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Policy för öppen tillgång till vetenskapliga 
publikationer 
 
Denna policy anger hur mottagare av medel från Formas ska publicera projektresultat med öppen 
tillgång i vetenskapliga tidskrifter eller på annat motsvarande sätt i enlighet med Formas generella 
villkor för beviljade medel till forskning och innovation.  

Bakgrund  
Formas har i uppdrag att finansiera forskning av högsta vetenskapliga kvalitet, nyttiggöra 
forskningsresultat och främja en hållbar utveckling. Att forskningen håller hög kvalitet är av 
avgörande betydelse för Formas samtliga uppdrag och för kraven på öppen publicering av 
forskningsresultat. 

Den forskning som finansieras av Formas ska genomgå sedvanlig sakkunniggranskning, s.k. peer 
review. Även forskningsresultat som publiceras med öppen tillgång ska genomgå denna typ av 
granskning för att garantera resultatens kvalitet. Publicering med öppen tillgång möjliggör för 
ytterligare kvalitetsgranskning, eftersom resultaten omedelbart blir tillgängliga för andra forskare att 
granska.  

Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer är ett viktigt verktyg för att säkerställa att 
forskningsresultat kommer hela samhället till del så snabbt som möjligt. Öppen tillgång maximerar 
tillgängligheten och användbarheten för vetenskapliga resultat och garanterar att den forskning 
som Formas finansierar kan byggas vidare på. Det är också nödvändigt att vetenskapliga 
publikationer publiceras med öppen tillgång för att de globala hållbarhetsmålen ska kunna uppnås 
2030. Därför ställer Formas krav på att vetenskapliga artiklar som härrör från projekt som vi 
finansierar, utan fördröjning, görs öppet tillgängliga.  

Vetenskapliga artiklar ska publiceras med öppen licens för att garantera att författare inte avhänder 
sig upphovsrätt till vetenskapliga förlag som sedan kan inskränka användningen av den publicerade 
artikeln. Detta ger också förutsättningar för att resultatet ska komma till största möjliga nytta. 

Publicering med öppen tillgång 
Publikationer som härrör från projekt som har finansierats av Formas, ska genomgå 
sakkunniggranskning som garanterar resultatens kvalitet. Publiceringen ska ske med öppen tillgång 
utan fördröjning. Artiklar som har accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter, 
konferensrapporter eller på plattformar för publicering, omfattas av denna policy. Policyn omfattar 
inte publicering i monografier och bokkapitel. En mer detaljerad beskrivning av hur policyn kan 
efterlevas beskrivs i Formas anvisningar för vetenskaplig publicering.  
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Policyn gäller för projekt som finansieras i samtliga utlysningar som öppnar efter 1 januari 2021.  

Publicering ska ske med en öppen licens och i någon av följande publiceringskanaler:  

• tidskrift eller plattform med öppen tillgång  
• prenumerationstidskrift med samtidig publicering i öppet tillgängliga arkiv eller repositorier 

(parallellpublicering)  
• i s.k. transformativ tidskrift eller i tidskrift som ingår i ett transformativt avtal.  

Öppen licens 

Artiklar ska publiceras med Creative Commons licens CC BY 4.0. I undantagsfall och på begäran 
av författaren kan Creative Commons licens CC BY - ND godkännas.  

Avvikelser från policyn 

Avvikelser från denna policy är tillåtna när det uttryckligen står angivet i Formas utlysningar för 
forskningsbidrag. 

 

Denna policy har beslutats av Formas forskarråd 2020-09-24 och gäller tills vidare. 


	Policy för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
	Bakgrund
	Publicering med öppen tillgång
	Öppen licens
	Avvikelser från policyn



