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Sammanfattning av slutdiskussioner 
-Politiska frågor (upphovsrätt, EU etc.). 
-Praktiska / tekniska frågor. Samråd gällande metadata, -bevarande metadata etc. 
-Nordisk term för ’institutional repositories’ 
 
 
Politiska Frågor 
Nordiskt politiska initiativ inom OA 
EU – Utredning om den vetenskapliga publiceringsmarknaden 
NordOA 
OA – två vägar 

Nordiskt politiska initiativ inom Open Access 
Finland: Utbildningsministern har tillsatt en kommitté för dessa frågor. 
Norge: Inspel till departementet (KUF) från Universitets- og høyskolerådet. 
Danmark: Rektorssammanslutningar har tagit upp frågan. 
Sverige: Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) tar upp frågan i en rapport och 
diskuterar nu ett stöd för Berlin-deklarationen. 
Samarbete & stöd för nordiska e-tidskrifter, oklart läge. Finns förslag om en tidskriftsportal 
och ett nätverk. Har fått visst stöd från NORDINFO under rubriken  NOP-e.net. Inväntar 
ställningstaganden från den Nordiska Publiceringsnämnden – Samhällsvetenskap och 
humaniora.  

EU 
EU-komissionen har nyligen satt igång en utredning om den vetenskapliga 
publiceringsmarknaden: ”An effective scientific publishing system for European research”. 



Information om detta hittas på ScieCom: www.ScieCom.org (Info, nummer 3). Denna 
utredning bör följas upp. 

NordOA 
Start av en nordisk samrådsgrupp för nationell policy i fråga om Open Access (NordOA). 
Samrådsgruppen ska sättas ihop från högskole- forsknings- och biblioteksorgan; förslagsvis 
med 2-3 representanter från varje land. Syfte: Samråda nationella policyfrågor, följa 
internationell utveckling, informationsutbyte. Uppföljning av EU-utredningen – en samordnad 
nordisk hållning behövs. Kontakta ansvarig (spokesman) för EU-kommissionens utredning. 
  
Innehåll – vilka frågor ska drivas? 
  

• Ge forskare stöd/möjlighet för att publicera sig OA genom olika kanaler, genom OA-
tidskrifter och/eller självarkivering i lokala/globala arkiv. 

• Stöd till nordiska tidskrifter (inom hum-sam) på webben 
• Forskningsfinansiärers policy 
• Lärosätena stöd för egen publicering. 
• Upphovsrätt: Inom EU arbetar man för att snarare stärka rättighetshavarnas ställning. 

  
Bo-Christer Björk, Finland, svarar för att samla in förslag på representanter till NordOA. 
Kontaktpersoner från varje land är förslagsvis:  
Norge: Kristine Abelsnes 
Sverige: Jan Hagerlid 
Danmark: Hanne Marie Kvaerndrup 
Island: Thorsteinn Hallgrímsson 

OA - två vägar 
Fri tillgång till vetenskapligt material genom att forskare publicerar i Open Access-tidskrifter 
eller fri tillgång genom arkivering i ’universitetens öppna arkiv’. En livlig diskussion fördes om 
för- och nackdelar med dessa båda vägar. Slutsatsen var att man bör satsa på båda. 
 

Praktiska /Tekniska frågor 
En nordisk samrådsgrupp behövs för frågor om harmonisering av metadata -bevarande 
metadata och för arbete kring användning av URN:NBN som unik identifikator för 
elektroniska dokument. 
Eventuell samordning av ämneskategorier. Detta är betydelsefullt för att skapa 'sets' i OAI -
PMH, men också för att skapa ett bläddringsgränssnitt och kunna söka på ämne. 
Vidare är det önskvärt att en METS profil tas fram för leverans av dokument från 
universitets/högskolors öppna arkiv till arkiv på nationella bibliotek. 

   

Bevarande Metadata 
Exempel på bevarande metadata är Persistent identifier (Beständig identifikator), 
Provenance metadata (dokumenthistorik), Technical metadata, Rights metadata etc. En 
dialog mellan nationalbibliotek och dataproducenter (i norden) behövs. Eva Müller (SVEP 
projektet) och Carol van Nuys (Paradigma projektet) tar fram ett förslag på bevarande 
metadata. Viktigt att nationalbiblioteken kan utfärda rekommendationer på miniminivå av 
bevarande metadata. Det behövs samråd kring detta inom Norden.

URN:NBN  
NBN som en beständig identifikator för elektroniska publikationer i alla nordiska länder?  För 
vilket material skall man generera NBN? Samråd behövs i denna fråga. 

http://www.sciecom.org/


En internationellt anpassad Resolution Service utvecklas inom ett Nordinfo- finansierat 
projekt ”Tillgänglighet nu och i framtiden”. Önskvärt att denna används i alla nordiska länder. 
Mer information om projektet finns på: 
http://epc.ub.uu.se/niwiki/pmwiki.php/Main/HomePage.
 
Gunilla Jonsson svarar för kontakt med nordiska nationalbibliotek. Kontaktpersoner för 
dataproducent-sidan är Eva Müller, Arne Jakobsson, Rita Voigt och Thorsteinn Hallgrímsson. 
 

”Institutional Repositories” - Vad kan det heta på svenska/norska/danska? 
Det är viktigt med en begriplig nordisk term. Förledet ”institutionell” är inte bra eftersom det 
kan komma att tolkas som ”institutions”. Termen ”arkiv” kan användas, men det bör då 
klargöras att man inte avser ett traditionellt myndighetsarkiv. 
Flera aspekter diskuterades:  
En publiceringskanal. Vad som publiceras skiljer sig dock åt. Kan vara forskning eller 
material relaterat till undervisning, publikationer eller andra digitala resurser. 
Ett arkiv – materialet skall bevaras. 
Öppen tillgänglighet. 
 
’Digitalt’ eller ’nätbaserat’ är kanske så självklart att det inte behöver ingå i namnet. 
Slutförslag: ”Högskolornas/universitetens/institutens öppna arkiv” som grundelement i 
begreppet. Man kan sedan lägga till t.ex. ”forsknings-” eller  ”-publikations” till arkiv. 
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