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Publiceringspolicy  

Luleå tekniska universitet rekommenderar sina lärare och forskare: 

• att i första hand publicera sig direkt i tidskrifter som är fritt tillgängliga (tillämpar s.k. gold open 
access), 

• att i andra hand välja en tidskrift som tillåter parallellpublicering, i normalfall senast 6 månader 
efter publicering (12 månader inom humsam), 

• att göra rapporter och andra forskningspublikationer med upphov från eller utgivet av Luleå 
tekniska universitet öppet tillgängliga i universitetets publikationsdatabas. 

 
Utöver detta ska lärare och forskare vid LTU löpande göra bibliografiska data om samtliga nya 
publikationer, med upphov från eller utgivet av Luleå tekniska universitet, tillgängliga i universitetets 
publikationsdatabas.  

Enligt tidigare beslut (se Dnr 1324-04) ska även avhandlingar, och examensarbeten publiceras 
elektroniskt.  
 
Konstnärliga verk, böcker och forskningsdata har i dagsläget inte fullt ut den infrastruktur som behövs 
för att kunna rekommendera open access-publicering inom de forskningsområden som är aktuella.  
 
Revidering 
Policyn ska revideras en gång per år och följa planeringsförutsättningarna. Universitetsbiblioteket 
ansvarar för att policyn revideras.  
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Bilaga 1. 

Bakgrund 
Open access till vetenskapliga resultat medför maximal synlighet, bredare användning och större 
genomslag. Forskningsresultat som görs öppet tillgängliga via internet sprids snabbt och effektivt vilket 
innebär stora fördelar för forskarsamhället, för näringsliv, för enskilda yrkesverksamma och för 
allmänheten. Med open access ökar förutsättningarna för kommunikation inom och mellan 
forskningsdiscipliner. 

Open access som publiceringsmodell är anpassad för ett samhälle där kunskap och information i allt 
större utsträckning produceras, sprids och lagras digitalt. Open access är också en del i en internationell 
utveckling och har brett stöd från forskningsfinansiärer, universitet och beslutsfattare. EU-
kommissionen har rekommenderat medlemsstaterna att anta nationella riktlinjer för open access och 
uttalat sitt stöd för open access inom sjunde ramprogramet samt inom kommissionens nya ramprogram 
för forskning och innovation (Horizon 2020). ERC, andra europeiska finansiärer samt brittiska 
utbildningsdepartementet är exempel på organisationer som har formulerat riktlinjer för open access, 
liksom inflytelserika lärosäten som Harvard, MIT och Max Planck. I Sverige ställer Vetenskapsrådet, 
Riksbankens jubileumsfond, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Östersjöstiftelsen, Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap och Formas sådana krav. 

Definitioner 
Det finns flera olika typer av open access. De två vanligaste är gold open access (den gyllene vägen) och 
green open access (den gröna vägen, kallas ibland parallellpublicering).  

Gold open access innebär att forskaren direkt publicerar sig i en ren open access-tidskrift. Ofta 
tillkommer en avgift, s.k. article processing charge, men det är också vanligt att publiceringen finansieras 
på annat sätt, t.ex. via institutioner eller organisationer. Upphovsrätten stannar hos författaren. 
 
Green open access innebär att forskaren, efter traditionell publicering i en tidskrift som enbart är 
tillgänglig för prenumeranter, publicerar någon form av kopia i ett arkiv. Ofta är arkivet institutionellt 
(en lokal publikationsdatabas) och ofta regleras detta med speciella villkor (t.ex. att parallellpubliceringen 
ska ske efter 6 eller 12 månader, eller att det enbart är författarens kopia, inte förlagets PDF, som får 
publiceras parallellt).  
 
I samband med att open access har vuxit fram har också en rad oseriösa open access-förlag/-tidskrifter 
tagit sig in på marknaden, med refereegranskning av låg kvalitet eller ingen granskning alls. En 
granskning av förlaget och dess arbete med kvalitet är givetvis en förutsättning för publicering.  
 
Ur ett kostnadsperspektiv är det problematiskt att betala traditionella tidskrifter för möjligheten att 
publicera enskilda publikationer som open access, eftersom en kostnad då inte bara utgår för open 
access-publicering utan också för biblioteket som måste stå för prenumerationskostnader för alla 
publikationer i tidskriften. 
 

Nationellt 
I Sverige har Vetenskapsrådet fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för open access för publikationer och 
data. Dessa riktlinjer är nu under framtagande och beslutet kommer under 2015. Vetenskapsrådet har 
föreslagit att all publicering ska vara så kallad gold open access från 2025. Detta gäller alla typer av 
publikationer: artiklar, konferensrapporter, böcker och konstnärliga verk.  
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Om detta blir de riktlinjer som gäller, är det viktigt att förespråka så kallad gold open access i den policy 
som gäller för LTU, även om s.k. green open access (parallellpublicering) troligtvis kommer att vara ett 
komplement under en övergångsperiod. 

20 procent av de anslag som utgår nationellt fördelas med kvalitetsindikatorerna externa medel inom 
forskning samt publikationer. Den publikationsbaserade medelstilldelningen utgår från en indikator som 
endast baseras på volym (50 procent) och citeringar (50 procent). I den senaste forsknings- och 
innovationspropositionen använder man sig alltså inte av open access som ett styrmått eller mått på 
kvalitet, men skriver ändå att ”Regeringens uppfattning är att förbättrad tillgång till vetenskaplig information är 
en förutsättning för framgångsrik svensk forskning och innovation.” En tydligare skrivning och styrning mot 
open access i form av styrmått och medelstilldelning på det nationella planet är önskvärt för att även 
internt kunna styra mot hög kvalitet och ett ökat synliggörande av forskningsresultat på motsvarande 
sätt. 

Lokalt vid LTU 
Vid LTU fördelas interna anslag utifrån antalet publikationer enligt fastslagna kriterier. Ersättning erhålls 
från 2015 i två nivåer för artiklar författade eller medförfattade av anställda och doktorander vid LTU, 
d. v. s. med author affiliation Luleå tekniska universitet, och publicerade i vetenskapligt granskade 
internationella tidskrifter/publikationsserier och för konstnärliga produktioner producerade av anställda 
och doktorander vid LTU.  

LTU:s resursfördelningsmodell omfattar också ersättning för publicering open access. I enlighet med 
rektorsbeslut 154-14 (Dnr 730-13) pågår idag arbetet med att hitta ett sätt att fördela medel för artiklar 
som publiceras open access. Arbetet beräknas vara klart till 2016. 

 

 

 

 

 

 

  


