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Föreningen för vetenskaplig publicering

Den 7 oktober 2014 samlades företrädare för 15 av de ledande svenska hu-
manistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifterna, däribland Historisk tid-
skrift, på Kungl. biblioteket i Stockholm för att bilda Föreningen för veten-
skaplig publicering (FVP). Behovet av en förening som kan fungera som ett 
forum för kontakter mellan de vetenskapliga tidskrifterna och verka för att 
främja den vetenskapliga publiceringens villkor aktualiserades i slutet 2013, 
då det blev känt att Vetenskapsrådet avsåg att avveckla stödformen Bidrag 
till vetenskapliga tidskrifter inom HS-området. De omfattande protester 
som det aviserade beslutet gav upphov till bidrog till att Vetenskapsrådet, 
i stället för att som planerat inleda en omedelbar avveckling av stödet, i 
början av 2014 tillkännagav att ett treårigt stöd för perioden 2015–2017 skulle 
utlysas. Rådet inbjöd även företrädare för de berörda tidskrifterna till en 
dialog om den fortsatta finansieringen av tidskriftsstödet och denna dialog 
inleddes med ett möte i början 2014.
 Föreningen för vetenskaplig publicering har, i enlighet med de antagna 
stadgarna, som ändamål att ”främja den vetenskapliga publiceringens villkor 
och synlighet samt att företräda medlemmarna i kontakter med det om-
givande samhället”. Inledningsvis kommer dialogen med Vetenskapsrådet 
angående tidskrifternas långsiktiga finansiering och överlevnad att vara 
föreningens högsta prioritet, men avsikten är att föreningen även på andra 
sätt ska kunna bidra till en dynamisk och högkvalitativ vetenskaplig publi-
ceringsverksamhet i Sverige, särskilt i ljuset av de många stora förändringar 
som den vetenskapliga publiceringen för närvarande står inför.
 Föreningens styrelse, som valdes på mötet den 7 oktober, består av följande 
företrädare: Stefan Amirell (Historisk tidskrift; ordförande), Claes-Fredrik 
Helgesson (Valuation Studies; sekreterare), Jenni Hjohlman (Opuscula: An-
nual of the Swedish Institutes at Athens and Rome; kassör), Jonas Nordin (1700-
tal; ledamot), Henrik Rosengren (Scandia; ledamot) samt Göran Ulväng 
(Bebyggelsehistorisk tidskrift; ledamot).
 För mer information om föreningen och den planerade verksamheten, 
vänligen kontakta undertecknad.
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