
113 
 

Linköping University Electronic Press -  
ett icke-kommersiellt open access-förlag 
 

Peter Berkesand 

 
För dagens forskare är synlighet av avgörande betydelse och ett viktigt led i detta är att 
ens publikationer ska vinna spridning och vara tillgängliga för en så stor läsekrets som 
möjligt. Som ett av de första i sitt slag i världen startades 1996 Linköping University 
Electronic Press (LiU E-Press) med syftet att tillgodose Linköpings universitets behov 
av elektronisk publicering och för att tillhandhålla stöd och service till forskare och 
studenter om LiU:s publiceringsstrategi.196 Förlaget är sedan 2004 knutet till Lin-
köpings universitetsbibliotek (LiUB).  

Ambitionen med detta kapitel är att i stora drag skildra förlagets tillkomst, person-
al, de tjänster och resurser som förlaget erbjuder och inte minst den process som LiU 
E-Press gått igenom alltsedan det grundades 1996. Framställningen gör inte anspråk 
på att vara vetenskaplig eller heltäckande. 
 
”Först i sitt slag i världen” 
I mitten av 1990-talet var webben för många ännu en intressant nymodighet men hade 
inte fått den centrala betydelse den har idag. Det fanns dock de som insåg det nya 
mediets potential. Erik Sandewall, professor vid Institutionen för datavetenskap 
(IDA), var en av dem. Sandewall hade 1975 tillträtt som Linköpings universitets och 
Sveriges första professor i datalogi och hade varit initiativtagare vid IDA:s tillkomst. I 
slutet av 1994 började han skissa på en interaktiv lärobok för hans egen forsknings-
nisch artificiell intelligens (AI) som skulle presentera aktuella forskningsresultat och 
innehålla tillhörande läromaterial och nyhetsbrev. Läroboken, som fick namnet 
Hyperguide for logic of actions and change (HG-LAC), kan betraktas som det första 
steget mot en elektronisk förlagsverksamhet vid Linköpings universitet.  

En annan komponent i upprinnelsen till ett elektroniskt förlag var Sandewalls tank-
ar om hur peer review-processen kunde förbättras. Den etablerade formen av peer 
review, eller referentgranskning, är en granskningsprocess där två eller tre forskare 
inom samma vetenskapliga forskningsområde och med likvärdig kompetens som för-
fattaren, granskar ett manuskript som inkommit till en tidskrift för publicering. Grans-
karna är anonyma, de känner inte till varandras eller författarens identitet.197 Om ma-
nus antas för publicering återstår i regel en del bearbetningar på basis av referenternas 
kritik innan det offentliggörs exempelvis som en artikel i en vetenskaplig tidskrift. En-
ligt denna modell föregås alltså publiceringen av en rigorös granskningsprocedur.  
                                                           
196 Policy för elektronisk publicering vid Linköping University Electronic Press, 
www.ep.liu.se/authorinf/pdf/policysv.pdf [Hämtad 2018-10-23]. 
197 Jesper Jerkert , ”peer-reveiw”, Nationalencyklopedin https://www-ne-
se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/peer-review eller Wikpedia 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Referentgranskning. [hämtad 2018-10-23]. 
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Sandewall ansåg att det fanns svagheter med detta förfarande, framför allt att en 
artikel under pågående granskning har en oklar status. Hur förhindrar man att forsk-
ningsresultat läcker ut under granskningsprocessen eller misstankar om att så över-
huvudtaget kan ske? Hur vet man att en granskare inte stjäl delar av innehållet i ett 
manus och gör det till sitt eget? Enligt Sandewalls erfarenheter var det vanligt bland 
forskare att man menade att detta hade förekommit.198 ”Då började jag fundera på att 
blotta det faktum att man kunde ha misstanke var ju i sig en svaghet i systemet”, säger 
han.199 I en intervju för Universitetsläraren framhåller han två skäl för införandet av 
ett nytt granskningsförfarande: ”Det första var kostnadsfrågan, varför inte lägga upp 
artikeln fritt på nätet? Det andra var kvalitetsfrågan. Peer review är långt ifrån felfritt, 
men det är nödvändigt i det tryckta systemet. På internet kan man göra på andra 
sätt…”200. 

Tanken föddes på en annan form av peer review utan konfidentialitet. HG-LAC 
fanns redan som webbaserad publiceringsplattform och att kombinera den med öppen 
peer review skulle innebära en ny typ av vetenskaplig tidskrift. Enligt den av Sandewall 
skisserade modellen skulle granskningsprocessen vidta efter publiceringen, inte före 
som i det normala förfarandet. Öppen peer review var inte tänkt att ersätta den konfi-
dentiella varianten, utan skulle snarare utgöra ett komplement. Sandewall presente-
rade sina tankar om en tidskrift med öppen peer review på den europeiska AI-konfe-
rensen sensommaren 1996 och fick positiv respons på sitt förslag. 

Förslaget antogs vid Linköpings universitet och den 1 oktober 1996 inrättade 
universitetsstyrelsen Linköping University Electronic Press med Sandewall som 
förlagschef.201 Enligt universitetets tidning Lite Nytt var förlaget ”såvitt man vet först 
i sitt slag i världen”.202 Det första styrelsemötet ägde rum den 4 juni 1999.203 
 
LiU E-Press tidiga verksamhet 
Den elektroniska publiceringen med öppen peer review började med den av Sandewall 
grundade tidskriften Electronic Transactions on Artificial Intelligence (ETAI). Tid-
skriften gavs ut mellan 1997 och 2001. Vid starten koncentrerades förlagets publicering 
i första hand på publikationstyperna doktors- och licentiatavhandlingar, examens-
arbeten och studentarbeten på D-nivå samt institutionsrapporter från LiU-institutio-
ner. Andra publikationstyper som publicerades via LiU E-Press var artiklar från 
institutioner på andra universitet som hade en konkret anknytning till forskare i Lin-
köping samt vetenskapliga studenttidskrifter. LiU E-Press hanterade samma delar av 

                                                           
198 Erik Sandewall, “A neo-classical structure for scientific publication and reviewing”, Linköping 
Electronic Articles on Academic Policies and Trends 2:1 (1997), s. 16. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-61352 [hämtad 2018-09-06] 
199 Intervju med Erik Sandewall och Liselott Thornell 2014-09-03; Erik Sandewall, “Maintaining live 
discussion in two open peer review”, Frontiers in Computational Neuroscience 6, (2012): article 9: s. 59. 
200 Per-Olof Eliasson, ”Fler vetenskapliga artiklar blir tillgängliga på nätet”, Universitetsläraren 
2005:13. https://universitetslararen.se/2005/12/13/fler-vetenskapliga-artiklar-blir-tillgangliga-pa-
natet/ [hämtad 2018-11-06]. 
201 Erik Sandewall, Förslag om inrättande av Linköping University Electronic Press, 1996-04-10, 
Linköping 1996, s. 1. Tillgängligt via http://www.ep.liu.se/aboutliep/pdf/forslaginrattaepress.pdf 
[hämtad 2013-03-25] 
202 Ingela Björck, ”Universitetet startar elektroniskt förlag”, Lite Nytt 1996:7. 
203 Utdrag ur Liselotte Thornells almanacka från 1999. 
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publiceringsprocessen som ett traditionellt förlag, med undantag av marknadsföringen 
som författarna skulle göra själva.  

Liselotte Thornell, då förstebibliotekarie vid universitetsbiblioteket, ansvarade för 
publiceringsavtalen med författarna. En viktig uppgift i det här skedet var, berättar 
hon, att informera om verksamheten: ”Intresset från universitetsbiblioteken, skulle jag 
vilja säga, var väldigt stort”.204 I maj 1997 besökte hon Göteborgs universitet för att 
presentera det nya förlaget, men bland närvarande lärare och forskare fanns en skepsis 
gentemot tanken att blanda publiceringen av forskningspublikationer med student-
uppsatser, vilket man befarade skulle sänka kvalitén på förlagsverksamheten. 

En annan omdiskuterad fråga vid denna tid gällde arkiveringen av det publicerade 
materialet. Hur kunde man garantera det långsiktiga bevarandet och tillgängligheten? 
Det fanns ännu farhågor kring internets tekniska tillförlitlighet och att det bara skulle 
visa sig vara en ”fluga”. Därför bevarades för säkerhets skull inledningsvis även ett an-
tal papperskopior av ETAI vid olika institutioner runt om i världen. 

Enligt Mål och visioner för Linköping University Electronic Press ska förlaget vara 
”…potentiellt ett av de effektivaste verktygen för att synliggöra universitetets bredd och 
djup.” Vidare fastslår man ”Att publicera sig i elektronisk form vid Linköping Univer-
sity Electronic Press skall dessutom ge mervärde i form av möjligheten att utnyttja ett 
antal så kallade plustjänster.”205 
 
Förlagets organisatoriska tillhörighet 
LiU E-Press var till en början en självständig enhet inom universitetet med en egen 
budget och styrelse. Eftersom förlaget organisatoriskt inte hade någon hemvist disku-
terades vilken enhet det skulle tillhöra. Det fanns tre förslag: Universitetets tryckeri, 
kommunikationsavdelningen och biblioteket (LiUB). Det blev det sistnämnda förslag-
et som förverkligades och i april 2004 knöts LiU E-Press till universitetsbiblioteket 
som en fristående enhet med en egen styrelse och budget.206 I augusti 2007 beslutades 
att förlaget skulle inordnas direkt under Linköpings universitetsbibliotek och dess styr-
else.207 Förlagets egen styrelse upplöstes därmed. Motiveringen till beslutet var bland 
annat att verksamheten skulle bli mindre sårbar med en sådan organisatorisk lösning 
samt ge möjlighet till kreativ samverkan med bibliotekets övriga verksamheter.208 I 
samband med beslutet följde förlagets medarbetare med till bibliotekets lokaler i D-
huset och LiUB övertog driften av servrar, vilket förlagets personal dessförinnan själva 
hade ansvarat för. 

