
 

  

Må jeg lægge min artikel i 

 RESEARCHGATE? 
Tjek dine rettigheder inden du lægger dine artikler i 

• Pure 
• ResearchGate 
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INDLEDNING 

Det kan være en rigtig god ide at lægge sine artikler op i fx Pure eller ResearchGate, da flere 
mennesker så får mulighed for at læse dem. Det øger synligheden af din forskning, og fører 
måske endda til flere citationer. 
Men før du gør det, så er det en god ide at undersøge om du har ret til det og i så fald på 
hvilken måde. Det kan også være, at du slet ikke må lægge den op nogen steder. 

1: SLÅ TIDSSKRIFTET OP 

Hvis du vil vide hvad du må gøre med din 
publicerede artikel, så slå tidsskriftet op i Sherpa 
Romeo. 

Gå ind på: 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php 

Søg tidsskriftet som du har publiceret i frem, ved at 
søge på navn eller ISSN.  

Sherpa Romeo tildeler tidsskriftet en farve alt efter hvilke rettigheder man har som forfatter. 
Der er i Sherpa Romeo ikke registreret ret mange danske tidsskrifter. Har du publiceret i et 
dansk tidsskrift, må du søge tidsskriftets Open Access-politik på dets hjemmeside – eller 
rette henvendelse til redaktøren. 

2: TJEK DINE RETTIGHEDER  

I dette eksempel kan man se hvilke rettigheder man som forfatter har i forhold til at lægge 
sin artikel ud på nettet, hvis man har publiceret i Nature. Af listen herunder kan man se, at 
man har lov til at lægge en version af artiklen op i fx Pure, dog ikke forlæggerens version 
med forlagets logo og layout. Det skal være din egen accepterede version. 

 
 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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3: PURE  

Du kan også undersøge Sherpa Romeos oplysninger direkte i Pure ved at slå en af dine 
artikler op i Pure. Her vil Sherpa Romeos farveangivelse vise hvilke rettigheder du har som 
forfatter. 

 

I dette tilfælde må man gerne tilføje pdf’en – husk at klikke ”Gem”. Så vil artiklen være 
tilgængelig via din Pure-profil i fuld tekst, og du kan dens se download-statistik. 
Hvis artiklen skal tælle som Open Access, er det nødvendigt at uploade filen – det er ikke nok 
at lægge et link eller en DOI ind. 
Der er god grund til at uploade filer til Pure, da du dermed øger synligheden af din forskning, 
og bidrager til at gøre forskningen tilgængelig for offentligheden. 

4: RESERACHGATE  

Hvis man har ret til det, kan man også uploade artiklen til ResearchGate. Vær dog 
opmærksom på sitets betingelser og regler om privacy og data protection.  ResearchGate 
kræver, at du sikrer dig, at du har ret til at lægge dine artikler op, før du gør det. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/application.TermsAndConditions.html
https://www.researchgate.net/application.PrivacyPolicy.html
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VIL DU VIDE MERE OM OPEN ACCESS? 

Open Access: http://www.sdu.dk/forskning/forskningspublicering/open+access 

Pure: http://www.sdu.dk/forskning/forskningspublicering/pure 

ResearchGate: https://www.researchgate.net/ 
 
 

ORDLISTE 

Pre-print: Udgave af artiklen før den har været gennem peer review 

Post-print: Udgave efter peer review 

DOI: Digital Object Identifier er et ID-nummer til artiklen som aldrig ændrer sig, selvom artiklen 
skulle flytte server. Den kan derfor bruges i stedet for en URL (www.xyz.dk), der kan ændre sig. 

Pure: SDU’s forskningsregistreringssystem og institutionelle repository. 

Open Access: Fri og gratis adgang til forskningspublikationer via Internet. 

 
 
 
 
Har du brug for hjælp, så kontakt os:   
 
 
Syddansk Universitetsbibliotek 
Tlf. +45 6550 4411  
E-mail: infosal@bib.sdu.dk 
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