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Program för webinariet

● Inledning, gruppens arbete och de fyra scenarierna – Astrid 
Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

● Forskarperspektivet på gruppens arbete – Gustav Nilsonne, docent 
i neurovetenskap, samordnare, Karolinska Institutet

● Finansiärsperspektivet på gruppens arbete – Olle Lundberg, 
huvudsekreterare, Forte

● Paus
● KB:s arbete med riktlinjer för öppen vetenskap – Katarina Wiberg, 

handläggare, Kungl. Bibliokeket
● Förhandlingar med Elsevier – Wilhelm Widmark, överbibliotekarie 

Stockholms universitet
● Frågor och diskussion modereras av Astrid Söderbergh Widding



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.
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Betalningsströmmar från båda håll i kedjan
gynnar nuvarande system bakom betalvägg

ÖT-
publicering i 

hybridtidskrifter

Betalvägg

Prenumerations-
avtal

€ €
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För att bryta den onda cirkeln, måste
betalningsströmmarna omdirigeras från

publicering bakom betalvägg till öppen tillgång

Plan S 
principer

Transformativa
avtal

Betalvägg
€ €



Gruppens arbete 2021

18 maj 
Samsyn och scope
✅

22 juni
Alternativa 
publiceringsvägar: öppna 
plattformar och öppna 
infrastrukturer ✅

14 september
Spela schack med förlagen 
– förhandlingspositioner på 
en oligopolmarknad ✅

29 november
Harmonisering av 
policyer & hållbar 
finansiering ✅

26 oktober
Internationell kraftsamling och 
erfarenhetsutbyte ✅

2021
Fas 1: Förståelse & 
utforskande



Gruppens arbete 2022

31 januari
Bibsamkonsortiets handlingsplan
Återkoppling medskick från gruppen ✅

15 mars
Internationell utblick
-EUA, Plan S & RRS i 
Tromsø ✅

3 maj
Förslag om rådsslutsatser 
till regeringen ✅

21 September
Heldagsworkshop ✅

13 juni
Internationell utblick 
– Jisc och TA ✅

2022
Fas 2: Idégenererande 
& skapande

• Identifiera problem och hinder
• Ta fram idéer till möjliga lösningar – scenariobyggande



1) Sluta med transformativa avtal / säga upp avtal med kommersiella förlag 
– Inte förnya eller teckna nya transformativa avtal p.g.a. hybridtidskrifter eftersom det inte 
är förenligt med Plan S fr.o.m. 2025. 

2) Alternativa publiceringsvägar 
– Inrätta en publiceringsplattform för Sverige (jfr EU:s plattform Open Research Europe)

3) Öppen tillgång utan författaravgifter 
– Stödja / finansiera öppen tillgång utan författaravgifter/publiceringsavgifter (diamond
OA), dvs kostnaden belastar inte den enskilda forskaren utan täcks av ex. 
forskningsfinansiär, lärosäte, lärt sällskap.

4) Upphovsrätten till publikationer stannar hos upphovspersonen 
– Verka för att upphovsrätten till publikationer och återanvändningen av forskningsresultat 
inte exklusivt överförs till förlag.

Workshop 21 september 
– Fyra scenarier 



Nationellt

• SUHF
− Färdplan för öppen vetenskap (inkl. 

Vägledning för implementering och 
Orienteringskarta)

• Nationella riktlinjer för öppen vetenskap

• Rådsslutsatser vetenskaplig 
kommunikation 23/5

• Forskningspropositionen

Internationellt

• cOAlition S - Plan S

• CoARA
− 14 organisationer i Sverige har 

undertecknat

• Öppen tillgång i USA senast 31 
december 2025

Yttre faktorer
Förlagsmarknaden
• Brist på utveckling mot ÖT hos 

många stora förlag

• Förlag som transformeras:
− Association for Computing

Machinery
− Cambridge University Press
− Royal Society of Chemistry

Upphovsrätt
• RRS vid lärosäten, jfr Edinburgh & 

Cambridge i UK, NTNU & UiT i Norge
• EU-kommissionens utredningar (inom 

ERA)
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