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Regler för rapportserier
Inledning
Det kan finnas skäl att upprätta olika former av publikationsserier vid ett lärosäte för att löpande
kommunicera t.ex. rapporter och arbetsmaterial (nedan kallat ”rapportserier”). Rapportserier
upprättade vid Högskolan Dalarna har Högskolan Dalarna som ansvarig utgivare. Rapportserier och
dessas innehåll måste därför hålla tillbörlig kvalitet och följa lagar och publikationsetiska riktlinjer.
Nedan följer regler för upprättande, förvaltande och nedläggande av rapportserier vid Högskolan
Dalarna

Rapportserier vid Högskolan Dalarna
Antalet rapportserier vid Högskolan Dalarna ska vara begränsat och skälen för att inrätta en
rapportserie ska vara tydliga och av långsiktig karaktär. Det bör inte finnas mer än en rapportserie per
institution och inte mer än en högskolegemensam serie.

Skäl för inrättande av rapportserie
Skälen för att inrätta en rapportserie ska vara tydliga. Behoven av en rapportserie utifrån forskning,
samverkan eller annan utvecklingsverksamhet skall vara av sådan karaktär att de inte kan uppfyllas
genom gängse publikationsrutiner eller diarieföring. Skäl kan vara långsiktigt samverkansarbete med
behov av kontinuerlig rapportering som ska vara publikt åtkomlig och möjlig att referera till. Skäl kan
också vara behov av snabb publicering av forskningsresultat inom forskningsområden där fältet rör sig
snabbt framåt och långa granskningsprocesser riskerar att forskare missar anspråk på originalresultat.
Rapporter som produceras i Högskolans verksamhet och som bedöms viktiga att publicera ska alltid
publiceras inom ramen för en befintlig rapportserie. Den högskoleövergripande rapportserien kan
användas för sådana rapporter som innehållsmässigt inte passar i övriga serier. En ambition ska vara
att allt som publiceras i en rapportserie i delar eller helhet även ska publiceras i refereegranskade
tidskrifter.

Redaktör och kvalitetskontroll
Varje rapportserie vid Högskolan Dalarna ska ha utsedd ansvarig redaktör och upprättad rutin för
kvalitetskontroll och godkännande av material för publicering. Redaktör för rapportserie utses av
prefekt och har ansvar för att material som publiceras håller hög akademisk kvalitet innehållsligt och
språkligt. Redaktör ansvarar för att materialet publiceras i av Högskolan Dalarna förutbestämd mall
och grafisk profil. Redaktör ansvarar för slutgiltigt beslut om publicering. Allt material som publiceras
ska vara tillgänglighetsanpassat enligt lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bibliotek och kvalitetskontroll
Högskolan Dalarnas bibliotek ansvarar för adekvat utbildning för nya redaktörer.
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Biblioteket ansvarar för att varje rapport får omslag, titelsida och copyrightsida. Varje rapport får
också ISBN, löpnummer och publiceringsdatum via biblioteket. Publicering sker efter klartecken från
redaktör och biblioteket publicerar i Open Acess i DiVA.
Biblioteket ansvarar för uppföljning av rapportserier med publiceringsfrekvens och kontinuitet.
Högskolan Dalarnas Kommunikationsavdelning ansvarar för grafisk profil.

Beslut för inrättande
Det är prefekt som beslutar om inrättande av en rapportserie vid sin institution. Underlag för beslut ska
innehålla redovisade skäl för inrättande. Det långsiktiga behovet och plan för förvaltande av
rapportserien ska redovisas med estimat om publiceringsfrekvens och plan för hur material också ska
omsättas till refereegranskade forskningspublikationer. Om fler än en rapportserie ska inrättas vid en
institution ska synnerliga skäl för detta finnas. Sådana skäl ska föredras inför rektors ledningsråd innan
beslut fattas.

Befintliga rapportserier
Redan etablerade rapportserier vid Högskolan Dalarna innefattas av nämnda regler och justeras efter
behov för att möta dessa.

Nedläggning av rapportserie
Det kan finnas skäl att lägga ner en rapportserie. Om publiceringsfrekvensen är låg är det rimligt att
anta att behovet av serien upphört. Då kan prefekt besluta om nedläggning av rapportserien eller att
rapportserien ska ligga i vilande. En vilande rapportserie behöver ingen redaktör eller annan
administrativ rutin kopplad. Det går heller inte att publicera i en vilande rapportserie utan att den på
beslut av prefekt återaktiveras med beslut om redaktör och administrativ rutin. En rapportserie som
varit vilande i mer än två år bör läggas ned.
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