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Bakgrund
•

•

Lärosäten, vars forskare publicerar sig i form av gyllene open access i
hybridtidskrifter, får betala både prenumerationsavgifter och APC:er
(författaravgifter) för samma tidskrifter, ett fenomen som kommit att
kallas double dipping
• Krav har därför ställts på en minskning av prenumerationskostnaderna i
proportion till utgifterna för författaravgifter
• Krav på en övergång till ett OA-baserat publiceringssystem har samtidigt
ställs från politiskt håll (Regeringen & EU)
Förhandlingar mellan bibliotekskonsortier och förlag har därför resulterat i
avtal, baserade på principen för så kallad offsetting, dvs att en ny kostnad
(APC:er) balanseras av att en annan kostnad (prenumerationskostnader)
minskar
• Bibsamkonsortiet har slutit offset-avtal med förlag för att stödja
utvecklingen mot att fler av de deltagande organisationernas
publikationer publiceras Open Access (OA), till kontrollerade kostnader

Forskningspropositionen 2016/17:50 målbild för OA till publikationer och forskningsdata
• En omställning till öppen tillgång till forskningsresultat inklusive
vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk och forskningsdata bör vara
genomförd fullt ut senast inom tio år
• Forskningsdata som ligger till grund för vetenskapliga publikationer bör bli
öppet tillgängliga samtidigt som den tillhörande publikationen
• En övergång till öppen tillgång till forskningsresultat bör ske successivt för att
säkerställa att det sker på ett ansvarsfullt sätt
• 2017: KB får samordningsuppdrag för öppen tillgång till publikationer och
VR för öppen tillgång till forskningsdata

Definitioner
•
•

•

Open Access (OA) innebär att alla får tillgång till publicerade
forskningsresultat genom att dessa görs öppet tillgängliga på Internet
Förlag tar ofta (men inte alltid) ut en avgift, en s.k. Article Processing Charge
(APC) för OA-publicering
Det finns tidskrifter som är
1. helt prenumerationsbaserade och inte erbjuder OA-publicering
(prenumerationstidskrifter)
2. prenumerationsbaserade tidskrifter som erbjuder OA-publicering mot
APC (hybridtidskrifter)
3. rena OA-tidskrifter där alla publikationer är publicerade OA (s.k. guldOA). En del guld-OA-tidskrifter tar ut APC:er, andra är avgiftsfria

• Generellt är det dyrare att köpa loss en enskild publikation ur en
hybridtidskrift än att publicera i en ren OA-tidskrift

Vad är ett offset-avtal?
•

Gemensamt för offset-avtal är att förlag och bibliotekskonsortium enas om en
förändrad betalningsmodell där man går ifrån att betala för att läsa
vetenskapliga tidskrifter, till att istället övervägande betala för att publicera
artiklar öppet tillgängligt

•

Ju mer som publiceras öppet tillgängligt, desto mindre är anledningen för
bibliotekskonsortier att fortsätta betala prenumerationsavgifter på tidigare
nivåer

Tre sorters offset-avtal
•

Ett rent Offset-avtal innebär att en organisation får sänkt licens/prenumerationskostnad hos ett förlag, baserat på hur mycket APC
organisationens forskare betalat in för OA föregående år. Bibsam-avtalet med
IOP är ett offset-avtal av denna typ

•

En variant på offset är Read & Publish. I Read & Publish-avtal betalas en
(huvudsaklig) publiceringskostnad och därtill en s.k. läskostnad. Springer
Compact är ett Read & Publish-avtal

•

En tredje variant på offset är Pay-as-you-publish. Det innebär att kostnaden
för APC centraliseras, utan att deltagande organisationer behöver betala en
klumpsumma eller förbetala ett visst antal publikationer, och utan att
inkludera någon kostnad för läsning. Bibsam har inget sådant avtal idag

Vilka avtal med OA-komponent har LNU idag?
Förlag

Typ av avtal

ACM Digital Library

Offset - Rabatt på följande års licensavgift baserad
på antalet inbetalade APC:er

American Chemical Society (ACS)

Fast rabatt på APC:er. Ytterligare rabatt för
enskilda medlemmar i ACS

Cambridge University Press

Avtalet ger deltagande institutioner ett begränsat
antal kostnadsfria APC:er

Frontiers

Fast rabatt på APC:er (10%)