År 2009 inrättades vid biblioteket avdelningen Publiceringens infrastruktur (PI) 
där förlagsverksamheten sedan dess ingår. Avdelningen organiserar förutom LiU E-
Press även frågor som berör bibliometri, open access, plagiatkontroll, upphovsrätt, 
arkivering av forskningsmaterial, katalogansvar, bibliotekets och LiU E-Press webb-
sidor, administration av bibliotekssystemen samt undervisning om publicerings-
strategier riktade till forskare, studenter och administratörer vid LiU. 
                                                           
204 Intervju med Erik Sandewall & Liselotte Thornell 2014-09-03. 
205 Mål och visioner för Linköping University Electronic Press EPK 05/2.5. 
206 LiU E-Press styrelseprotokoll 2004-08-18. 
207 Biblioteksstyrelsens protokoll 2007-08-20, Dnr LiU 1004/07-10. 
208 Biblioteksstyrelsens protokoll 2007-06-19, Dnr UB 39/07-10. 
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Personal vid LiU E-Press 
Personalstyrkan vid förlaget bestod vid tiden för lanseringen av Sandewall själv med 
ospecificerat procenttal (när tid fanns med andra ord) och Liselotte Thornell, med 25 
procents tjänst. Arbetstiden var högst varierande och efter etableringen tog 
informationsarbetet ännu mer tid i anspråk varför personalstyrkan behövde utökas. 
Peter Berkesand började hösten 2001 med 50 procent vid förlaget och resterande på 
Centrum för lokalhistoria209 och övergick sedermera till full tid vid förlaget. Thornells 
arbetstid ökades vid samma tid till 50 procent. Eftersom styrelsen befarade att bristen 
på information skulle medföra att förlaget uppfattades som ett projekt med oklar mål-
sättning diskuterade man olika förslag för att göra LiU E-Press mer känt på universite-
tet. Det förslag som gäller ännu idag, var synlighet och tydlighet. Ytterligare ett förslag 
var att styrelsen skulle bestå av ”tunga namn”.210  

I Berkesands arbetsuppgifter ingick bland annat att sköta förlagets webbplats. Det 
var viktigt att få ordning på webbsidorna som dels inte följde LiU:s grafiska mall och 
dels behövde uppdateras. Gammal information togs bort och all information på webb-
sidorna gjordes tillgänglig på både svenska och engelska.211 Sammanlagt rensades 453 
webbsidor bort från förlagets webbplats.212 En viktig uppgift var att informera forskare, 
studenter och administratörer om e-publicering via förlaget samt delta i konferenser 
och följa utvecklingen av elektronisk publicering nationellt och internationellt, vilket 
ingick i Berkesands och Thornells arbetsuppgifter.  

För att vidareutveckla förlaget anställdes i april 2006 en vetenskaplig redaktör, Da-
vid Lawrence.213 Hans uppgift blev att samordna förlagets vetenskapliga publicistiska 
verksamhet och utveckla tjänster och service som leder till en ökad e-publicering för 
att synliggöra LiU både i Sverige och internationellt. Denna roll blev mycket viktig för 
förlaget. Bland annat började nu parallellpubliceringen så sakteliga ta fart. I sitt arbete 
som vetenskaplig redaktör kom Lawrence att inrikta sig på open access-publicering 
och startade ett projekt med syftet att synliggöra vetenskaplig forskning publicerad i 
bokform. Ett stort problem med forskning publicerad som böcker är nämligen att den 
ofta blir förhållandevis osynlig och, om upplagan är liten, svårtillgänglig. Problemet 
skulle kunna lösas bland annat med ett nationellt konsortium som kan erbjuda peer 
review-process för böcker med akademiskt innehåll samt informera om open access- 
publicering.214 Resultatet av projektet blev Kriterium som ”…är en plattform för 
granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker”.215 
 

                                                           
209 Centrum för lokalhistoria tillhör Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, ISAK. 
210 LiU E-Press styrelseprotokoll 2002-11-05. 
211 LiU E-Press styrelseprotokoll 2003-05-05. 
212 LiU E-Press styrelseprotokoll 2003-10-30. 
213 LiU:s diarie LIU 1211/05-32. 
214 David Lawrence, Katarina Bernhardsson & Jörgen Eriksson et al., A National Consortium for Open 
Academic Books in Sweden: An investigation funded by National Library of Sweden, Swedish 
Research Council and Riksbankens Jubileumsfond, s. 2 (2013) https://doi.org/10.3384/liu:diva-
94273 [hämtad 2018-10-31] 
215 Se webbsidan https://www.kriterium.se/ [hämtad 2018-10-31] 
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Bild 45 Förlagets första officiella startsida på webben under domänen www.ep.liu.se. 

Våren 2011 anställdes Håkan Andersson som redaktör.216 Hans arbete blev att för-
enkla växelverkan mellan de olika system och tjänster som förlaget erbjuder. Denna 
samverkan är också betydelsefull i kvalitetsarbetet: risken för fel minimeras när det 
blir både enkelt och lätt att registrera en publikation.  

När Lawrence 2017 tog över som överbibliotekarie, det vill säga chef för hela biblio-
teket, blev tjänsten som vetenskaplig redaktör vakant och tillsattes 2017 med Edvin 
Erdtman. Erdtmans bakgrund som forskare är viktig i förlagets arbete vad gäller 
kommunikationen med forskare vid LiU och forskarsamhället i stort. Lawrence tjänst 
som chef för Publiceringens infrastruktur övertogs 2018 av Anneli Friberg. 

Avdelningen PI och förlaget växte, de elektroniska tjänsterna blev fler och parallell-
publiceringen tog fart, vilket resulterade i en ökad efterfrågan på information om  
e-publicering. Då en samordning av bibliotekets och förlagets tjänster behövdes 
inrättades en ny befattning som forskningskoordinator. Forskningskoordinatorn är 
inte direkt knuten till förlaget men eftersom flertalet tjänster är åtkomliga via LiU  
E-Press webbsida blir förlaget ändå en del av det informationsarbete som ingår i 
arbetsuppgifterna. Johanna Nählinder blev i mars 2017 vår forskningskoordinator 
med uppgift att samordna alla tjänster och service som biblioteket och förlaget kan 
erbjuda forskare. Hennes egen forskarbakgrund är betydelsefull i kontakterna med 
övriga forskare på LiU särskilt i informationsarbetet kring vad vi kan erbjuda för stöd 
och tjänster, till vilken nytta det är för forskarna samt, inte minst, fördelarna.  
 
Publiceringssystem  
För ett förlag med målet att tillgodose ett modernt universitets alla behov kring elektro-
nisk publicering är valet av publiceringsplattform avgörande. Dåvarande Ekonomiska 
institutionen vid LiU skapade ett automatiserat databassystem för elektronisk arkiv-
ering och sökning av examensarbeten och uppsatser vid institutionen, där studenterna 
själva registrerade sina arbeten. Databasen, som färdigställdes 1998,217 kom till för att 

                                                           
216 LiU:s diarie LiU-2010-01524. 
217 Intervju med Christina Hansson, 2018-02-16, tidigare verksam vid Ekonomiska institutionen och 
senare administrativ chef på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. 
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förenkla hanteringen av uppsatser och examensarbeten. Runt 1999 togs databasen 
över av LiU E-Press och flyttades till dess webbsida. Universitetets IT-avdelning tog 
över ansvaret för utvecklingen av registrerings- och sökfunktionerna. Från början 
fanns en enkel sökfunktion endast på svenska (Bild 46) men denna ersattes senare av 
en kombinerad söksida med både svensk och engelsk text.  

Fram till juni 2005 publicerades endast uppsatser och examensarbeten via databa-
sen. Avhandlingar, tidskrifter, artiklar, Conference Proceedings, rapporter och serier 
publicerades manuellt via statiska webbsidor. De manuellt registrerade publikatio-
nerna var inte sökbara via någon motsvarande söksida som fanns för studentarbetena. 
Det automatiserade publiceringssystemet kunde inte hantera andra publikationstyper 
än studentarbeten och blev med tiden alltmer föråldrat och omodernt. Ett nytt 
publiceringssystem behövdes som kunde hantera olika typer av publikationer med 
möjlighet att ladda upp fulltexter.  
 

 
Bild 46 Den första söksidan på LiU E-Press för uppsatser och examensarbeten. 

DiVA, det nya publiceringssystemet 
Det fanns fler visionärer som såg internet som en tillgång. Dåvarande rektor vid Upp-
sala universitet tillsatte redan 1998 en utredning med målet att komma med förslag 
om regler och arbetsformer för Uppsala universitetets vetenskapliga publicering på 
webben och utredningen presenterades året efter. En kort tid därefter lades det 
internetbaserade informationssystemet SAFARI ned.218 SAFARI, Spridning Av Forsk-
ningsinformation till Allmänheten öveR Internet, hade startat 1998 med syfte att vara 
en portal till svensk forskning. Portalen innehöll beskrivningar över pågående 
forskning på universitet och högskolor i Sverige men inga publikationer med forsk-
ningsresultat. Utredningen menade bland annat att informationen på webbplatsen var 
svårbegriplig och ointressant för en bredare allmänhet samt att tjänsten var dyr i 
drift.219 SAFARI ersattes av forskning.se. Det som fortfarande saknades var ett system 
                                                           
218 Stefan Andersson, ”När Digitala vetenskapliga arkivet blev DiVA”, i: I lag med böcker: festskrift till 
Ulf Göransson, Acta Universitatis Upsaliensis, red. Krister Östlund (Uppsala, 2012): s. 15. 
219 Carl Jacobsson & Sara Billfalk, Utvärdering av SAFARI - ett nationellt Internetbaserat 
forskningsinformationssystem, Vetenskapsrådets rapportserie 2002:3. 
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för e-publicering av forskningsresultat, inte bara en beskrivning av forskningen och 
forskningens mål utan även själva publikationerna knutna till forskningsprojektet. 

