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Publiceringspolicy 
 

1. Spridning av forskningsresultat 
Forskning som bedrivs vid Karlstads universitet ska i så stor utsträckning som 
möjligt synliggöras både nationellt och internationellt, såväl för 
vetenskapssamfundet som för samhället i övrigt.  
 

2. Val av publiceringskanal 
Karlstads universitets forskare uppmanas att publicera sina forskningsresultat i 
internationella (och nationella) kanaler som bedöms vara ledande inom respektive 
ämne.  
 

3. Val av publikationstyp 
Karlstads universitets forskare ska i första hand publicera sin forskning som peer-
review granskade artiklar i tidskrifter som är indexerade i Web of Science. Om 
detta inte är möjligt ska andra publikationstyper eller tidskrifter som har 
kvalitetsgranskad utgivning väljas.  
 

4. Registrering i DiVA 
Det åligger varje forskare vid Karlstads universitet att säkerställa att publikationer 
som denne skrivit finns registrerade i DiVA. Registreringen ska följa de riktlinjer 
som fastställts av Publiceringsstöd/ Universitetsbiblioteket. Aktuella riktlinjer och 
manualer finns på universitetsbibliotekets hemsida under fliken Publicera samt 
Forskarservice.  
Efter registrering låses posterna för forskarna. De kvalitetsgranskas därefter av 
medarbetare vid universitetsbiblioteket som också sköter ev. ändringar, samt har 
rätt att ta bort poster som inte kan beläggas. 

 
5. Tillgängliggörande av forskningspublikationer – Open access 

Karlstads universitets forskare bör sträva efter att publicera sig i fritt tillgängliga 
tidskrifter eller öppna arkiv. Detta kan ske genom originalpublicering i 
välrenommerade tidskrifter som tillämpar Open Access (OA), eller genom 
parallellpublicering i DiVA. Universitetets forskare bör undvika att ingå avtal med 
förlag som begränsar möjligheten till OA-publicering. 
Forskare vid Karlstads universitet rekommenderas att arkivera en postprint-version 
av sina publikationer i publiceringsdatabasen DiVA. 
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6. Fulltextpublicering vid utgivning via Karlstads universitet  
Publikationer där Karlstads universitet (eller en underliggande organisationsenhet) 
är utgivare ska publiceras OA om inte särskilda upphovsrättsliga eller 
sekretessrelaterade hinder föreligger. 
 

7. Organisatorisk hemvist 
Vid publicering ska forskarens hemvist anges som Karlstads universitet eller 
Karlstad University. Inga förkortningar är tillåtna. Även institution eller annan 
relevant organisationstillhörighet skall finnas med. Se exempel i bilaga 2.  
 

8. Forskningsfinansiärer 
Forskningsfinansiärer, s.k. acknowledgements for grants, skall om möjligt anges 
vid publicering samt registreras vid respektive publikation i DiVA.  
 

9. Externa relationer 
Universitetet ser det som angeläget att forskarna ökar det vetenskapliga utbytet 
genom att till exempel medverka i populärvetenskapliga sammanhang, åta sig 
redaktionella uppdrag liksom att finnas med i vetenskapligt relevanta nätverk.  
 

10. ORCID 
Forskare vid Karlstads universitet ska skaffa och använda ORCID (Open 
Researcher & Contributor ID). ORCID ska anges vid registreringen av 
publikationer i DiVA.    
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Bilaga 1. Goda publiceringsråd 
 
Denna lista hålls uppdaterad via 
http://www.kau.se/bibliotek/publicera/publiceringspolicy/publiceringsrad 
 

a) I bedömningen av vilken tidskrift som ska väljas bör följande kriterier beaktas:  

relevant läsekrets, förlag, Impact factor, vilka andra som har publicerat sig i 

tidskriften, tidskriftens spridning, tid mellan att artikeln accepteras tills den finns 

tillgänglig, tidskriftens indexering i internationella databaser så som ISI. 

b) Monografier och rapporter kommer sällan med i stora bibliometriska 

undersökningar – skriv därför artiklar om det är möjligt. Om man vill publicera sitt 

arbete både som bok och som artikel ska man publicera artikeln först. Många förlag 

publicerar inte artiklar med resultat som har publicerats tidigare.  

c) Eventuellt nyhetsvärde. 

d) Relevans, samt att resultatet relaterar till tidigare forskning inom fältet. 

e) Metod – objektivt och korrekt. 

f) Kommuniceras forskningsresultat på ett relevant sätt? 

g) Tydlig argumentation. 

h) Referenslista – relevant och uppdaterad? 

i) Internationellt perspektiv. 

j) Följ tidskriftens guidelines och författarinstruktioner (instructions for authors).  

k) Tänk på att välja bra titel, nyckelord (relevanta och kända) och att ha en bra 

sammanfattning (som innehåller de valda nyckelorden). 

l) Skriv om konferensbidrag till en artikel och försök publicera i en välrenommerad 

tidskrift. 

m) Välj, om möjligt, Open Access, OA, i enlighet med Universitetets policy. I de fall 

där förlagen begränsar parallellpublicering bör man sträva efter att upprätta ett 

tilläggsavtal. Detta garanterar att forskaren behåller ett antal viktiga rättigheter, 

såsom rätten att parallellpublicera i ett öppet arkiv (som DiVA) och att göra och 

distribuera kopior för sin undervisning. 

n) Undvik s.k. predatory publishers genom att i förväg kontrollera att tidskriften inte 

finns med på följande lista. 

  

http://www.kau.se/bibliotek/publicera/publiceringspolicy/publiceringsrad
http://scholarlyoa.com/publishers/
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Bilaga 2. Affiliering 

Exempel på affiliering: 
Department of [institutionens namn], Faculty of [fakultetens namn], Karlstad 
University [Karlstads universitet] 
 
 


	Publiceringspolicy
	Bilaga 1. Goda publiceringsråd
	Bilaga 2. Affiliering
	Exempel på affiliering:


