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Policy för vetenskaplig publicering 

SLU:s grundläggande värderingar som myndighet är demokrati, legalitet, 
objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Utöver dessa 
har man som lärosäte även antagit vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och 
ansvarstagande. I SLU:s strategi för 2021–2025 deklareras att öppen 
kunskapsdelning och utvecklad kommunikation är viktigt för att tillgängliggöra 
forskningsresultat och miljödata med syftet att uppnå större nytta för hållbar 
samhällsutveckling på lokal, nationell och global nivå.1 Det övergripande syftet 
med föreliggande policy för vetenskaplig publicering är att verka för att resultaten 
av den verksamhet som bedrivs vid SLU ska spridas, synliggöras och användas 
samt publiceras i kanaler som håller hög kvalitet. 

Tillgänglighet, synlighet och kvalitet 
Med målet att främja öppen vetenskap är SLU:s viljeinriktning att alla 
vetenskapliga publikationer producerade av verksamma vid universitet ska vara 
öppet tillgängliga. 

För att uppnå högsta möjliga kvalitet och synlighet uppmanas verksamma vid SLU 
att publicera i relevanta och välrenommerade internationella och nationella 
publiceringskanaler som tillämpar sakkunniggranskning (peer review). 
Sakkunniggranskade artiklar ska dessutom publiceras öppet tillgängligt. Detta kan 
uppfyllas på olika sätt, företrädesvis genom att: 

                                                      
1 SLU:s strategi 2021–2025. SLU ua 2020.1.1.1-3420. 
https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/styr-dok/vision-strategi/slus_strategi_2021-
2025.pdf 
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1. Artiklar publiceras med öppen tillgång i tidskrifter. 
2. Artiklar parallellpubliceras öppet i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub). 2 

 
Data genererade inom forskning och miljöanalys ska vara öppet tillgängliga med så 
få restriktioner som möjligt. För hantering och tillgängliggörande av forsknings- 
och miljöanalysdata finns en separat policy att följa. 3 

Vidare är SLU:s viljeinriktning att verksamma vid SLU 

• publicerar även andra typer av publikationer öppet tillgängligt, exempelvis 
bokkapitel, monografier, konferensbidrag, working papers, preprints, 
posters. För detta kan SLU:s publikationsdatabas eller andra lämpliga 
plattformar nyttjas.   

• undviker att ingå avtal med förlag som begränsar möjligheten till 
publicering med öppen tillgång.    

• skaffar forskaridentifikatorn Open Researcher & Contributor ID (ORCID). 
ORCID bör anges i samband med publicering. 

• kommunicerar resultat i kanaler som kommer allmänheten till gagn, till 
exempel genom populärvetenskapliga böcker, tidskrifter eller i 
dagstidningar.   

• ökar synligheten av sina publikationer genom att sprida länkar och 
information om dessa i olika digitala kanaler, t.ex. i sociala medier eller 
bloggar. 

Affiliering 
Korrekt återgiven affiliering är viktigt för publikationers synlighet och för att de 
ska kunna kopplas till rätt institution. Affiliering används för att identifiera och 
analysera publiceringsmönster och ligger till grund för utvärdering och 
medelstilldelning. Externa aktörer såsom finansiärer, andra lärosäten, 
bibliometriker och rankinglistor använder också denna information på olika sätt. 
Att informationen är korrekt utformad och återgiven är därmed bidragande till hur 
SLU:s publicering beskrivs och uppfattas. Affiliering ska alltid återges korrekt och 
i enlighet med gällande anvisningar.4 

SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) 
Syftet med SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) är att synliggöra SLU:s samlade 
publikationsdata, möjliggöra uttag och analys av publikationsdatan, samt att tjäna 

                                                      
2 Med parallellpublicering avses återpublicering av en publikation i en publikationsdatabas. 
Oftast föreligger krav från förlag kring vilken version av artikeln som får återpubliceras.  
3Policy för hantering och tillgängliggörande av forsknings- och miljöanalysdata vid SLU. 
SLU ID: SLU.ua. 2022.1.1.1-3278. https://www.slu.se/site/bibliotek/publicera-och-
analysera/arkivering-och-publicering-av-forskningsdata/bilaga-till-datahanteringspolicy/ 
4 https://www.slu.se/site/bibliotek/publicera-och-analysera/publicera-strategiskt/ange-
affiliering-till-slu/  
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som plattform för publicering. Det är obligatoriskt att alla sakkunniggranskade 
publikationer registreras i SLUpub och rekommenderat att andra typer av 
publikationer registreras. Alla publikationer utgivna av SLU ska registreras och 
publiceras öppet tillgängligt i SLUpub. För dessa publikationer finns särskilda 
riktlinjer att följa. 5 

Ansvarsfördelningen nedan är ett led i att säkerställa att innehållet i databasen är 
aktuellt, håller hög kvalitet och är så heltäckande som möjligt. 

Verksamma vid SLU ansvarar för 

• att sina föregående års publikationer registrerats i SLUpub senast i januari. 
• att tillhandahålla en version av sakkunniggranskade artiklar som kan 

tillgängliggöras via SLUpub om den inte redan är publicerad öppet 
tillgängligt.  

• att registrera sitt ORCID i SLUpub. 
 

Prefekt eller motsvarande ansvarar för 

• att vid behov kontrollera och godkänna att information om författares 
koppling till institutionen eller motsvarande är korrekt, exempelvis genom 
att intyga att en viss person varit anställd vid institutionen. 
 

Biblioteket ansvarar för 

• validering av publikationsposter i SLUpub. Med validering avses kontroll 
och komplettering av bibliografisk information för registrerade 
publikationer.   

• att tillhandahålla underlag för uppföljning av publicering till prefekt eller 
motsvarande.  

• kriterier för inkludering av publikationer och praxis rörande hantering av 
bibliografisk information i SLUpub.  

• att tillhandahålla stöd kring hur publikationer ska registreras och publiceras 
i SLUpub.  

                                                      
5 Riktlinjer för publikationer utgivna av SLU. SLU ID: SLU ua.2021.1.1.1-2475. 
https://www.slu.se/site/bibliotek/publicera-och-analysera/registrera-och-publicera/riktlinjer-
for-publikationer-utgivna-av-slu/ 
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