Springer

Read & Publish – sänkt prenumerationsavgift mot
att kostnaden för hybrid-OA centraliseras från
enskilda forskare till deltagande organisationer i
Bibsam

Taylor & Francis

Read & Publish – sänkt prenumerationsavgift mot
att kostnaden för hybrid-OA centraliseras från
enskilda forskare till deltagande organisationer i
Bibsam

Wiley

Offset - Rabatt på följande års licensavgift baserad
på antalet inbetalade APC:er

Frontiers (från 2018-07-01)
•

•
•

•

Frontiers är ett open access-förlag som publicerar 59 tidskrifter inom
medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga
tidskrifter är öppet tillgängliga att läsa (CC-BY)
Avtalet innebär 10% rabatt på publiceringsavgifter för deltagande
organisationer.
När en artikel har accepterats för publicering i en av Frontiers tidskrifter görs
en kontroll om personen som står angiven som corresponding author hör till
en organisation som deltar i Bibsamkonsortiets avtal. Författaren identifieras
via den organisationstillhörighet och/eller e-postadress som angivits vid
inskickande av artikeln. Det är därför viktigt att du har angett att du tillhör
Linnéuniversitetet, samt att du använder din lnu.se-epostadress.
Observera att du inte behöver betala för artikeln vid publiceringstillfället,
utan du faktureras istället i efterhand via UB.

Springer Compact (2016-2018)
•

•

•

Avtalet kombinerar publicerings- och licenskostnader. Modellen är ett sätt för forskare
(endast Corresponding Authors) från deltagande organisationer att få sina artiklar
publicerade OA i Springers hybridtidskrifter, så kallade Open Choice (ca 1 600 titlar)
och behålla sin upphovsrätt med en CC-BY-licens. Samtidigt ges fortsatt tillgång till att
läsa artiklar i prenumerationsbaserade tidskrifter på Springers plattform som inte är OA
Publiceringskomponent
• I denna ingår licenskostnaderna (uppräknat med 3 % per år) och en kostnad för en
uppskattad framtida publicering på totalt 4 134 artiklar fördelat på följande år:
• 2016: 700 OA-artiklar
• 2017: 1 600 OA-artiklar
• 2018: 1 834 OA-artiklar
• Antalet artiklar är inte specificerade per organisation utan kan nyttjas av alla
deltagande organisationer enligt principen ”först till kvarn”
Läskomponent
• Avtalet ger tillgång till samtliga e-tidskrifter (ca 2 110 titlar) på plattformen
SpringerLink från 1997 och framåt

Vilka tidskrifter ingår hos Springer?
Samtliga (ca 1 600) tidskrifter som erbjuder publiceringsmodellen Open Choice
(hybridtidskrifter)
•

Se länken för en lista över Springers tidskrifter
• https://media.springernature.com/full/springercms/rest/v1/content/15226614/data/v7

•

Notera att endast de tidskrifter med ”Hybrid (Open Choice)" i kolumnen
"Open Access Option" omfattas av avtalet. De med beteckningen "Fully
Open Access" ingår ej.

Vilka publikationstyper ingår hos Springer?
•

Original Paper – Standardartikel, presenterar vanligen nya resultat; artiklar
som publiceras under den här artikeltypen kan också kallas Original
Research, Original Article, Original Paper eller Research Paper.

•

Review Paper – Standardartikel, tolkar tidigare publicerade resultat.

•

Brief Communication – Kort artikel inskickad för snabb publicering som
har samma struktur som en standardartikel.

•

Continuing Education – Artikel som är en integrerad del av
vidareutbildning (vanligtvis medicinsk).

Taylor & Francis (2018-2020)
•

Avtalet med Taylor & Francis är ett offsettingavtal med syfte att gå över till en så
kallad Read & Publish-modell, där priset för hela konsortiet baseras på publicering. Ett
ramverksavtal kommer att slutas med Taylor & Francis för treårsperioden 2018-2020

•

2018 blir ett övergångsår där samma prenumerationsmodell som tidigare år fortsätter,
men där en publiceringsavgift tillkommer. Mot att denna summa läggs till i avtalet
kommer författare affilierade med deltagande organisationer att kunna publicera 1491
artiklar med omedelbar öppen tillgång i T&Fs hybridtidskrifter
• Antalet artiklar är inte specificerade per organisation utan kan nyttjas av alla
deltagande organisationer enligt principen ”först till kvarn”