Vid Uppsala universitet fick Enheten för digital publicering år 2000 i uppdrag att 
utveckla ett system som man internt kallade för DiVA men som sedermera kom att 
etableras som Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). DiVA kom att drivas som ett 
konsortium med idag cirka 50 anslutna medlemmar, varav Linköpings universitet är 
en sedan 2004. Beslutet att övergå till DiVA vid LiU fattades efter en teknisk utvärde-
ring av flera olika publiceringsplattformar.220  

Problemet med den första versionen av DiVA var att användaren behövde ladda ned 
ett program för installation i datorn. Denna lösning var krånglig och programmet var 
också besvärligt att hantera. Det skulle aldrig fungera för studenterna att registrera 
sina examensarbeten och dessutom måste programmet installeras i universitetets 
datorer och uppdateras varje gång en ny version av programmet gavs ut. I början av 
2000-talet var det få studenter som hade egna bärbara datorer och de flesta var hän-
visade till universitetets datorsalar för registrering av sina studentarbeten. Program-
met skulle bli arbetsintensivt och i längden ineffektivt. Som ett exempel på en bättre 
lösning pekade LiU E-Press på sin egen lösning för registrering av studentarbeten och 
föreslog därför att DiVA skulle gå över till ett webbaserat formulär. Ett sådant kunde 
tas i bruk 2005. 

I juni 2005 migrerades databasen med studentarbeten till DiVA, i januari 2006 
hade samtliga doktorsavhandlingar överförts och i februari 2006 var licentiat-
avhandlingarna migrerade.221 Alla publikationer blev nu sökbara via en söksida med 
en samlad ingång för allt elektroniskt publicerat material vid LiU med eller utan full-
text. 

I likhet med flera andra lärosäten hade LiU en separat publikationsdatabas för 
redovisning av universitetets vetenskapliga produktion. Digitala enheten i Uppsala 
hade utvecklat en liknande databas med namnet OPUS, som 10 lärosäten använde.222 
Publikationsdatabaserna kunde inte hantera fulltexter utan fungerade mer som 
referensdatabaser. LiU:s databas blev med tiden svårhanterlig både tekniskt och 
administrativt. I samband med vidareutvecklingen av DiVA blev upprätthållandet av 
två parallella publiceringssystem både kostsamt och arbetskrävande och i längden 
ohållbart. LiU E-Press beslutade därför att införliva LiU:s publikationsdatabas med 
DiVA. Ett omfattande arbete lades ned inför överföringen av publikationsdatabasens 
poster till DiVA. IT-avdelningen exporterade alla poster från publikationsdatabasen 
till Excel-format. En tillfällig databas skapades med syfte att kontrollera och rätta alla 
poster inför överföringen till DiVA. Två projektanställda bibliotekarier arbetade i sex 
månader med kvalitetsarbetet. David Lawrence konstruerade ett program som med 
hjälp av DOI223 hämtade saknad information direkt från tidskriftsartiklar publicerade 

220 Peter Berkesand, Teknisk utvärdering av elektroniska publiceringsplattformar. Linköping 2004. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-153872. [hämtad 2015-04-21)] 
221 Erik Sandewall & Peter Berkesand, Linköping University Electronic Press activities during 2005, 
(2006): s. 2–3 inklusive tabell 1. 
222 Hans Danelid, Jörgen Eriksson, Jonas Gilberg et. al. Kartläggning av högskolans elektroniska 
publicering och rekommendationer för nationell samverkan. Återrapportering till SHUF:s Forum för 
bibliotekarier, (2008): s. 10 
223 Se avsnittet CrossRef. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-153872
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online och lade till uppgifterna i respektive post i den tillfälliga databasen samt häm-
tade poster med LiU-anknytning som tidigare inte funnits i publikationsdatabasen. 
Migreringen av posterna skedde hösten 2008 då över 26 000 poster överfördes till 
DiVA. 

 
 

 
Bild 47 Java applet för installation i datorn. Exemplet ovan visar en lista över LiU:s serier att välja vid registrering. 
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Tabell 1. Totalt antal e-publicerade doktors- och licentiatavhandlingar vid LiU 
1997–2005. 

År Doktorsavhandling Licentiatavhandling Totalt 
1997 2 -- 2 
1998 1 -- 1 
1999 4 -- 4 
2000 10 6 10 
2001 15 7 22 
2002 11 15 26 
2003 24 11 35 
2004 27 11 38 
2005 51 23 74 
2006 127 47 174 

Tabellen ovan visar att redan 2006, året efter att DiVA togs i bruk vid LiU, steg antalet elektroniskt 
publicerade avhandlingar markant och de kommande åren ökade publiceringen av avhandlingar. Nu-
mera publiceras nästan alla avhandlingar i fulltext utom de förlagsutgivna. Det bör påpekas att publi-
kationer kan registreras i efterhand i DiVA, vilket betyder att antalet publicerade fulltexter för ett visst 
år kan växa med tiden.  

 
Projektledare för LiU:s publikationsdatabas var Johan Toll som i och med migrati-

onen till DiVA kom att bli en värdefull tillgång i kvalitetsarbetet med posterna i DiVA. 
I DiVA publicerar sig också forskare från Region Östergötland (landstinget) och efter-
som forskning och undervisning på Universitetssjukhuset är knutet till LiU och många 
verksamma yrkesgrupper vid Regionen också forskar och publicerar sig i vetenskapliga 
tidskrifter resulterar detta i registrering i DiVA. Toll skötte administrationen av Regi-
onen i DiVA och kontakterna med ledningen gällande bland annat den organisatoriska 
strukturen, som är tämligen komplicerad i synnerhet som man ofta byter namn på 
klinikerna.224 Johan Toll gick bort i april 2016. 

Betydelsen av elektronisk publicering av forskningsresultat och studentuppsatser 
har även lyfts fram av universitetets högsta ledning. För att öka den elektroniska publi-
ceringen via LiU E-Press och göra LiU mer synligt för omvärlden beslutade universitet-
ets dåvarande rektor Mille Millnert 2005 ”…att alla forskningsresultat (inkl. avhand-
lingar) och alla mer kvalificerade arbeten av studenter publiceras på LiU E-Press…”.225 
Publiceringen i DiVA av forskningsmaterial fungerar bra eftersom ledordet är synlig-
het som är viktigt i kampen om tilldelningen av forskningsmedel samt bibliometri. Det 
senare är också viktigt vid tilldelning av LiU:s interna medel. Publiceringen av student-
arbeten sker helt på frivillig basis och som upphovsrättsinnehavare bestämmer 
studenten själv över sitt studentarbete, om det ska publiceras eller inte. Det betyder att 
inte alla godkända uppsatser och examensarbeten registreras i DiVA. Påbudet att det 

                                                           
224 Sedan 2016 har landstinget i Östergötland bytt namn till Region Östergötland. 
225 Publicering av avhandlingar, magister- och kandidatuppsatser och andra examensarbeten på det 
elektroniska förlaget, beslut av rektor 2005-05-12. 
http://www.ep.liu.se/authorinf/pdf/rektorsbeslut.pdf. [hämtad 2018-10-25]. 

http://www.ep.liu.se/authorinf/pdf/rektorsbeslut.pdf
http://www.ep.liu.se/authorinf/pdf/rektorsbeslut.pdf


122 
 

åtminstone ska finnas en post i DiVA, även om inte fulltexten publiceras, följs inte och 
det finns inte någon central uppföljning på LiU vad gäller e-publiceringen av student-
arbeten. Om studenten inte vill registrera sitt arbete återstår frågan vem som ska se till 
att det blir en metadatapost i DiVA. 

Det stora antalet nedladdningar från LiU:s DiVA-söksida är resultatet av vårt 
kvalitetsarbete. År 2016 nåddes en topp av antalet nedladdade filer för att sedan gå ned 
2017. De höga siffrorna för 2016 berodde på systematisk nedladdning av vissa publi-
kationer utförda av ”robotar”, det vill säga programvara som laddar ned filerna tusen-
tals gånger under en kort tid. Denna typ av nedladdningar har nu förhindrats med hjälp 
av programvara som känner igen om det är en ”robot” som är orsaken till den massiva 
nedladdningen av filer, men dataprogram kan naturligtvis bli lurade av förslagna pro-
grammerare. 
 
Tabell 2. Antal nedladdade fulltexter och unika besökare på LiU:s DiVA-söksida 
2011–2017. 

År Antal nedladdade fulltexter Antal unika besök webbsidan 
2011 1 232 182 3 020 807 
2012 1 763 173 3 548 873 
2013 1 963 681 4 200 395 
2014 1 917 403 5 092 571 
2015 2 158 875 7 921 286 
2016 3 229 800 10 985 573 
2017 2 612 583 8 961 380 

Källa: DiVA Info Confluence, statistik https://wiki.epc.ub.uu.se/display/divainfo/Statistik (2018-10-
28). Gäller samtliga publikationstyper i DiVA. 

