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- Transformativa avtal: Wilhelm Widmark  (presentation: bilaga 1)  

 

Wilhelm Widmark (inbjuden talare) inledde med en översikt över SUHF-projektet Bortom 

transformativa avtal samt det landskap i vilket de arbetar. 

Några punkter av intresse: 

Men även pres om ÖT. Där framhölls att nya ÖT-modeller är under framväxt 

- Förutom Grön, guld, hybrid och Diamond även: 

o ”Subscribe to open” – som bygger på solidaritet där vissa betalar 

prenumerationsavgifterna för att alla skall få forskningen tillgänglig.  

 

Gruppen ” Bortom transformativa avtal” startade i mars med både forskare och professionella 

aktörer: finansiärer, Bibsam, Astrid Sö Wi och Wilhelm själv. Pågår 2021-23 med syftet att 

finna vägar för öppet tillgänglig publicering efter transformativa avtal, som är en modell som 

framhålls av Coalition S som en övergång mot mer hållbara finansieringsmodeller. Gruppens 

arbete skall bidra till strategier inför förhandlingar med förlagen 2023. 

Några exempel på hållpunkter i arbetet: 

Första möte med publicerande aktörer ”SciFi”, F1000,  

September ”Spela schack med förlagen: Elsevier, Cambridge UP, Frontiers 



Oktober Andra länders strategier (Norge, Tyskland & Nederländerna) 

December: Policies i Sverige 

 

Utgångspunkt i KB:s arbete med öppen tillgång, bland annat rapporten om finansiering av 

omställningen, samt rapporten om meriteringssystemet i relation till ÖT. 

 

De största utmaningarna presenterades som:  

 Beteendeförändring 

Fördelning av kostnader 

Vem äger publiceringsinfrastrukturen 

Meriteringssystemet 

 Norge, Holland har nått långt 

 Frågan kommer upp på nästa rektorskonferens i Stockholm. 

 

Olika aktörer och deras ansvar som diskuterades (obs, ej heltäckande!): Lärosäten, policyer 

och meriteringsvägar; Finansiärer, krav på uppföljning av ÖT, Forskare, att sätta sig in i 

frågorna och att förhandla om RRS forskare behålla Rights retention att få publicera fritt; KB: 

sammanställa analysera och följa upp; Regering/riksdag lagstifta om grön OA, samt skjuta till 

medel. Här lyftes också behovet av handlingsplaner inom lärosäten vad gäller 

meriteringsvägar, samt lärda sällskaps ansvar (notera att flera har skrivit under 

Berlindeklaration(!)) 

 

Med avseende på meriteringssystem lyftes den finska modell, med poäng för ÖT, samt Norge 

som infört klassen X för vissa tidskrifter som kan betraktas som tvivelaktiga. 

Dessutom diskuterades hur olika listningar som WoS, Bibsams avtal och Norska modellen 

kan betraktas som ”Vitlistor” och symbolvärdet av att Bibsam skriver avtal med Guld-ÖT-

förlag. Betyder det att publiceringen i dessa legitimeras?  

 

Intern aktivitet/hackathon  

 

Förslag på tema: Ämnesmässig klustring i SwePub baserat på innehåll. 

Vilken typ av underlag, vilken typ av klustring? 

Vi sitter med olika verktyg: kodspråk mm, men vi avser prata på generell nivå. 



Skapa verktyg som kan delas på GitHub, samt listor med rådata och datatyper som kan delas, 

även färdiga produkter. 

Diskussion om hur man kan använda klassifikationer som ofta är bestämd lokalt och därefter 

sammanslagen i Swepub. 

Gruppen kom fram till att vi skall påbörja en serie av interna övningar och att undersöka möjligheterna 

att skapa ett gemensamt GitHub-konto att dela kod från. 

 

 

Metrics-seminarium HT 2022  

Kan skjutas till nästa möte. Genomföras HT/VT? Påminnelse om att fundera till dess. 

 

Swepub i förvaltning  

 

Övriga frågor  

UKÄ Ämnesklassningar 

Erinrades om VR:s nyligen publicerade pilot till utvärderingsmodell Statsvetenskap. 

Svårigheter och möjligheter som direkt kan hänföras till frågor om ämnesklassificering i 

SwePub, vilket (tada!) är ämnet för gruppens interna aktiviteter i en nära framtid. 

STI-konferensen 

Gustaf var med på konferensen och ledde en panel på temat ”Questionable Publishing”. För 

övrigt var konferensen i huvudsak i panelform istället för individuella presentationer. 

 

Nästa möte  

18 november, 13-15 

 

Vid tangenterna, 

Gustaf Nelhans 

 


