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Beslut om Instruktioner för LiU E-press
Beslut
Linköpings universitet (LiU) beslutar om instruktioner för Linköping University
Electronic Press (LiU E-press).
Instruktionen ska införas i LiU:s regelsamling och gälla från och med beslutsdatum
den 31 maj 2021.

Skäl till beslut
LiU har sedan 1996 ett elektroniskt open access-förlag, LiU E-press. Sedan 2007 är
LiU E-press organisatoriskt en del av Linköpings universitetsbibliotek
("biblioteket"). Tidigare har vissa delar i bibliotekets instruktioner kortfattat berört
LiU E-press uppdrag och organisation. Den nuvarande instruktionen för biblioteket
omfattar dock inte längre LiU E-press verksamhet.
Det finns ett behov att utöver den generella instruktion som finns för biblioteket,
vilket LiU E-press utgör en del av, fastställa specifika instruktioner för förlagets
verksamhet, organisation, ansvar och befogenhet. Den främsta orsaken till att det
behövs en särskild instruktion för LiU E-press är att förslagsverksamheten i flera
avseende väsentligt skiljer sig från bibliotekets verksamhet. Förlagets verksamhet är
framför allt inriktad på att kommunicera ut den forskning som bedrivs vid LiU till
omvärlden.

Handläggningen av beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av rektor vid rektors beslutsmöte i närvaro av
studeranderepresentanten August Goldhahn och rektors sekreterare Maria Fält,
efter föredragning av universitetsjuristen Kristina Sundström, som deltar digitalt.
I beslutets handläggning har universitetsbibliotekets styrelseordförande Margareta
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Bachrack Lindström, universitetsjuristerna Kristina Sundström och Malin
Wahlberg och överstebibliotekarien David Lawrence deltagit.
Redaktionen för regelsamlingen har granskat beslutets form.

Jan-Ingvar Jönsson
Maria Fält på uppdrag av Kristina Sundström

Kopia till:
Universitetsledningen
Dekanerna
Prefekterna
Filosofiska fakultetens kansli
Kansliet för utbildningsvetenskap
Medicinska fakultetens kansli
Tekniska fakultetens kansli
HR-direktören
Överbibliotekarien
IT-direktören
Chefsjuristen
Internrevisionen
Redaktionen för regelsamlingen
De lokala fackliga organisationerna
LiU-nytt
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Instruktioner för LiU E-press
1. Bakgrund och syfte
Linköpings universitet (LiU) har sedan 1996 ett elektroniskt open access-förlag,
Linköping University Electronic Press (LiU E-press). Sedan 2007 är LiU E-press
organisatoriskt en del av Linköpings universitetsbibliotek ("biblioteket").
LiU E-press erbjuder varaktig elektronisk publicering och ansvarar för
universitetets publikationsdatabas. LiU E-press ska även hjälpa LiU:s forskare att
synliggöra bredden av forskningen vid LiU och ge rådgivning kring publicering med
andra förlag. Ett av LiU E-press främsta syften är att forskarsamhället och
allmänheten ska få del av den forskning som sker vid LiU.

2. Verksamhet
LiU E-press har till uppgift att:
-

till forskare, affilierade och studenter vid LiU erbjuda varaktig elektronisk
publicering av forskningsoutput, samt uppsatser och examensarbeten inom
grund- och avancerad utbildning,

-

ansvara för och säkerställa LiU:s tillhandahållande av publikationsdatabaser;
o

registrerings- och publiceringsplattform är för närvarande DiVA som
förvaltas av Uppsala Universitetsbibliotek,

o

manushanterings- och publiceringssystem för tidskrifter som
tillhandahålls av E-press är för närvarande ett öppet system, Open
Journal System (OJS),

-

ansvara för att tillhandahålla plagieringskontroll av vetenskapliga
publikationer, för närvarande genom prenumerationstjänsten Similarity Check
från CrossRef,

-

skapa och tillhandahålla bibliometriska analyser för LiU genom innehållet i LiU
E-press system,

-

stödja LiU:s forskare med sin kunskap om forskningskommunikation, till
exempel open science, plagiering, upphovsrätt samt publiceringsstrategi,
inklusive värdering av tidskrifter och förslag till tidskrifter att publicera en
artikel i, samt