 

Figur 1. Antal nedladdade fulltexter 2011–2017 

 

Källa: Källa: DiVA Info Confluence, statistik https://wiki.epc.ub.uu.se/display/divainfo/Statistik 
(2018-10-28). Gäller samtliga publikationstyper i DiVA. 
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Det tusende examensarbetet 
2003 var året då många institutioner vid LiU anslöt 
sig till tjänsten och började publicera sina examens-
arbeten och uppsatser elektroniskt.226 I februari 
2003 publicerades det tusende studentarbetet. 
Förlaget beslöt att uppmärksamma händelsen och 
samtidigt passa på att marknadsföra tjänsten både 
inom universitetet och externt.  

Emilia A. Roya och Malin Ekdahl var student-
erna bakom arbetet. Vid en ceremoni vid lunchtid 
den 5 februari överlämnade förlagschefen Erik 
Sandewall en gåva till Emilia. Östgöta Correspon-
denten uppmärksammade detta med en artikel och 

foto som publicerades den 6 februari 2003.227 Uppsatsen, med titeln Stock Market 
Efficiency – A Test of the Swedish Stock Market in the Weak Form, är fortfarande 
publicerad online.228 Tyvärr kunde inte Malin Ekdahl närvara vid ceremonin. Priset 
skulle vara den ”bärbara dockningsbara ’hårddisken’ på 64 mb.” Det bör noteras att 
2003 kostade ett, som det idag kallas, USB-minne på 64MB cirka 700 kronor. 

 
DiVA och e-plikten 
Som en del av vårt kulturarv har Kungliga biblioteket (KB) i över 400 år samlat in och 
sparat nästan allt som trycks i Sverige.229 Utvecklingen av datorer och programvaror 
har gjort det möjligt att till låg kostnad digitalt skapa webbsidor, publikationer av alla 
de slag, video- och ljudfiler och via internet göra dem tillgängliga för hela världen. 
Dessa digitala publikationer har tidigare inte omfattats av pliktleveranslagen, vilket 
medfört att mycket forskningsrelaterat och kulturellt intressant material har gått för-
lorat för eftervärlden. Efter många års utredande kom i juni 2012 lagen om plikt-
leverans av elektroniskt material.230 Lagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, inne-
bar krav att myndigheter, kommuner, företag med flera ska leverera e-pliktigt material 
till KB.231 Det som ska levereras är sådant material som är tillgängligt för allmänheten, 
det vill säga publikt för vem som helst.  
                                                           
226 LiU E-Press styrelseprotokoll 2003-09-23 där bland annat Matematiska institutionen, 
Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Institutionen för Tema, Institutionen för fysik, 
mätteknik, biologi och kemi och Institutionen för språk och kultur beslutat att ansluta sig för 
elektronisk publicering. 
227 Carl-Johan Larsson, ”1000 arbeten på internet”, Östgöta Correspondenten den 6 februari 2003. 
Examensarbetet finns att ladda ned http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-1536 [hämtad 
2018-03-03] 
228 LiU E-Press styrelseprotokoll 2003-02-04. 
229 Boel Larsson, ”Från censurinstrument till stöd för forskningen och den svenska kulturens 
bevarande: Den svenska pliktexemplarslagstiftningens betydelse för samhällets framsteg och 
identitet”, Biblis 55 (2014), s. 28–43. Tillgänglig på http://biblis.se/arkiv/biblis-55/ [hämtad 2018-10-
22].  
230 Svensk författningssamling (SFS) 2012:492  
231 Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2012492-
om-pliktexemplar-av-elektroniskt_sfs-2012-492 [hämtad 2018-11-08]. 

 Figur 9 Emilia A. Roya får en blomsterbukett 
och ett USB-minne av Sandewall. Foto: Peter 
Berkesand. 

Bild 48 Emilia A. Roya får en blomsterbukett 
och ett USB-minne av Sandewall.  

Foto: Peter Berkesand. 
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En tämligen stor del av det e-pliktiga fulltextmaterial som produceras vid LiU finns 
i DiVA. Det kan röra sig om elektroniskt publicerade avhandlingar, vetenskapliga ar-
tiklar, institutionella serier, rapporter, böcker med mera. Från och med den 15 mars 
2017 levereras automatiskt e-pliktigt material från DiVA till KB. Sedan tisdagen den 18 
september 2018 skickas material såsom LiU:s webbsidor och dess innehåll automatiskt 
till KB via ett RSS-flöde. Det insamlade materialet är ännu så länge inte åtkomligt för 
forskare. Det står nämligen inget i e-pliktslagen om tillgängliggörande av insamlat  
e-pliktigt material för forskare eller allmänhet. För att det ska bli verklighet krävs en 
lagändring. E-pliktigt material från till exempel DiVA görs dock tillgängligt via katalog-
post i Libris.232  
 
DiVA som källa till andra söktjänster 
DiVA har kommit att bli en viktig leverantör av metadata till flera olika söktjänster på 
internet. Dessa söktjänster är fritt tillgängliga precis som materialet i DiVA. 

SwePub, som är en nationell ingång till svensk forskning som lanserades den 26 
november 2009, är en av dessa. Drygt ett fyrtiotal svenska lärosäten och myndigheter 
som har det gemensamt att de bedriver forskning som publiceras i vetenskapliga tid-
skrifter, levererar metadata till SwePub innehållande referenser till publicerade 
forskningspublikationer.233 Söktjänsten administreras av Kungliga biblioteket och 
började som ett projekt i samarbete med universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, 
Göteborg, Linköping och Avdelningen för Libris vid KB. SwePub är tänkt att användas 
för analyser av olika slag, främst bibliometri.234 Vid hämtning av metadata från DiVA 
till SwePub kontrollerar SwePub posterna innan importen för att öka metadata-
kvalitén, till exempel att ISSN, ISBN och DOI är korrekt. Det gör det möjligt att export-
era fellistor ur SwePub för kontroll av felaktiga poster i DiVA, ett arbete som LiU slut-
förde under våren 2018. Detta är också en del av vårt kvalitetsarbete. LiU levererar 
data till SwePub innehållande publikationer från år 2000 och framåt. 

Uppsök är en söktjänst för examensarbeten och studentuppsatser i fulltext, från 
svenska universitet och högskolor.235 Databasen uppdateras dagligen och innehåller 
arbeten från senare delen av 1990-talet till idag. Uppsök publicerar studentarbeten på 
alla nivåer, även examensarbeten som leder till en yrkesexamen. Tjänsten invigdes i 
november 2009 och även den administreras av Kungliga biblioteket.236 

Utöver dessa exempel finns ett antal söktjänster som hämtar data ur ovan nämnda 
söktjänster, där uppsatser.se och avhandlingar.se är två. Nämnda tjänster är utveck-
lade i samråd med Libris och hämtar sin data ur SwePub och Uppsök.237 

                                                           
232 Linköpings universitet, Årsredovisning 2017, http://libris.kb.se/bib/22460052 [hämtad 2018-10-
22]. 
233 SwePubs webbsida men information om tjänsten http://swepub.kb.se/help.jsp [hämtad 2018-11-
11]. 
234 SwePubs webbsida om analys och bibliometri http://bibliometri.swepub.kb.se/bibliometri [hämtad 
2018-11-11]. 
235 Uppsöks söksida http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok [hämtad 2018-11-11]. 
236 http://librisbloggen.kb.se/2009/11/28/swepub-lanserad/ [hämtad 2018-11-11]. 
237 Se webbsidorna http://www.avhandlingar.se/ och http://www.uppsatser.se/om_uppsatser.php 
[hämtade 2018-11-12]. 

http://libris.kb.se/bib/22460052
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UniSearch, bibliotekets utökade söktjänst, bygger på EBSCO Discovery Service som 
omfattar över 300 databaser, 70 000 förlag och andra leverantörer av vetenskapliga 
publikationer med hundratals miljoner poster. Söktjänsten hämtar poster från bland 
annat SwePub som i sin tur hämtar metadata från DiVA. Eva Sejmyr, systemansvarig 
på biblioteket, arbetar med att anpassa söktjänsten för universitetets behov. 

BASE är ytterligare en internationell söktjänst som hämtar metadata från DiVA. 
Som användare får man tillgång till hela texten av cirka 60 procent av de indexerade 
dokumenten gratis (Open Access) och DiVA är en av leverantörerna av metadata till 
databasen. BASE drivs av Bielefelds universitetsbibliotek i Tyskland. 

 
 
Tidskrifter 
LiU E-Press hade vid starten två tidskrifter, Electronic Transactions on Artificial 
Intelligence (ETAI) och Electronic News Journal on Reasoning about Actions and 
Change. Den senare var en arkivversion av den samverkan som hade ägt rum i ETAI-
området inom Reasoning about Actions and Change (RAC) under publicerings-
perioden och inkluderade granskningsdiskussionerna, diskussionerna på internet och 
allmänna nyheter inom området. År 1998 publicerades första numret av Student Jour-
nal of Health Science.238 Tidskriften var en studentbaserad tidskrift vid dåvarande 
Hälsouniversitetet (numera Medicinska fakulteten) med syfte att bland annat stimu-
lera till hög vetenskaplig kvalité på studentarbetena samt lära studenterna en av forsk-
ningens grundpelare: att publicera forskningsresultat i form av vetenskapliga artiklar. 
Året efter, 1999, lanserades ytterligare en tidskrift, Hygiea Internationalis: An inter-
diciplinary Journal for the History of Public Health,239 som var den officiella tidskrift-
en för International Network for the History of Public Health (INHPH). Hygiea var 
den första tidskriften inom humaniora som publicerade artiklar open access online 
inom Sverige. Tidskriftens syfte var att studera historien för att förbättra befolkningens 
hälsa. Särskild tonvikt lades på tvärvetenskapliga analyser av samspelet mellan inno-
vationer inom folkhälsa, organisationer skapade för att genomföra dessa innovationer, 
samt dess sociala och demografiska konsekvenser. Gemensamt för både ETAI och 
Hygiea var att de trycktes för att möta den mer traditionella forskningsvärld som fort-
farande ville hålla ett tryckt exemplar i sin hand och ställa det i bokhyllan. Det var också 
ett sätt att locka till sig presumtiva författare som kunde bidra med artiklar till tidskrift-
erna. De tidskrifter som numera etableras via förlaget publicerar endast elektroniskt.  

