörs. Lärosätets forskare bör därför prioritera 

publicering i refereegranskade internationella tidskrifter vilka förtecknas i de databaser 

(för närvarande Web of Science) som Vetenskapsrådet använder i sina analyser. Vidare 

är det av stor vikt att alla forskare publicerar sig som tillhörande (affilierade) 

Försvarshögskolan även då de samtidigt är knutna till andra lärosäten.   

 

Registrering i DiVA ska ske i anslutning till primär publicering, samt retroaktivt för 

verk publicerade från och med 1 januari 2008 då Försvarshögskolan erhöll 

högskolestatus. Verk tillkomna från och med år 2004 bör också registreras för att visa 

lärosätets tidigare vetenskapliga produktion. Anna Lindh-biblioteket ska erbjuda 

handledning och tillsammans med institutionernas verksamhetskoordenatorer säkra att 

samtliga publikationer registreras. Eventuell fulltextpublicering förutsätter att 

författaren och/eller Försvarshögskolan har upphovsrätten. 

 

DiVA har en fast struktur för registrering i givna kategorier, se nedan. Detta beslut 

ersätter Försvarshögskolans tidigare publikationskategorier
1
 och fortsättningsvis ska 

endast DiVAs indelningsgrund användas. Ingen retroaktiv ändring görs av 

Försvarshögskolans befintliga publiceringskategorier utan dessa anpassas till DiVA.   

 

Kategorier i DiVA: 

 

Typ av publikation 

Doktorsavhandling     Artikel i tidskrift 

Licentiatavhandling     Artikel, forskningsöversikt 

Artikel i tidskrift      Artikel, recension 

Licentiatavhandling     Patent 

Manuskript       Proceedings (redaktörskap) 

Bok       Rapport 

Kapitel i bok, del av antologi     Konferensbidrag 

Samlingsverk, antologi 

                                                 
1
 Kvalitetssäkring av publikationer, FoUN protokoll 2005-05-03 samt revision i FoUN protokoll 2007-04-

10 enligt FoUN protokoll 2008-10-10. Bilaga 5 
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Typ av innehåll 

Refereegranskat 

Övrigt vetenskapligt 

Övrig (populärvetenskap, debatt mm.) 

 

 

FoUN har vid mötet 6 oktober 2009 beslutat att rekommendera rektor att fastställa 

förslaget Policy för publicering vid Försvarshögskolan (FoUN protokoll nr 8-09 § 15). 

 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Mats Ericson. Vid den slutgiltiga 

handläggningen har även vicerektor Bengt Axelsson, prorektor Maja Kirilova Eriksson 

samt föredragande bibliotekschef Eva Hesselgren Mortensen deltagit. 

 

 

 

 

Mats Ericson 

Rektor       Eva Hesselgren Mortensen 

 

 

Sändlista:  

 

Prorektor 

Vicerektor 

Högskoledirektör 

MVI (avsett för chef, studierektor, admchef och ämnesråd) 

ISS (avsett för chef, studierektor, admchef och ämnesråd)  

ILM (avsett för chef, studierektor, admchef och ämnesråd) 

LH 

FoUN 

 

Som orientering: 

 

Studentkåren 


