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Publiceringsavtal för E-publicering av Bok/Rapport/Pre-print vid LiU EPress
Detta Avtal mellan Författaren (uppges nedan och benämns fortsatt kollektivt även om det är flera författare) och
Linköpings Universitet genom Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) reglerar publiceringen av nedan
namngivet Arbete (fortsatt benämnt Boken, Rapporten, respektive Pre-printen eller kollektivt som Arbetet). Genom
påskrift att detta Avtal godkänner Författaren även LiU E-Press publiceringsvillkor Dnr: UB-2021-00042 (fortsatt
benämnt Publiceringsvillkoren) Författare vid LiU kan via LiU E-Press E-publicera Arbetet enligt definition i
Publiceringsvillkoren. Detta inkluderar publikationstyper enligt nedan (välj typ):

Publikationstyp:
☐ Nypublicering av Bok
☐ Pre-print

☐ Återpublicering av Bok

☐ Fristående Rapport ☐ Rapport i serie

☐ Övrigt_______________

Arbetets titel:
Serienamn:
Löpnummer i serie:

ISBN (om tilldelad):

Författaren behåller upphovsrätten
och väljer att publicera Arbetet med följande licens (välj
en) Läs mer om licenser och hur du väljer licens
☐ Creative Commons Erkännande (CC BY) (mest

öppen). Andra kan sprida och bygga vidare på Arbetet
under förutsättning att de ger Författaren erkännande.
☐ Creative Commons Erkännande IckeKommersiell (CC BY-NC). Andra kan sprida och
bygga vidare på Arbetet under förutsättning att de ger
Författaren erkännande, och det inte är för
kommersiella syften.
☐ Ingen Creative Commons licens. (Om ingen
kryssruta är ifylld antas detta val om ”ingen licens”
gälla.)

Ansvar
LiU E-Press ansvarar, utöver de åtaganden som framgår av
Publiceringsvillkoren för att;
•
•

tilldela lämpliga identifikatorer (tex. ISBN och DOI)
till Arbetet,
om Arbetet är en Bok, erbjuda läsare att kunna
beställa Boken i tryckt format som print-on-demand
från LiU Tryck till självkostnadspris Läs mer,

I och med underskrift nedan intygar Författaren att:
•

•
•

•
•

Författaren godkänner detta Avtal och
Publiceringsvillkoren vilket bland annat innebär att
Arbetet tillgänglighetsanpasssats. Läs mer om hur du
gör
Författaren har fyllt i formuläret för hur Arbetet har
granskats.
om Arbetet är en Bok och den tidigare getts ut vid ett
annat förlag, bifogas bevis på att E-publicering vid
LiU E-Press är möjlig (beviset kan innebära antingen
att Författaren återfått upphovsrätten till Boken eller
fått det tidigare förlagets tillåtelse att återpublicera
Boken). Läs mer om publicering och återpublicering
av böcker,
eventuell Creative Commons-licens visas tydligt på
Arbetets tryckortssida, Läs mer om hur du gör
Författaren ger LiU E-Press en icke-exklusiv rätt att
E-publicera Arbetet via LiU E-Press med eventuellt
vald licens enligt ovan.

Publicering av Rapport i serie
Om Rapporten ges ut i en av LiU:s serier, skickas detta avtal till serieredaktören som godkänner publiceringen och tilldelar
Rapporten ett nummer i serien. Om Arbetet inte ingår i någon av LiU:s serier skickas detta avtal direkt till E-press.
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Författarens underskrift
Om Arbetet har flera Författare krävs att Publiceringsavtalet skrivs under av samtliga författare, Om antalet författare är
fler än fyra ska återstående författare skriva under på bifogat separat blad eller avtalets baksida.
Om Arbetet är en Bok eller Rapport som är en antologi, skrivs detta avtal under av samtliga redaktörer för antologin.
Till avtalet bifogas även medgivande från samtliga medförfattares där det tydligt framgår att de ger tillåtelse till Epublicering under ovan vald licens av namngivet manus.
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Om Arbetet är en Rapport i en serie skickas detta avtal till serieredaktören som sedan skickar till LiU E-press för
arkivering. I annat fall skickas detta avtal direkt till E-press ep@ep.liu.se eller LiU E-press, Biblioteket, 581 83 Linköping