Med åren har flera tidskrifter tillkommit som publiceras med Linköping University 
Electronic Press som förlag och publiceringsvärd,240 och antalet är nu uppe i 10 
stycken.241 I nuläget är tidskrifterna beroende av personalen på förlaget vid publi-
ceringen av artiklarna. För att göra tidskrifternas redaktioner mer självständiga och 

                                                           
238 Se tidskriftens webbsida http://www.ep.liu.se/ej/sjhs/ [hämtad 2018-10-31]. 
239 Tidskriftens webbsida är https://www.ep.liu.se/ej/hygiea/ [hämtad 2018-10-31]. 
240 På engelska säger man att förlaget is hosting the journal dvs. förlaget är publiceringsvärd för 
tidskriften men sköter inte själva urvalsproceduren av artiklar som ska publiceras eller granskningen 
av artiklarna. 
241 Se den officiella listan på LiU E-Press webbsida http://www.ep.liu.se/ej/index.sv.asp. [hämtad 
2018-10-31]. 
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betydligt mindre beroende av förlaget kommer samtliga tidskrifter att övergå till publi-
cering via Open Journal System, OJS.242 På så viss kan redaktionerna själva ändra i 
webbsidorna, enkelt hantera granskningsprocessen (peer review), samt i övrigt själva 
ta hand om hela publiceringsprocessen.  

För att höja kvalitén och statusen på tidskrifterna arbetar förlaget med att få dem 
indexerade i olika högkvalitativa databaser. En viktig aktör bland dessa är Directory of 
Open Access Journals (DOAJ)243 som är en databas med tillgång till högkvalitativa tid-
skrifter, fritt tillgängliga (open access) och vetenskapligt granskade.  

Det finns också ett antal kommersiella databaser som kräver prenumeration som 
förlaget arbetar med att få tidskrifterna indexerade i, till exempel EBSCO och 
Scopus.244 Målet är att tidskrifterna ska indexeras i så många databaser som möjligt. 
Samtliga tidskrifter har en särskild sida med en lista över de databaser som tidskriften 
är indexerad i. Det ökar också tidskriftens synlighet. Flertalet tidskrifter är med i 
Norska listan,245 som är en databas över publiceringskanaler innehållande vetenskap-
ligt granskade tidskrifter, men även serier och förlag. Den norska listan, som består av 
nivåerna 1 och 2, där 2 anses som ledande inom forskningsområdet, används bland 
annat som referens vid bibliometriska analyser.246 
 

Linköping Electronic Conference Proceedings 
Linköping Electronic Conference Proceedings247 är en open access-serie som publi-
cerar vetenskapligt granskade konferensartiklar från konferenser med anknytning till 
LiU. Serien inrättades 1996248 och publicerar artiklar och proceedings elektroniskt. 
Det förekommer även tryckta proceedings, men dessa har av kostnadsskäl med åren 
minskat betydligt. Serien har ingen egen vetenskaplig redaktion för bedömning av de 
artiklar som ska publiceras. Syftet är istället att varje organisatör av en konferens 
ansvarar för granskningsprocessen, det vetenskapliga innehållet och därmed kvalitén 
på de artiklar som publiceras. En klar majoritet av det som publiceras sker på engelska, 
men artiklar på svenska, norska och danska kan förekomma, något som dock blir 
alltmer sällsynt. Konferensserien är indexerad i Norska listan med nivå 1.249 
 
CrossRef 
En viktig funktion vid vetenskaplig publicering är beständiga länkar som till exempel 
Digital Object Identifier (DOI).250 Som förlag är LiU E-Press medlem i Crossref.org 

                                                           
242 OJS är ett stöd- och publiceringssystem som har utvecklats av Public Knowledge Project 
(https://pkp.sfu.ca/ojs/) för enklare hantering av inskickade manus, granskningsprocessen, skapa 
webbsidor för tidskriften med mera. OJS är en s.k. öppenprogramvara som kostnadsfritt kan laddas 
ned och installeras. 
243 Se webbsidan doaj.org [hämtad 2018-10-31]. 
244 EBSCO och Scopus är två av de större databaserna för abstrakt- och citationsdatabasen av peer-
reviewed vetenskapliga tidskrifter, böcker och konferenshandlingar, www.ebscohost.com, 
www.scopus.com [hämtad 2018-10-31]. 
245 Se norska modellen https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside [hämtad 2018-10-31]. 
246 Se bibliotekets webbsida om bibliometri https://liu.se/artikel/bibliometri-liu [hämtad 2018-11-07]. 
247 Se webbsidan http://www.ep.liu.se/ecp/ [hämtad 2018-10-31]. 
248 Se Libris http://libris.kb.se/bib/8549581 [hämtad 2018-10-31]. 
249 Sök i norska listan https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside [hämtad 2018-10-31].  
250 Se http://www.doi.org/ och www.crossref.org för mer information om DOI [hämtad 2018-10-31]. 
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som är en icke-kommersiell organisation med en databas för deponering av beständiga 
länkar (DOI) till tidskriftsnummer och enskilda artiklar som publiceras i respektive 
tidskrift. En publikation som finns tillgänglig online måste innehålla en beständig länk 
som fungerar över lång tid (för evigt) och som inte ändras. Den måste helt enkelt alltid 
fungera. DOI ser till att forskningen kan hittas, kan länkas till på ett säkert sätt, kan 
citeras och kan återanvändas av forskare samt hämta information från andra forskares 
artiklar. CrossRef erbjuder sina medlemmar en mängd olika tjänster som är till nytta 
för den vetenskapliga publiceringen. LiU E-Press prenumererar på två av dessa tjänst-
er: 

Cited-by hittar artiklar som citerar/refererar andra artiklar. Forskare refererar till 
andra författares artiklar när de skriver sina egna artiklar. I slutet av artikeln finns en 
referenslista med en förteckning över de artiklar och publikationer som utgör delar av 
källmaterialet. Forskare A refererar till en artikel som forskare B skrivit. Referenslistan 
från forskare A skickas till CrossRefs databas tillsammans med artikelns DOI. Data-
basen lagrar referenslistan och DOI. Databasen skapar en länk mellan artiklarna för 
forskare A och forskare B. Med denna tjänst ”hittar” Cited-by andra artiklar som citerat 
den artikel som forskare B skrivit. Inom forskningen är det både viktigt och meri-
terande att se vilka artiklar som citerar/refererar till ens egen artikel och hur många 
citeringar den egna artikeln erhållit. 251 

Similartiy Check kontrollerar om ett manuskript är plagierat.252 Tjänsten ser till att 
förhindra plagiering av vetenskapligt publicerat material och är till stor hjälp för att 
förebygga oavsiktlig plagiering. Ett manuskript som ska kontrolleras laddas upp via en 
webbsida, som kräver inloggning. Efter en tid, olika lång beroende på hur mycket text 
som ska kontrolleras, visas manuskriptet med plagierad text i olika färgmarkeringar 
samt källan varifrån Similarity Check hittat informationen. LiU E-Press prenumererar 
på tjänsten via CrossRef men det är via företaget iThenitcate253 som analysen utförs.  
 
Open access 
En nödvändig förutsättning för den öppna peer review-process som Sandewall före-
slagit var att den artikel som skulle granskas från och med publiceringsögonblicket be-
hövde vara öppet tillgänglig för alla, det som idag kallas för open access. Open access-
kriteriet i sig var dock aldrig huvudsaken för Sandewall, utan en nödvändig förutsätt-
ning för en öppen peer review-process.254 

Open access betyder öppen tillgång till granskade (peer reviewed) vetenskapliga 
publikationer, vilket innebär att forskningsresultat publiceras och kan sökas via inter-
net, kan laddas ned och läsas av alla utan kostnad, samt att forskningsartikeln kan 

                                                           
251 Se denna tidskriftsartikel som exempel, klicka på fliken Citations in CrossRef. 
https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.rela9061 [hämtad 2018-11-08] 
252 Plagiering är när man presenterar någon annans verk som sitt eget utan att ange vem som är 
upphovsman eller varifrån man har hämtat informationen.  
253 Se företagets webbsida http://www.ithenticate.com/ [hämtad 2018-11-14]. 
254 Intervju med Erik Sandewall & Liselotte Thornell 2014-09-03. 

https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.rela9061
https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.rela9061
http://www.ithenticate.com/
http://www.ithenticate.com/
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återanvändas av andra forskare.255 Fri tillgång till vetenskapliga artiklar har med tiden 
blivit en alltmer framträdande fråga, både i Sverige och internationellt.256  

När forskarna publicerar sina vetenskapliga artiklar eller böcker så sker det oftast 
via kommersiella förlag. I samband med publiceringen skriver forskaren över sin 
upphovsrätt till förlaget, med förbehåll att de kan återanvända sitt eget material från 
artikeln, till exempel figurer och tabeller, men inte återge hela artikeln eller boken nå-
gon annanstans utan förlagets tillstånd. Lägg därtill att tillgången till förlagens 
tidskrifter och övriga publikationer kräver en prenumeration. Här uppstår ytterligare 
ett dilemma: forskningsmedlen kommer oftast från offentligt finansierade forsknings-
fonder men även från en hel del privata fonder. Forskarna får medel till sin forskning 
från fonderna och forskningsresultaten publiceras i en tidskrift via ett kommersiellt 
förlag. Sedan tvingas forskningsbiblioteken att prenumerera på tidskrifterna för att få 
tillgång till både sitt eget och andra lärosätens publicerade forskningsresultat. Dessa 
prenumerationer är mycket kostsamma för lärosätenas bibliotek. Linköpings 
universitetsbibliotek avsätter cirka en tredjedel av sin budget till prenumerationer av 
vetenskapliga periodiska publikationer.  

Forskarna kan publicera sina resultat open access i flertalet tidskrifter men mot en 
extra avgift som oftast är hög. Under de senaste åren har det tillkommit en hel del tid-
skrifter som endast publicerar open access, där det inte krävs en prenumeration men 
där man tar ut en avgift av författaren för att publicera forskningen. Innan internet 
etablerades som publiceringsplattform bestod prenumerationerna av tryckta exemplar 
av de vetenskapliga tidskrifterna. Dubbel publicering blev kostsamt men övergången 
till enbart elektroniskt publicerade tidskrifter tog sin tid innan det blev accepterat av 
forskarsamhället. Elektronisk publicering av vetenskapliga artiklar krävde inte fysisk 
och geografisk närhet till artikeln utan den kunde nu, via datorn, nås från tjänste-
rummet.257 

Flera forskningsfonder kräver att forskning som finansieras av fonderna görs fritt 
tillgängliga via internet, det vill säga publikationen ska vara möjlig att komma åt utan 
kostnad. Vetenskapsrådet ställde redan 2010 som krav att forskning som finansieras 
av rådet ska göras fritt tillgänglig i öppna publiceringskanaler inom sex månader räk-
nat från publiceringsdatumet.258  2015 publicerade Vetenskapsrådet utredningen om 
öppen tillgång till forskningsdata259 och flera tidskrifter kräver att forskningsdata ska 

                                                           
255 Se vidare https://opensource.com/resources/what-open-access [hämtad 2018-10-31]. 
256 Se Berlindeklarationen https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration, Budapest Open Access 
Initiative https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read och Open Access.se, Samordning av 
öppen tillgång till vetenskapliga publikationer i Sverige https://openaccess.blogg.kb.se/. 
257 Ingegerd Rabow, ”Elektronisk publicering, både problem och möjligheter: Forskarvärldens ansvar 
att driva utvecklingen åt rätt håll”, Läkartidningen 17:7 (2000), s. 2091–2097. 
258 Se Vetenskapsrådet https://vr.se/utlysningar-och-beslut/villkor-for-bidrag/oppen-tillgang-till-
publikationer.html [hämtad 2018-10-31]. 
259 Anna Wetterbom, Öppen tillgång (open access) till forskningsdata – en omvärldsbevakning 2014 
(Stockholm: Vetenskapsrådet, 2015). https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-
utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2015-12-10-oppen-tillgang-open-access-till-
forskningsdata.html [hämtad 2018-10-09]. 

https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
https://openaccess.blogg.kb.se/
https://vr.se/utlysningar-och-beslut/villkor-for-bidrag/oppen-tillgang-till-publikationer.html
https://vr.se/utlysningar-och-beslut/villkor-for-bidrag/oppen-tillgang-till-publikationer.html
https://vr.se/utlysningar-och-beslut/villkor-for-bidrag/oppen-tillgang-till-publikationer.html
https://vr.se/utlysningar-och-beslut/villkor-for-bidrag/oppen-tillgang-till-publikationer.html
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2015-12-10-oppen-tillgang-open-access-till-forskningsdata.html
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2015-12-10-oppen-tillgang-open-access-till-forskningsdata.html
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2015-12-10-oppen-tillgang-open-access-till-forskningsdata.html
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2015-12-10-oppen-tillgang-open-access-till-forskningsdata.html
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2015-12-10-oppen-tillgang-open-access-till-forskningsdata.html
https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2015-12-10-oppen-tillgang-open-access-till-forskningsdata.html
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göras fritt tillgänglig innan artikeln accepteras för open access-publicering, däribland 
Nature, EU:s forskningsprojekt Horizon 2020 och tidskriften PlosOne.260 

Det finns tyvärr en baksida med open access-publicering, nämligen oseriösa open-
access-tidskrifter. De oseriösa förlagen tar ordentligt betalt för att publicera en artikel 
fritt tillgänglig; 30 000 kronor för en artikel är inte ovanligt.261 Lägger man till en 
snabb, och kanske till och med undermålig peer-review-process så kan vinsterna för 
de oseriösa tidskrifterna och förlagen bli ansenliga. Det kan vara svårt att skilja en seri-
ös tidskrift från en oseriös eftersom allt på ytan ser mycket bra ut. Linköpings 
universitetsbibliotek har därför tagit fram en handledning om hur man undviker att 
publicera sig i en oseriös tidskrift.262 

 
Parallellpublicering 
Open access-publiceringen av artiklar publicerde i en tidskrift som kräver prenumera-
tion kan på lärosätena lösas med parallellpublicering eller post-print-publicering. 
Parallellpublicering innebär att en vetenskaplig artikel som först publicerats av ett för-
lag/tidskrift görs fritt tillgänglig i ett öppet arkiv, exempelvis DiVA. Det finns tre olika 
modeller för att göra en artikel fritt tillgänglig: 
 
• Gold open access är publicering i en tidskrift som endast publicerar fritt till-

gängliga artiklar.  
• Hybrid open access innebär open access-publicering i en tidskrift som kräver 

prenumeration, där författaren har betalat en avgift för att få artikeln publicerad 
OA. Detta förfarande rekommenderas inte eftersom artikeln egentligen hamnar 
bakom en prenumeration och synligheten därmed minskar.  

• Green open access är den vanligaste formen av OA-publicering och kallas 
även för parallellpublicering. Det innebär att förlaget tillåter författaren att i ett 
öppet arkiv som till exempel DiVA, publicera sitt accepterade manuskript, det vill 
säga den version av manuskriptet som godtogs av förlaget för publicering.  

 
Cirka 90 procent av alla kommersiella förlag tillåter parallellpublicering men oftast 
med en embargoperiod på till exempel 12 månader. Flera förlag tillåter även publi-
cering av själva manuskriptet i så kallad pre-prints innan det accepterats av tidskriften 
för publicering. I DiVA parallellpubliceras en hel del vetenskapliga artiklar, bok-
kapitel263 och konferensartiklar men även kompletta böcker. En bok som ett förlag be-
slutat att inte ge ut på nytt kan författaren få tillbaka upphovsrätten på och sedan 
parallellpublicera i dess helhet i DiVA. 

                                                           
260 Springer Nature, https://www.springernature.com/gp/open-research/open-data; 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-
access-dissemination_en.htm och https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability. 
261 Se Stop Predatory Journals https://predatoryjournals.com/ [hämtad 2018-11-29], här finns en 
lista över oseriösa tidskrifter och förlag. 
262 Publicera strategiskt https://liu.se/artikel/publicera-strategiskt [hämtad 2018-11-29] 
263 Bokkapitel är besvärligare att parallellpublicera eftersom många kommersiella förlag inte tillåter 
det av ekonomiska skäl, man vill sälja boken i stället. 

https://www.springernature.com/gp/open-research/open-data
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm
https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability
https://predatoryjournals.com/
https://liu.se/artikel/publicera-strategiskt
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Parallellpubliceringen i open access-tidskrifter sker oftast genom licenser från 
Creative Commons.264 Författaren eller förlaget bestämmer vad andra får och kan göra 
med artikeln. Det betyder att en annan forskare inte behöver be om tillstånd att åter-
använda material, det framgår tydligt via Creative Commons-licensen. 

Synlighet och citeringar är mycket viktigt i konkurrensen om forskningsmedel. Fritt 
tillgängliga publikationer blir i sammanhanget en viktig ingrediens vid publiceringen. 
Att synas innebär mer citeringar och open access-publicering ger fler citeringar.265 
Ytterligare en viktig faktor är de sökmotorer som finns på internet. Ju mer metadata 
som finns om en publikation, inklusive fulltexten, ju större sannolikhet är att man får 
en träff vid sökning.  
 

Print-on-demand 
Tryckning av en publikation i flera exemplar är tämligen kostsamt, i synnerhet om den 
är omfångsrik. Genom åren har tryckeritekniken utvecklats och den digitala tryckeri-
tekniken håller i dag samma kvalité som den konventionella. Print on demand kallas i 
Sverige för behovstryck eller beställtryck och det senare är kanske det begrepp som 
bäst beskriver funktionen av tjänsten. Den stora fördelen med print on demand är att 
den är kostnadseffektiv, då man med denna metod inte får några omkostnader för 
lagerhållning. Dessutom är tekniken miljövänlig eftersom publikationen endast trycks 
upp på beställning och pappersförbrukningen därmed hålls nere.  

I samarbete med universitetets tryckeri, LiU-Tryck, kan förlaget från och med sen-
hösten 2018 via DiVA erbjuda tjänsten print on demand för beställning av avhandling-
ar och vissa institutionella serier. Tjänsten är inte kommersiell i den bemärkelsen att 
den ska gå med vinst utan beställningen görs till självkostnadspris, vilket betyder att 
priset ska täcka material-, personal- och leveranskostnader men inget mer. Tjänsten 
har länge varit efterfrågad just för att den uppfyller universitetets krav på kostnads-
effektivisering av universitetets administration. Med print on demand står beställaren 
för kostnaden av tryckning och distribution. 
 
