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SLS UTGIVNINGSPOLICY 

Målet för SLS utgivningsverksamhet är

 att sprida kunskap om det svenska i Finland
 att erbjuda en utgivningskanal för forskning och arkivmaterial med 

anknytning till humaniora och samhällsvetenskaper
 att stärka SLS profil som ett vetenskapligt sällskap 
 att öka SLS synlighet både i Finland och utomlands 
 att stärka SLS digitala profil

1. Utgivningsprofil

SLS ger ut högklassig vetenskaplig och mer allmän litteratur inom humaniora och 
samhällsvetenskaper. Förutom att ge ut fysiska och digitala böcker producerar och upprätthåller 
SLS även digitala utgåvor och databaser.

SLS utgivning omfattar bland annat insända manuskript, skrifter och digitala utgåvor 
producerade inom projekt som finansierats av SLS samt beställningsverk. Samtliga publikationer, 
inklusive digitala utgåvor, genomgår en granskningsprocess. SLS samarbetar även med 
etablerade läromedelsproducenter. Utgivning av klassisk skönlitteratur (ej textkritiska utgåvor) 
sker företrädesvis i samarbete med andra aktörer.

SLS utgivningssektor följer aktivt utvecklingen inom digital utgivning och öppen vetenskap, ökar 
sin kompetens och arbetar för att höja SLS digitala profil. Samtliga böcker som ges ut på SLS 
utkommer även digitalt, antingen samtidigt med den tryckta utgåvan eller efter en karenstid. 
Även äldre utgivning utkommer digitalt i takt med att rättigheterna utreds och klareras. Samtliga 
digitala utgåvor märks med adekvat licens. Parallellpublicering av artiklar på till exempel 
universitetens webbplatser är tillåten, och parallellpublicering av hela verk sker enligt 
överenskommelse med SLS. 

Mottot är ”hållbar utgivning”. SLS utgivning står för hög vetenskaplig och facklitterär nivå, 
beständighet över tid samt miljömedvetenhet i produktionen. Syftet med utgivningen är inte att 
vara vinstdrivande, men verksamheten ska vara kostnadseffektiv.

Utgivningen och det redaktionella arbetet håller en hög nivå vad beträffar till exempel akribi, 
språkriktighet och läsbarhet. De käll- och verkutgåvor som utges av SLS bygger på en hög 
editionsfilologisk kompetens. Ledstjärnor för den digitala utgivningen är beständighet, 
användarvänlighet, sökbarhet och integrering i nationella och internationella infrastrukturer. SLS 
värnar också om bokkonsten och bokkulturen genom att ge ut omsorgsfullt formgivna böcker 
med en hög grafisk profil.

SLS utgivningsverksamhet evalueras kontinuerligt enligt fastställda kriterier.
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2. Genrer och granskning

SLS huvudserie är Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (SSLS). Huvudserien 
har följande underserier:

 Folklivsstudier
 Historiska och litteraturhistoriska studier
 Meddelanden från Folkkultursarkivet
 Studier i nordisk filologi
 Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut.

Målet är att SLS huvudserie ska ha en så hög klassificering som möjligt i Publikationsforums 
nivåklassificering av vetenskapliga publikationskanaler. Samtliga manuskript som är avsedda att 
utkomma i serien SSLS granskas enligt de kvalitativa och etiska krav som tillämpas av det 
internationella vetenskapssamfundet. De granskade volymerna märks med Vetenskapliga 
samfundens delegations märke för kollegialt granskade vetenskapliga publikationer.

Beslut om granskning, inklusive val av granskare, och utgivning fattas av utgivningsnämnden 
(UN), som är ett av vetenskapliga rådet tillsatt expertorgan med uppgift att ansvara för 
principerna för SLS utgivning. Större frågor av övergripande principiell natur förs till 
vetenskapliga rådet för avgörande.

Vid sidan om huvudserien SSLS ger SLS ut serien SLS Varia. I denna serie utkommer 
publikationer som ligger i linje med SLS uppdrag, men som genom sin karaktär förutsätter en 
annan granskningsprocess än de publikationer som utkommer i huvudserien. Dessa verk 
granskas internt inom SLS enligt fastställda kriterier. Även utgivningen i serien SLS Varia föregås 
av beslut i utgivningsnämnden.

SSLS och SLS Varia har varsin underserie för verk som ges ut enbart i digital form, Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland e respektive SLS Varia e.

Utöver ovan nämnda serier och underserier omfattar utgivningen även andra publikationer 
såsom medlemstidningen Källan, e-tidskriften Folk och musik samt fonogram och musikalier.

3. Utgivningsspråk

Huvudspråket i SLS utgivning är svenska, men också utgåvor på andra språk i original eller 
översättning kan komma i fråga, företrädesvis i samarbete med andra förlag. När det gäller 
parallellutgåvor på finska samarbetar SLS med finskspråkiga förlag.

4. Spridning

SLS marknadsför sin utgivning både i Finland och utomlands. 

Den viktigaste marknaden utanför Finlands gränser är Sverige. Sådana titlar som anses väcka 
intresse i Sverige utges i samarbete med svenska förlag, både med hjälp av ramavtal och genom 
separata avtal för enskilda titlar. Syftet är att vinna synlighet och spridning för SLS utgivning i 
Sverige.



3(3)

04 01 01 Slutligt 307 11.5.2021

Titlar som bedöms vara intressanta för en internationell publik ges företrädesvis ut i samarbete 
med andra förlag, antingen finländska eller utländska.

SLS deltar aktivt i bokmässor både i Finland och i Sverige, men även i övriga länder.

SLS är medlem i organisationer och sammanslutningar som är relevanta inom 
utgivningsbranschen, såsom Förlagsföreningen i Finland och Förbundet för 
vetenskapspublicering i Finland.


