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Riktlinjer för publicering av tidskrift/skrift i Open
Journals at Lund University (OJLU)
Open Journals at Lund University (OJLU) är en plattform för elektronisk
publicering av tidskrifter och periodiska skrifter med anknytning till verksamheter
vid Lunds universitet. Plattformen är inte avsedd för egenpublicering.
OJLU är inte ett förlag eller en utgivare och tar därmed inte ansvar för innehållet i
det publicerade materialet. Upprätthållandet av vetenskaplighet, etiska
bedömningar, samt upphovsrättsliga förehavanden åligger tidskriftsredaktioner
och/eller utgivare.
Systemet förvaltas av Lunds Universitetsbibliotek, redaktionerna får support av
respektive fakultetsbibliotek.

Övergripande riktlinjer
Det ska finnas en redaktion eller ansvarig redaktör för tidskriften.
Artiklar i tidskrifter ska genomgå peer review eller annan form av
granskningsprocess. Tidskrifter som publiceras inom ett fält där peer review inte är
den etablerade formen för vetenskaplig granskning, kan använda sig av
redaktionell granskning utförd av redaktionen eller av redaktionen tillsammans
med medlemmar ur redaktionsrådet. Detta gäller främst för vissa fält inom
humaniora och samhällsvetenskap*.
Den granskningsprocess som används ska beskrivas av redaktionen på tidskriftens
hemsida på plattformen.
Publikationen ska vara periodisk, och redaktionen ska ha för avsikt att publicera
minst ett nummer om året. OJLU används inte för enstaka publiceringar.
Tidskriften eller tidskriftens redaktion (eller delar av den) ska ha dokumenterad
anknytning till Lunds universitet (mha t.ex. LUCAT) för att plattformen ska få
användas.
*

Denna riktlinje är utformad i enlighet med DOAJs riktlinjer för kvalitetsgranskning. Se
https://doaj.org/publishers#humanities

Om tidskriften är knuten till en institution eller avdelning på universitetet,
garanterar redaktionen att prefekt eller motsvarande informeras och godkänner att
tidskriften startas och publiceras via OJLU.
Redaktionen måste ange en utgivare för tidskriften, det kan vara exempelvis en
institution, en förening eller motsvarande. Utgivaren kan dock aldrig utgöras av en
enskild person.
Redaktionen bör kontakta sitt fakultetsbibliotek i samband med tidskriftens
startprocess. Fakultetsbiblioteket kan bistå med support och hjälp.
Tidskriftens redaktion och/eller utgivare ansvarar för att ovanstående krav uppfylls.