Arbete med kvalitetssäkring 
Data ur DiVA används även som underlag vid bibliometriska analyser, det vill säga 
kvantitativa mätningar av forskningspublikationer och deras genomslag. Vid genom-
förandet av sådana analyser är god datakvalitet av högsta vikt.  

Eftersom flertalet registreringar i DiVA utförs av författarna själva eller deras med-
hjälpare måste posterna kvalitetssäkras. För det ändamålet har LiU E-Press definierat 
vilka fält som ska vara ifyllda i en post för att hög kvalité ska anses vara uppfylld. En 
intern policy för registrering i DiVA har med tiden utarbetats som innehåller 
rekommendationer för hur vi ska registrera poster i DiVA samt hur vi ska förhålla oss 
till uppkomna problem i och med registreringen. Besvärliga situationer som vi ställs 
                                                           
264 Läs mer om Creative Commons på LiU E-Press webbsida under rubriken Creative Commons. 
http://www.ep.liu.se/copyright/index.sv.asp [hämtad 2018-10-09]. 
265 JG Breugelmans, G Roberge, C Tippett, M Durning, DB Struck, MM Makanga, “Scientific impact 
increases when researchers publish in open access and international collaboration: A bibliometric 
analysis on poverty-related disease papers”, PLoS ONE 13:9, e0203156, s. 16. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203156 [hämtad 2018-10-09]. 

http://www.ep.liu.se/copyright/index.sv.asp
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inför diskuteras på möten som hålls en gång i kvartalet och därefter uppdateras policy-
dokumentet.  

Genom ett samarbete med bibliotekets katalogisatörer höjs kvalitén på posterna i 
DiVA ytterligare ett steg. Biblioteket får in en hel del forskningslitteratur via plikt-
exemplar och inköp, och denna litteratur kan ha forskare från LiU som författare. I 
dessa fall katalogiseras publikationerna i den nationella bibliotekskatalogen Libris var-
efter Libris-posten importeras till DiVA. Med denna metod behöver inte författaren 
själv registrera sin publikation utan det arbetet är redan gjort av biblioteket och vi får 
en post i DiVA med mycket hög kvalité. Projektet leds av Eva-Lisa Holm Granath, 
funktionsansvarig för katalogisering på Linköpings universitetsbibliotek och det mesta 
av arbetet utförs av Peter Karlsson, katalogansvarig på Vallabiblioteket.  

Med egenutvecklade program kontrolleras poster i systemet veckovis och poster 
med saknad information listas och korrigeras. Poster importeras från databaserna 
Web of Science (WoS), Scopus och PubMed. Alla publikationstyper granskas och korri-
geras vid fel, om uppgifter saknas kompletteras posten med saknad informationen. Ar-
bete pågår också att rätta upp och komplettera poster retroaktivt.  

För närvarande pågår ett projekt för registrering av licentiat- och doktors-
avhandlingar, som av olika anledningar saknas i DiVA. Målet är att alla avhandlingar 
som producerats vid LiU ska ha en post i DiVA med relevant metadata.  

Bibliometrins betydelse å sin sida har inneburit ett viktigt incitament för forskarna 
att posterna i DiVA ska hålla hög kvalitet. Vid bibliometriska analyser måste all meta-
data från DiVA noga gås igenom innan beräkningarna kan utföras och eventuella fel 
som upptäcks i samband med kontrollen korrigeras i DiVA. Förlagets systematiska ar-
bete med kvalitetssäkring har medfört att Linköpings universitet redan 2014 placerade 
sig i topp bland svenska lärosäten när det gäller publikationsdatas kvalité.266 
 
Egenutvecklade program 
För att underlätta och effektivisera kvalitetsarbetet samt som service till forskare har 
förlaget utvecklat en rad olika program. Nedan presenteras ett urval av dessa. 
 
DiVA Correction 
Ett viktigt program är DiVA Correction. Med programmet hämtas information om 
poster som saknar obligatorisk information för att klassas som kvalitetspost. Man kan 
välja vilken tidsperiod som ska kontrolleras, vanligtvis den senaste veckans registre-
ringar och programmet listar de poster från den aktuella perioden som behöver korri-
geras. Korrigeringsprogrammet finns inte publicerat på förlagets webbsida utan är 
endast tillgängligt internt. 
 

                                                           
266 LIBRIS-bloggen 2014-05-15. http://librisbloggen.kb.se/2014/05/15/the-swepub-analysis-system/ 
[hämtad 2018-11-06]. 

http://librisbloggen.kb.se/2014/05/15/the-swepub-analysis-system/
http://librisbloggen.kb.se/2014/05/15/the-swepub-analysis-system/
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Bild 49 Detalj ur programmet DiVA Corrections för val av poster som ska rättas. Bilden något beskuren. 

Parallellpublicering 

Vid parallellpublicering används ett program av personalen för att skapa ett försätts-
blad till den publikation som ska parallellpubliceras. De kommersiella förlagen har oft-
ast som krav att den parallellpublicerade publikationen ska innehålla information om 
publikationens ursprung kompletterat med bland annat den beständiga länken, DOI, 
till tidskriftens webbsida. Försättsbladet läggs sedan till i publikationen. 
 
Import av poster från Web of Science 
Web of Science (WoS) är en referens- och citeringsdatabas som ägs av Institute for 
Scientific Information (ISI). WoS har länge varit en viktig källa för bibliometriska 
analyser. LiU E-Press har skapat ett program för veckovis import av poster från WoS 
till DiVA och ungefär 50 procent av alla poster i DiVA kommer via import från WoS. 
Importen sker automatiskt och inga manuella justeringar av posterna behöver göras. I 
samband med importen skickas e-post till författare verksamma på LiU med informa-
tion om möjligheten att parallellpublicera sin publikation och hur det går till. 
 
LiU Journal Inspiration 
Med hjälp av LiU Journal Inspiration kan en forskare få hjälp med att välja tidskrift 
lämplig att publicera i genom att ladda upp sitt manuskript via en drag-och-släpp-ruta. 
Programmet söker igenom över fem miljoner abstracts från cirka 15 000 akademiska 
tidskrifter och visar sedan en lista över de tidskrifter som har publicerat liknande 
manuskript, om tidskriften tillåter parallellpublicerng eller någon annan form av open 
access-publicering samt länkar till tidskrifterna. 
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LiU Journal Checkup 
Ett stort problem för forskare är den växande floran av oseriösa tidskrifter.267 LiU 
Journal Chekup ser till att en forskare kan utvärdera en tidskrift innan man publicerar 
sig, accepterar ett granskningsuppdrag eller redaktörskap. Det finns flera indikatorer 
som varnar för om det handlar om en oseriös tidskrift och biblioteket har listat en 
mängd bedömningskriterier. 268 
 
Söka fram nationell ämneskategori 
David Lawrence utvecklade ett program för generering av nationell ämneskategori som 
är ett obligatoriskt fält i DiVA. Kategorierna är en nationell lista som bygger på kate-
gorier från Universitetskanslerämbetet och Statistiska centralbyrån269 och består av 
tre nivåer. Med hjälp av programmet kan man via ett webbformulär klistra in publi-
kationens abstract, välja vilken nivå i listan som ska anges och efter några sekunder 
visas förslag på lämpliga ämneskategorier. Denna funktion underlättar registreringen 
betydligt och är mer träffsäker då kravet är att i DiVA alltid ange nivå tre ur listan.270 
 
JARSS 
Utvecklingsarbetet av JARSS började 2002 då Sandewall vid denna tid var chef-
redaktör för Elesviers tidskrift Artificial Intelligence Journal (AIJ) och behövde ett 
stödsystem för hanteringen av inkomna manuskript och möjligheten att hålla reda på 
vem/vilka som var granskare av manuskripten.271 Sandewall började utveckla JARSS 
som sedan vidareutvecklades vid LiU E-Press, först av Björn Husberg och när denne 
slutade vid förlaget av Daniel Bergström. Båda var anställda som tekniker vid LiU  
E-Press och vid sidan av programutvecklingen administrerade de även förlagets 
servrar innan dessa flyttades till biblioteket. Utvecklingsarbetet togs sedan över av 
David Lawrence som hösten 2006 erhöll utvecklingsmedel från BIBSAM med syfte att 
se över möjligheten att erbjuda systemet till andra aktörer som publicerar open access-
tidskrifter. 272 Nu kunde förlaget erbjuda andra intressenter tjänsten. Det blev först 
några tidskrifter vid förlaget som började använda den och senare utökades använd-

                                                           
267 Se t.ex. G. Richtig, M. Berger, B. Lange‐Asschenfeldt, W. Aberer och E. Richtig, “Problems and 
challanges of predatory journals”, Journal of European Academy of Dermatology and Venerology 
32:9 (2918). https://doi.org/10.1111/jdv.15039 (2018-11-06) eller Aamir Raoo Memon, “Predatory 
journals spamming for publications: what should researchers do?”, Science and Engineering Ethics 
24:5 (2017), s. 1617-1649 [hämtad 2018-11-06]. 
268 Se universitetsbibliotekets webbsida Publicera strategiskt https://liu.se/artikel/publicera-
strategiskt [hämtad 2018-11-06]. 
269 Standard för svensk indelning av forskningsämnen. 
http://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-indelning-
av-forskningsamnen/ [hämtad 2018-11-05] 
270 För mer information se webbsidan med programmet 
http://www.ep.liu.se/hsv_categories/index.en.asp [hämtad 2018-11-06]. 
271 David Lawrence, Progress Report. Development of Linköping University Electronic Press 
Publication Service: A Project Conducted by Linköping University Electronic Press with Funding 
from Kungliga Biblioteket, BIBSAM. Appendix 1: Description of JARSS, (2007), s. 7. 
272 David Lawrence, Progress Report. Development of Linköping University Electronic Press 
Publication Service: A Project Conducted by Linköping University Electronic Press with Funding 
from Kungliga Biblioteket, BIBSAM. Appendix 1: Description of JARSS, (2008): s. 2, 7. Lawrence 
erhöll 260 000 kr i projektbidrag och projektet avslutades 2008, 
http://www.kb.se/openaccess/Genomforda-projekt/2008/ [hämtad-2018-11-12]. 
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ningen till att även omfatta hanteringen av manuskript vid organiseringen av konfe-
renser.  