-

erbjuda LiU:s forskare tjänster inom till exempelvis registrering av
forskningspublikationer genom import från externa datakällor,
parallellpublicering, verktyg för skapande av spikblad, och skapande av
datahanteringsplan.
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LiU E-press är emellertid inte ett vanligt förlag utan en del av LiU, och det är
framförallt LiU:s anställda, affilierade och studenter som ska ha möjlighet att
publicera sig på förlaget. Utöver uppsatser och examensarbeten inom grund- och
avancerad utbildning är det främst forskning som till huvuddelen bedrivits eller
genomförts vid LiU som ska publiceras av LiU E-press.
Vissa publikationstyper genomgår en tydlig granskningsprocess, exempelvis för
uppsatser, examensarbeten och avhandlingar sker granskningen av respektive
examinator. I sammanhanget avses med vetenskaplig granskning att författaren fått
och beaktat feedback från andra oberoende experter inom det vetenskapliga
området. För konferensproceedings och tidskrifter ska utöver vetenskaplig
granskning en LiU-anställd ingå i gruppen som organiserar konferensen eller ingå i
redaktionen vid initierandet av publiceringen av tidskriften genom LiU E-press.
Innehållet i publikationer som inte genomgår någon vetenskaplig granskning ska
inte bedömas vetenskapligt, emellertid ska prefekten vid institutionen eller den som
prefekten utser säkerställa att anställd/affilierad som ska publicera sig vid LiU E
press uppfyller t.ex. etisk policy, kraven på god forskningssed, innehar erforderliga
tillstånd för att bedriva forskningen, etc.
Icke vetenskaplig publicering förekommer via LiU E-press främst i den omfattning
det avser LiU-anställdas publikationer för LiU:s uppfyllande av skyldigheter enligt
lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.
För arbeten som är publicerade på LiU E-press, behåller författarna upphovsrätten
till sina publikationer. LiU E-press får dock en icke-exklusiv licens som tillåter LiU
E-press att publicera författarens arbete på internet.
Den grundläggande principen med LiU E-press är att det är ett open access-förlag,
det vill säga att alla publiceringar som ges ut av förlaget ska vara fritt tillgängliga för
alla.

3. Organisation, ansvar och befogenhet
LiU E-press ligger organisatoriskt under biblioteket som styrs av
Biblioteksstyrelsen. Biblioteksstyrelsen beslutar i de ärenden som har ställts upp i
den gällande instruktionen för biblioteket (vid upprättande av denna instruktion
dnr LiU-2020-03256). Beslutanderätten i dessa samt följande ärenden kan inte
vidaredelegeras till någon annan inom biblioteket:
om övergripande policyer för LiU E-press,
principiella frågor för E-press verksamhet,
om inrättande av nya tidskrifter, samt
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bedömning av oenigheter och oklarheter i publiceringsfrågor.
Biblioteksstyrelsen ska ha insyn i förlagets alla angelägenheter och ska ansvara inför
rektor för att förlagets uppgifter fullgörs. Biblioteksstyrelsen har ansvaret att se till
att förlagets verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt.
LiU E-press ligger under biblioteket varvid biblioteket och Överbibliotekarien
beslutar i ärenden som inte omfattas av Biblioteksstyrelsens beslutanderätt, enligt
bibliotekets instruktion.
Den kontinuerliga och övergripande ledningen av förlagets verksamhet åligger en
förlagschef. Förlagschefen utses av Biblioteksstyrelsen för en tid om tre år med
möjlighet till förlängning, efter förslag från Överbibliotekarien. Förlagschefen
utövar i sin egenskap av chef för LiU E-press den omedelbara ledningen av LiU E
press verksamhet. Förlagschefen är den som företräder LiU E-press inom och utom
universitetet. Förlagschefen har ansvaret för verksamheten inom ramen för LiU E
press uppdrag samt för att LiU E-press utvecklas på ett sätt som överensstämmer
med de strategiska mål som universitetsledningen, Biblioteksstyrelsen och
Överbibliotekarien formulerar för verksamheten.
Vetenskapliga redaktören stödjer förlagschefen och träder in i hens ställe i
verksamhetsfrågor, ekonomiska frågor, personalfrågor, arbetsplatsfrågor och
samverkansfrågor vid förlagschefens frånvaro. Vetenskapliga redaktören ansvarar
för LiU E-press kvalitetsarbete.
Dagligt ansvar för löpande verksamhet och utvecklande av LiU E-press ligger på
den vetenskapliga redaktören. Det praktiska arbetet görs av en teknisk redaktör och
bibliotekarier. Den vetenskaplige och den tekniske redaktören initierar och
förankrar tillsammans med förlagschefen utvecklingsprojekt av principiell betydelse
hos Biblioteksstyrelsen, efter samråd med Överbibliotekarien.
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