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Transformativa avtal

• Grön, guld, hybrid, diamond, subscribe to 
open

• Offsetting avtal

• Read & publish (publish & read)

• Hybridtidskrifter - cOAlition S slutar att 
finansiera ÖT-publicering i hybridtidskrifter 
fr.o.m. 2024 

Definitioner och begrepp

2021-10-15



2014

SCOAP3

2015

RSC 
Gold4Gold

SCOAP3

2016

RSC 
Gold4Gold

SCOAP3

Springer 
Compact
(juli 2016)

2017

IOP offset

RSC 
Gold4Gold

SCOAP3

2018

De Gruyter
offset

Frontiers
(juli 2018)

IOP offset

RSC Read & 
Publish

SCOAP3

Springer 
Compact

Taylor & Francis

2019

AIP

CUP

De Gruyter offset

Frontiers

IOP offset

Mark Allen 
Healthcare

OUP

RSC Read & 
Publish

SCOAP3

Springer Compact

Springer Nature 
Fully OA (juli 2019)

Taylor & Francis

2020

ACS

AIP

APS

CUP

De Gruyter offset

Elsevier

Frontiers

IOP offset

Karger

Mark Allen Healthcare

OUP

RSC Read & Publish

SAGE + 
Royal Society of Medicine

SCOAP3

SPIE

Springer Compact

Springer Nature Fully OA

Taylor & Francis

Wiley

2021

ACS

AIP

APS

BMJ

Brill

CUP

De Gruyter Read & Publish

Elsevier

Emerald 

Frontiers

IOP Read & Publish

IOS Press

Karger

Mark Allen Healthcare

OUP

Royal Society

RSC Read & Publish

SAGE + Royal Society of Medicine

SCOAP3

SPIE

Springer Compact

Springer Nature Fully OA

Taylor & Francis

Wiley



Other publishers

Bibsam agreement

No Bibsam

agreement

Transformative

agreement

Agreement with OA 

publisher

Read only license

agreement

No Bibsam agreement

Type of agreement 

2021

Part of publishing by Bibsam organisation covered by 
consortium agreements

Articles published 2020 with a corresponding author from a 

Bibsam organisation Data source: Web of Science.

75 % of all

articles covered



ESAC Market Watch

https://esac-initiative.org/market-watch/

https://esac-initiative.org/market-watch/


Bortom 
transformativa avtal 

• Syfte

Att ta fram en strategi inför övergången från de 

transformativa avtalen som ger ett tydligt mandat från 

lärosätenas ledningar om de strategiska vägval som 

bör göras i de kommande förhandlingar.

Gruppen ska även undersöka alternativa 

publiceringsvägar samt ge förslag på sådana.

• Tidsram

Mars 2021 till december 2023. Utkast till strategi bör 

färdigställas under årsskiftet 2022/2023 inför 

förhandlingar under 2023.



Gruppens arbete 2021

18 maj 

Samsyn och scope

Juni

Alternativa 

publiceringsvägar: öppna 

plattformar och öppna 

infrastrukturer

September

Spela schack med 

förlagen –

förhandlingspositioner 

på en oligopolmarknad

December

Harmonisering av 

policyer & hållbar 

finansiering

Oktober

Internationell kraftsamling och 

erfarenhetsutbyte

2021

Fas 1: Förståelse & 

utforskning



Workshop 1
Utifrån rapporten:

• Vilka är det största utmaningarna?

• Vilka lösningar finns på kort och lång sikt?

• Vad kan respektive aktör bidra med?

Prioriterings-triangel:

• Reducera kostnader

• Uppnå ÖT snabbt

• Förändra publiceringssystemet

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-413

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-413


Största utmaningarna

• Beteendeförändring

• Kostnader: fördelning / förhindra ökning

• Vem ska äga publiceringsinfrastrukturen?

• Meriteringssystemet



Lösningar på kort och lång sikt

• Styr om betalningarna (kort sikt)

• Förändra meriteringssystemet (lång sikt)

• Förändra publiceringsinfrastrukturen (lång sikt)



Aktörer och ansvar

• Lärosäten: förändra meriteringssystemet, 

bygga upp stöd (infrastruktur) och samsyn, 

ta debatten, ställa om betalningsströmmar

• Finansiärer: RRS, krav och uppföljning på 

medelsförvaltare, ställa om 

betalningsströmmar

• Forskare: sätta sig in i frågorna

• KB: Sammanställa, analysera, följa upp

• Regering/riksdag: lagstifta om grön ÖT, skjuta 

till / ta bort medel 



Prio-triangel

• Reducera kostnader: uppnå kostnadsbesparingar 

i ett system som under lång tid har haft 

kostnadsökningar långt över inflationen

• Uppnå ÖT snabbt: prioritera de sätt som 

möjliggör att så mycket innehåll som möjligt görs 

öppet tillgänglig utan fördröjning 

• Förändra publiceringssystemet: uppnå 

grundläggande förändring av det vetenskapliga 

publiceringssystemet, ofta genom att utmana 

befintliga aktörer på marknaden



Gruppens arbete 2022-2023

2022

Fas 2: Idégenererande & 

skapande

Workshop/arbete

Workshop/arbete

xxx

xxx

xxx

xxx

2023

Fas 3: Implementering, 

spridning & skalning

December

Utkast till strategi 

bortom transformativa 

avtal



Bibsamkonsortiets
förhandlingsinriktning

• Omedelbar öppen tillgång till alla artiklar 

publicerade av forskare affilierade till deltagande 

organisationer, både i hybrid- och helt öppet 

tillgängliga tidskrifter, med en CCBY-licens

• Fortsatta läsrättigheter 

• En hållbar prismodell som möjliggör för en 

övergång till öppen tillgång och tillåter en 

omdirigering av betalningsströmmarna

• Om ingen acceptabel ÖT-komponent kan uppnås 

förnyas avtalet bara med ett år eller sägs upp



Varför en 
handlingsplan?

• Visa att olika insatser för att uppnå öppen tillgång 

löper parallellt

• Öka takten i omställningen till ett hållbart 

publiceringssystem för öppen tillgång

• Tydliggöra incitament för forskare att publicera ÖT 

• Behålla mångfalden publiceringskanaler/ 

publiceringslandskap (bibliodiversity)



Handlingsplan i fyra punkter

Forskningsintensiva organisationer med hög publicering ser stora prisökningar. Antalet vetenskapliga 

artiklar ökar från år till år, både globalt och i Sverige. 

Den globala övergången till ett nytt publiceringssystem går relativt långsamt. Det resulterar i att 

svenska organisationer under flera år kommer att behöva finansiera både publicering av öppet 

tillgängliga artiklar och fortsatt åtkomst till innehåll bakom betalväggar. 

1. Fortsätta teckna och följa upp läs- och publiceringsavtal för både hybrid- och öppet tillgängliga 

tidskrifter med en CCBY-licens.

2. Teckna fler publiceringsavtal för helt öppet tillgängliga tidskrifter.

3. Utforska och stödja alternativa affärsmodeller och publiceringsvägar med lärda sällskap/små förlag.

4. Se över upphovsrättsliga förutsättningar för att främja öppen tillgång och stödja nya vägar till öppen 

publicering, exempelvis omedelbar parallellpublicering.



Tack
Frågor?