•

Under 2019 och 2020 kommer avtalet att omfatta publicering i både hybridtidskrifter
och rena open access-titlar. En stegvis ökning av antalet APC:er som betalas via avtalet
diskuteras

Vilka tidskrifter ingår hos Taylor & Francis?
•

Samtliga (ca 2 300) tidskrifter som erbjuder publiceringsmodellen Open
Select (hybridtidskrifter)

•

Se länken för en lista över Taylor & Francis tidskrifter
• https://authorservices.taylorandfrancis.com/journal-list/

•

Notera att endast de tidskrifter med "Yes" i kolumnen "Open Select" omfattas
av avtalet. De med beteckningen "Fully Open" ingår ej.

•

Under perioden 2019-2020 kommer även artiklar som publiceras i rena open
access-tidskrifter ("Fully Open") ingå, men avtalet är ännu inte
färdigförhandlat.

Vilka publikationstyper ingår hos Taylor & Francis?
•

•

I avtalet ingår enbart
publikationstyper som faller
under beteckningen ”Core
Content”
Kontakta UB för en komplett
lista över vilka
publikationstyper som ingår

Vad behöver du som författare göra? (Frontiers,
Springer, Taylor & Francis)
•
•
•

Måste vara corresponding author för artikeln
Måste ange Linnéuniversitetet som affiliering
Helst använda e-postadressen från Linnéuniversitetet
(förnamn.efternamn@lnu.se)

•

När en artikel har accepterats för publicering meddelas automatiskt
universitetsbiblioteket som verifierar författarens
institutionstillhörighet

Parallellpublicera i DiVA
•

För att ge din artikel ökad synlighet och större spridning har du möjlighet att
parallellpublicera din artikel i DiVA. Både Springer och Taylor & Francis
tillåter inom ramen för avtalen omedelbar publicering i DiVA av den
förlagsutformade (slutgiltiga) versionen av artikeln

•

Du kan själv publicera din artikel i DiVA eller skicka in din artikel till
Universitetsbibliotekets DiVA-support via diva@lnu.se, så hjälper vi dig med
parallellpubliceringen

Verifierade artiklar hittills (Lnu)
•

Springer Compact
• Från 1/7 2016: 10
• 2017: 24
• 2018: hittills 16

•

Taylor & Francis
• 2018: hittills 40

•

Frontiers
• 2018: hittills 3

Publiceringspott för open access-publicering
•

•
•
•
•

Forskare vid Linnéuniversitetet som har fått en artikel antagen i en open
access-tidskrift kan söka bidrag till sin publiceringsavgift (APC). Syftet med
detta är att stimulera övergången till öppen vetenskap.
Bidrag ges för publicering i så kallade gold open access-tidskrifter, det vill
säga tidskrifter som gör sina artiklar fritt tillgängliga utan fördröjning.
Potten inrättades 2018-10-22
Administreras av universitetsbiblioteket
Ansökan sker via ett formulär på universitetsbibliotekets webbsidor:
• https://lnu.se/ub/forskningsstod/open-access/ekonomiskt-stod/formularpubliceringspott/

Vilka villkor gäller för att kunna få bidrag?
•
•
•
•
•
•
•
•

Stöd ges till publicering i rena open access-tidskrifter. Tidskriften ska
uppfylla OASPA:s kvalitetskrav
Den sökande måste vara ansvarig författare/corresponding author
Den sökande måste ha angett Linnéuniversitetet/Linnaeus University som sin
affiliering i artikeln
Artikeln skall vara antagen för publicering (accepted).
Max 30 000 SEK kan beviljas per artikel
Om den sökandes externa finansiär erbjuder möjlighet att finansiera
publiceringsavgiften beviljas inte medel ur potten
Vi tillämpar "först till kvarn-principen" och när de avsatta medlen är
förbrukade upphör open access-stödet
Omedelbart efter att artikeln publicerats, ska den även publiceras i fulltext i
DiVA

Kontakt
•

Kontakta Universitetsbiblioteket via forsk.ub@lnu.se om du har frågor kring
open access!

•

På universitetsbibliotekets webb finns information om open access-avtal med
olika förlag och information om hur du ansöker om ekonomiskt stöd från
Linnéuniversitetets publiceringspott:
• https://lnu.se/ub/forskningsstod/open-access/ekonomiskt-stod/