Nackdelarna med JARSS var en aning hög inlärningströskel jämfört med det tidig-
are nämnda OJS och att programspråket krävde prenumeration. Med tiden infördes 
en mängd tillägg och modifieringar i JARSS, vilket gjorde programmet svårarbetat 
samt att det i längden blev kostsamt att hålla systemet uppdaterat varför förlaget över-
gick till OJS. 

  
Databaser 
För närvarande finns 13 databaser publicerade av LiU E-Press innehållande historiskt 
arkivmaterial, bibliografiska databaser, samt Statens Offentliga Utredningar (SOU), 
som är det senaste tillskottet. Den senare innehåller fulltext-filer.273 Medicinhistoriska 
databasen används av forskare och ett flertal avhandlingar och studentarbeten har haft 
databasen som källa. 

En drivande kraft vad gäller registrering av databaserna har varit professor Hans 
Nilsson vid Centrum för lokalhistoria (Cfl). Databaserna innehåller historiskt käll-
material såsom kyrkboksmaterial, böteslängder och fångrullar. I undervisnings-
sammanhang fyller de ett pedagogiskt syfte och används för att förbereda studenterna 
vid universitetet vad gäller källkritik, söka information, analysera, sammanställa och 
presentera konklusionerna i en vetenskaplig kontext. 

Databaserna har sin början i det stora digitaliseringsprojekt som Demografiska 
Databasen i Umeå ledde avseende kyrkböcker i Linköpingsområdet.274 Professor Jan 
Sundin, som tog emot materialet vid LiU, ville att kyrkböckerna skulle bli tillgängliga 
för såväl forskare som allmänhet. Detta har LiU E-Press förverkligat genom att förlaget 
nu publicerar databaserna via webben. Kyrkboksmaterialet består av 27 församlingar 
i Östergötland innehållande samtliga kyrkböcker.275 

Flertalet databaser har härefter registrerats i samarbete mellan Cfl och ArkivData 
i Norrköping.276 ArkivData var ett arbetsmarknadsprojekt som sjösattes i slutet på 
1990-talet när Ericssons fabriker lades ned i Norrköping. Projektet var i flera år fram-
gångsrikt men lades slutligen ner i februari 2012. Cfl ansvarade för universitetets 
registreringsprojekt och registreringen av databaserna med historiskt källmaterial. 
Arbetet skedde i samarbete med Riksarkivet i Stockholm, Landsarkivet i Vadstena 
samt Region Östergötlands arkiv som alla levererade källmaterialet till ArkivData. 
Peter Berkesand gjorde registreringsprogrammen, handledde personalen vid Arkiv-
Data samt såg till att källmaterialet levererades till och från ArkivData. Håkan Anders-
son och Anders Fåk har konstruerat de publika sökfunktionerna på LiU E-Press webb-
sida och den grafiska utformningen av databaserna. 

                                                           
273 En förteckning över befintliga databaser med länk till databasen finns på sidan 
http://www.ep.liu.se/databas/index.sv.asp [hämtad 2018-10-31] 
274 Se Demografiska databasens webbsida http://www.cedar.umu.se/ddb/ [hämtad 2018-10-31] 
275 Avser husförhörslängder, födelse- och dödböcker samt vigsel- och flyttlängder. 
276 Se artikel i Norrköpings Tidningar www.nt.se/img/2008/9/17/4213972.pdf från 18 januari 2003  
[hämtad 2018-10-31]. 
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Den mest besökta databasen och som står för nästan all trafik på förlagets webbsida 
är Centrala Soldatregistret med lite drygt 500 000 poster omfattande Yngre 
indelningsverkets soldater som antagits åren 1682–1901.277  
 

 
Bild 50 Sida med sökresultat i registreringsprogrammet för Norrköpings poliskammare. 

Avslutande reflexioner 
Många som varit med om internets utveckling upplever nog att internet som fenomen 
är rent av svindlande. Från början var det få personer som såg möjligheterna med web-
ben men de fanns och fler blev de. Resultatet ser vi idag: med internet kan vi enkelt 
söka fram information om nästan vad som helst, vi kan arbeta hemifrån, dela med oss 
av vardagslivet i sociala medier, vi kan producera och konsumera, sköta bankaffärerna, 
kommunicera och samtidigt se varandra i realtid och inte minst skicka filer. 
Utvecklingen är alltjämt pågående. Se bara på mobiltelefonen och hur fort utveckling-
en har gått från otymplig telefon som man bara kunde ringa samtal med till en komp-
lett dator med oändligt större kapacitet än persondatorerna på 1990-talet. Det finns 
naturligtvis avigsidor med internet som måste beaktas, men internet har trots allt be-
tytt oerhört mycket för samhällsutvecklingen i stort och forskningen i synnerhet: publi-
ceringen i elektroniska tidskrifter (gärna open access), synliggörandet och spridningen 
av forskningsresultat och forskningsprojekt samt för samarbetet mellan lärosäten 
världen över. Forskningsbibliotekens kataloger, som både forskare och studenter kan 
sitta hemma och leta i, har förenklat arbetet på biblioteken och effektiviserat 
hanteringen av bokbestånden. Ovan nämns ”skicka filer” och den möjligheten är helt 
avgörande för ett förlag: att kunna ta emot ett manuskript och sedan skicka det vidare 
till granskare över hela världen. Vi kan bara gissa oss till hur utvecklingen kommer att 
bli i framtiden. Det är kommunikationen med forskare, studenter och andra förlag 
världen över som gör arbetet på LiU E-Press stimulerande och roligt. 

                                                           
277 Läs mer på Wikpedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Indelningsverket [hämtad 2018-10-31] eller 
Centrala Soldatregistrets webbsida www.soldatreg.se/, under länken Indelningsverket [hämtad 2018-
10-31]. 
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Också miljöaspekten bör vägas in. Elektronisk publicering är naturligtvis betydligt 
miljövänligare än publicering i tryckt form. En digital publikation 
behöver inget papper, kan skickas som en fil och läsas i datorn av 
vem som helst i hela världen med en internetuppkoppling eller i 
mobilen. Att dela med sig av en digital publikation är enkelt, snabbt 
och mer effektivt än att via konventionell post skicka en tryckt 
publikation.  

Låt oss ta ett illustrerande exempel. I november 2018 har 
Linköpings universitet i DiVA publicerat cirka 10 000 fulltexter av 
artiklar och forskningsöversikter i vetenskapliga tidskrifter. Om vi 
skriver ut en enda sida av alla dessa artiklar blir det 10 000 
pappersark. Bild 51 illustrerar mängden papper det rör sig om för 
en enda sida: det är 20 buntar papper om vardera 500 ark. Varje 
bunt är fem centimeter tjock, vilket gör att stapeln blir 1 meter hög. 
Ur en normalstor tall, cirka 20–25 meter hög med en volym om en 
halv kubikmeter, kan man tillverka 31 250 A4-ark.278 Till exemplet 
ovan behövs således en tredjedel av denna tall. Observera att i 
illustrationen ovan är inte böcker, kapitel i böcker, rapporter, 
konferensbidrag, avhandlingar eller studentarbeten medräknade. 
Skulle vi räkna med alla dessa lär stapeln bli betydlig högre och 
mängden papper i det närmaste ofattbart stor.  

Tillsammans med LiU-Tryck strävar vi efter en hållbar 
publicering som är skonsam mot miljön och har så lite klimatpåverkan som möjligt. 
Vår tjänst, print on demand som vi tillsammans med tryckeriet lanserar under hösten 
2018, är ett led i miljöarbetet.  LiU-Tryck arbetar för hållbar tryckning och är 
certifierade enligt ISO 14001:2004 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet).  

Mycket av det papper som nuförtiden konsumeras består av återvunnet papper. 
Pappersåtervinning är således en viktig del av miljö- och klimatarbetet. 
 
Utan medverkan från ett antal personer hade detta kapitel aldrig blivit av: ett varmt 
tack till bibliotekarie Peter Igelström som delat med sig av arkivmaterial han hittat 
samt redigerat texten och till professor Hans Nilsson som granskat manus och kommit 
med mycket värdefulla synpunkter och fakta. Tack till Docent Johanna Nählinder för 
din genialiska idé att stapla papper som illustration och till Roger Nilsson, enhetschef 
på LiU-Tryck som hjälpte till att få fram alla pappersbuntar till fotot. Ett stort tack 
också till förstebibliotekarie Liselotte Thornell, professor Erik Sandewall och Christina 
Hansson som tog sig tid att låta sig intervjuas och delade med sig av sina minnen. 
Liselotte gick bort i april 2018 och en hel del av det källmaterial som har legat till grund 
för detta kapitel har Liselotte varit förutseende nog och sparat. 

                                                           
278 Skogen i skolan, Fakta. 
https://www.skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/pages/2_hur_mycket_papper.pdf 
[hämtad 2018-11-28] 

Bild 51 10 000 
pappersark blir en 
meter hög stapel. 
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