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Dnr SLU ua2014. 2.3.2-1501 

Exp. den: 28/4-14/SR 

Rektor 

  

BESLUT 

2014-04-28 

 

 

Sändlista 

Elektronisk publicering av faktablad och rapporter vid 
SLU 

Beslut 

Rektor beslutar: 

att, med verkan från den 1 juli 2014, ska alla rapporter och faktablad som 

publiceras vid SLU deponeras i universitets elektroniska fulltextarkiv Epsilon,  

att uppdra åt dekanerna att före den 1 juli 2014 besluta om rutiner för denna 

deponering inom respektive fakultet; rutinerna ska bl.a. innehålla ett system för 

årlig uppföljning av att regelverket följs, 

att uppdra åt överbibliotekarien att fortlöpande följa upp vad som deponeras och ge 

underlag till fakulteternas årliga uppföljning, 

att uppmana forskare vid SLU att publicera open access samt deponera publicerade 

artiklar i Epsilon, samt  

att upphäva rektors beslut av den 11 februari 2008, § 20/08, avseende vetenskaplig 

publicering. 

Redogörelse för ärendet 

Sedan år 2003 publiceras alla avhandlingar elektroniskt och sedan år 2008 gäller 

det också för självständiga arbeten. Rektor beslutade den 11 februari 2008, § 20/08 

dnr SLU ua 11-474/08, att ”SLU:s forskare uppmanas att vid publicering hävda sin 

rätt till parallellpublicering i Epsilon, SLU:s digitala öppna arkiv, samt att deponera 

en kopia av varje publicerad artikel i Epsilon.” Rektor beslutade samtidigt att 

”SLU:s forskare uppmanas att publicera sina artiklar i tidskrifter som tillämpar 

open access när lämpliga sådana existerar.” 

Rapporter är idag den vanligaste publikationstypen i Epsilons öppna arkiv och 

antalet faktablad är också betydande. Vid LTV-fakulteten är det sedan 2007 

obligatoriskt att deponera alla rapporter i fakultetens serie i Epsilon. 
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Biblioteksrådet har vid sitt sammanträde den 8 maj 2013 behandlat ärendet och 

förordat ett rektorsbeslut. 

Biblioteket, som ansvarar för drift och utveckling av Epsilon, kan vid behov ge 

stöd till författaren/redaktören vid deponering. 

Motiv till beslutet 

Epsilon utgör en sammanhållen plats för den elektroniska fulltextpubliceringen av 

SLU:s vetenskapliga material. Användandet av Epsilon för den elektroniska 

publiceringen underlättar för uttag och sammanställningar av institutioners/ 

författares produktion. I dag är det över 600 besökare/dag som hittar till resurserna 

och närmare 80 % av dessa är nya besökare.  

En förutsättning för att beslutet ska få fullt genomslag är att det följs upp. Det är 

lämpligt att dekanerna med sina fakultetskansliers hjälp har det ansvaret.  

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Publicering i Epsilons öppna arkiv betyder att: 

– bli sökbar i på Internet genom sökmotorer som Google. Eprints, som är 

den programvara som Epsilon använder, är optimerad för sökmotorer, 

– publikationen distribueras globalt genom att Epsilon är en nod i ett globalt 

nätverk av digitala arkiv, 

– publikationen levereras till KB enligt e-pliktlagen, 

– användare kan dela publikationen i andra sociala nätverk (t.ex. Linkedin, 

Google+, Facebook m.fl.) Varje post i Epsilon har en ”Dela ikon”, 

– användare kan skapa persistenta/stabila länkar, 

– användare (t ex författaren eller institutionen) kan med hjälp av t ex RSS-

flöden skapa automatiska uppdateringar på hemsidor i t.ex. Episerver, 

– publikationens bibliografiska information exporteras automatiskt till 

SLUpub,  

– publikationen katalogiseras i Libris. 

 

 

 

Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av prorektor Torbjörn von 

Schantz efter föredragning av överbibliotekarie Snorre Rufelt och i närvaro av 

universitetsdirektör Martin Melkersson. 
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Torbjörn von Schantz 

  

  

Snorre Rufelt  

 

 

Sändlista 

Dekanerna 

Överbibliotekarien 

Prefekterna 

Kopia för kännedom 

Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen 


