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Policy för elektronisk publicering vid Linköping
University Electronic Press (ersätter beslut 2005-12-07)
Allmänt
Linköping University Electronic Press (LiU E-Press/förlaget) inrättades genom beslut av
universitetsstyrelsen i april 1996, och de första artiklarna publicerades den 1 oktober samma
år. Från den 1 april 2004 är LiU E-Press en särskild enhet som har en egen styrgrupp och
är administrativt knuten till universitetsbiblioteket.
I detta dokument används termen ”publicera” genomgående i betydelsen ”göra allmänt tillgängligt via Internet”. Linköping University Electronic Press benämns i detta dokument antingen som förlaget eller med förkortningen LiU E-Press.

Publikationstyper
Följande typer av vetenskapliga arbeten publiceras för närvarande publiceras på förlaget:
•
•
•
•
•
•
•

Vetenskapliga tidskrifter
Doktorsavhandlingar
Licentiatavhandlingar
Examensarbeten/uppsatser
Enskilda forskningsartiklar och andra vetenskapliga rapporter från forskningsprojekt.
Dessa publiceras inom ramen för artikelserier som är knutna till ett visst vetenskapligt
område.
Konferensproceedings d.v.s. en samling artiklar som presenterats vid en konferens
Databaser

Därutöver kan publiceras:
• Utredningar och projektrapporter som ingår i, eller avser någon del av universitetets
verksamhet. Dessa publiceras inom ramen för rapportserier som är knutna till en viss
fakultet eller till universitetet som helhet.
Ytterligare publikationstyper kan tillkomma efter önskemål från fakulteter eller institutioner.

Avtal om publicering och tillgänglighet
Före publicering av ett verk på LiU E-Press görs ett avtal mellan förlaget och författaren(a). Avtalet förutsätter att författaren fortfarande innehar copyright till verket, och
stipulerar att författaren ger förlaget ett icke-exklusivt tillstånd att göra verket tillgängligt
på Internet. Att överlåtelsen är icke-exklusiv innebär att författaren kan ge samma rättighet
även till andra. Förlaget å sin sida förbinder sig att hålla verket tillgängligt med oförändrat
innehåll under en viss tidsperiod som t ex är 25 år för forskningsuppsatser. Samtidigt ger
författaren ett tillstånd åt vem som helst att ladda ner verket från Internet till sin dator och
att skriva ut det.
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För verk med flera författare ska samtliga författare skriva under överenskommelsen. När det
gäller examensarbeten/uppsatser administreras kontrakten av respektive institution. För
ytterligare detaljer hänvisas till standardkontrakten för respektive kategori av publikationer,
vilka finns tillgängliga på förlagets webbplats.
Publicering av arbetet i tryckt form utgör inte något hinder för publicering på det
elektroniska förlaget.
Filer, oavsett format, som levereras till LiU E-Press eller läggs upp av enskild forskare
och student på www.ep.liu.se, ska vara öppna, d.v.s. filen får inte vara låst för utskrift eller
kopiering av text.

Ansvar och etiska regler
Det primära ansvaret för publicerat material ligger på respektive författare. Samtidigt ingår
det i förlagets ansvar att ha skäliga rutiner för att förhindra missbruk av möjligheten till
elektronisk publicering, så att universitetet eller dess företrädare hålls skadeslösa. Dessa
rutiner består dels av procedurerna för ingående av och arkivering av publiceringskontrakt,
dels av organisationen för granskning av arbeten före publicering.
För sådana publikationer som tillämpar vetenskaplig granskning (peer review) utgör
denna även förlagets granskning. Detta gäller vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings.
För sådana publikationer som ingår i förlagets serier, dvs. enskilda forskningsartiklar mm,
görs granskningen av serieredaktören.
För avhandlingar, examensarbeten, etc. görs granskningen av respektive examinator.
I samtliga fall ska granskaren tillse att publicering på LiU E-Press sker i enlighet med
universitetets IT-policy och med förlagets publiceringspolicy. Liksom övriga IT-tjänster vid
universitetet får LiU E-Press inte användas för att förtala eller för att förolämpa eller
diskriminera individer, grupper eller organisationer. Det är heller inte tillåtet att dölja sin
identitet vid publicering av arbeten på förlaget.
Det föreligger inte från förlagets sida något krav på forskare eller studenter att publicera
sina arbeten på förlaget.

Ändringar i publicerade arbeten
Då förlaget garanterar att ett publicerat vetenskapligt arbete ska finnas tillgängligt under lång
tid (normalt 25 år) och då ett arbetes utgivningsdatum har betydelse för bedömningen av prioritet till nya resultat, gör förlaget starka begränsningar beträffande möjligheterna att radera
eller ändra redan publicerade filer. Följande policy tillämpas.
Indexsida och nya versioner: Publicerade arbeten representeras på förlagets webbplats av en
indexsida som i sin tur har länkar till själva arbetet. Det är alltid möjligt att komplettera med
en eller flera nya versioner av ett arbete, t.ex. om felaktigheter har uppdagats. Indexsidan
innehåller då en lista på alla versioner, med angivande av publiceringsdatum för varje version.
Borttagande: Huvudregeln är att arbeten som en gång har publicerats inte kan tas bort.
Undantag kan göras i följande fall:
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• av tvingande upphovsrättsliga skäl,
• om arbetet bryter mot universitetets etiska regler,
• om sekretessbelagt arbete publicerats av misstag,
Vidare gäller att om arbetet tillkommit på otillbörligt sätt t.ex. genom plagiat så kan det
antingen tas bort eller kompletteras med en anteckning om det uppdagade förhållandet. Beslut om sådana åtgärder tas av biblioteksstyrelsen eller av förlagschefen efter delegationsbeslut.
Även om själva arbetet tagits bort från förlagets server så kvarstår indexsidan, i
tillämpliga fall innehållande information om anledningen till borttagandet. Den fullständiga
artikeln bevaras så att den finns tillgänglig t.ex. för framtida forskning.
Korrigeringar: Förlaget medger inte några redaktionella korrigeringar från författaren inne i
texten för ett publicerat arbete, eftersom dess datering då skulle bli oklar. Om förändringar behöver göras i en text finns två möjligheter, nämligen antingen att utforma en erratalista, eller
att framställa en ny version, eller om så önskas bägge dessa i kombination. Erratalista
respektive ny version läggs som daterade tillägg till artikelns indexsida. För mindre
omfattande ändringar rekommenderas lösningen med erratalista.

Publicering av avhandlingar
Publicering av doktorsavhandlingar före disputation är en viktig uppgift för förlaget. Därvid
tillämpas principen att avhandlingen publiceras elektroniskt vid spikningstillfället, i linje med
den akademiska traditionen att spikningen utgör det tillfälle när arbetet görs tillgängligt för
kollegial granskning och diskussion. Om frågan om borttagande av avhandlingen sedan
skulle uppkomma så bedöms den enligt ovanstående regler för borttagande. Den omständigheten att en avhandling blivit underkänd vid disputationen utgör i sig inte skäl för borttagande.

Garantier för tillgänglighet och säkerhet
LiU E-Press har ett kontraktsmässigt åtagande att publicerade arbeten ska finnas tillgängliga
och inte ska kunna ändras under den tid de ligger publicerade, annat än genom införande av
ny version. Följande är de åtgärder som vidtas för att garantera detta.
Fast webbplats. Förlagets webbplats är www.ep.liu.se. Avsikten är att denna adress ska gälla
långsiktigt så att referenser till artiklar publicerade på LiU E-Press har lång giltighet.
Teknisk säkerhet: Filer ska inte kunna manipuleras av någon vare sig inom eller utom
universitetet. Alla försök till intrång i servern registreras och motarbetas med senaste
teknik. Inläggning av nytt material på förlagets server är kringgärdat med ett antal säkerhetslösningar.
Driftsäkerhet Allt som publiceras på förlagets webbplats www.ep.liu.se säkerhetskopieras
varje natt. Förbindelse med server får inte vara bruten mer än 12 timmar. Alla eventuella
driftsavbrott ska i god tid annonseras på förlagets hemsida.
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Administrativ säkerhet: Alla publikationer vid förlaget måste bekräftas av serieansvarig
eller motsvarande före publicering.
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