
Generelt om arbeidsflyt i publiser og les-
avtaler

Solveig, LÅT-dagen 9. mars 2020



Arbeidsflyt fra tre perspektiver

• Solveig Wikstrøm, Unit: Generelt

• Paul Simon Svanberg, UiB: Arbeidsflyt 
fra institusjonens perspektiv ved en 
case (Solveig presenterer)

• Tore Nilsen, Unit: Presentasjon og 
sammenligning av arbeidsflyt for "de 
fire store" ++

"Three monkeys" by Anderson Mancini is licensed under CC BY 
2.0 mo



Hva har skjedd siden sist?

LÅT-dagen 11. mars 2019:

• Én publiser og les-avtale: 
• De Gruyter

Siden har vi fått flere avtaler på plass:
• 15. mars 2019: Wiley

• 23. april 2019. Elsevier (etter å ha sagt opp avtalen 12. mars)

• 27. juni 2019: Springer

• 4. oktober 2019: Taylor & Francis

2020: 

• Sage, CUP, IoP (før 2020), ACS, Frontiers

• Grønn policy hos ACM og Emerald?

• Ikke bare mange nye avtaler, også mange nye arbeidsoppgaver!

• Bratt læringskurve for forskere, biblioteker, koordinatorer og
utgivere.



Bakteppe: Plan S

• Omgående og full OA-publisering 
uten embargo

• Forfatterne skal ha copyright til 
sine publikasjoner

• Forskningen må publiseres med åpen lisens

• Koalisjonen vil kunne bidra til å finansiere 
publisering av artikler i abonnements-
tidsskrifter, såkalt hybrid OA, dersom dette er 
en del av overgangsordninger.

• Kravene til full og umiddelbar åpen publisering 
er forskjøvet og vil gjelde fra Forskningsrådets 
utlysninger i 2021.



Hva medfører dette?

• Endrer i stor grad måten vi betaler for å 
lese og måten vi betaler for å publisere, og 
kostnadsdistribusjonen mellom dem. 
Særlig store konsekvenser for bibliotekene 
og utgiverne.

• Bibliotekene trenger å vite mer om hvor 
forskerne publiserer.

• Forskerne trenger å forstå mer om 
konsekvensene/implikasjonene for hvor 
de velger å publisere.

Kilde: Patricia Killiard, Cambridge University Libraries https://www.uksg.org/page/uksg-introduction-open-
access-publications-lifecycle-and-compliance

https://www.uksg.org/page/uksg-introduction-open-access-publications-lifecycle-and-compliance


Hva endrer seg for biblioteket?

• Skifte fra å betale for å lese til å betale for å publisere på vegne 
av forskerne

• (Delta i) forhandlinger om transformative avtaler, kostnader, 
administrasjon av abonnementer og APC-er

• Smelte sammen tidsskrift og OA-kostnader i ett enkelt 
abonnement vil endre lokale fond – færre APC-er og enklere 
fakturering

• Skifte i organisasjonen: Tettere samarbeid mellom OA- og 
lisensteam. Økte kvalifikasjoner, inkludert bibliometri, 
dataanalyse og lisenser for å bli mer fortrolig med forskernes 
publiseringsmønstre

Kilde: Patricia Killiard, Cambridge University Libraries 
https://www.uksg.org/page/uksg-introduction-open-access-publications-lifecycle-
and-compliance

Shutterstock.com

https://www.uksg.org/page/uksg-introduction-open-access-publications-lifecycle-and-compliance


Støtte og lære opp forskere

• Orientering for fagledere og økonomiansvarlige

• Veiledning om hvilke artikler som er i samsvar med avtalen 
og krav til finansiering for forskere

• Klar informasjon om hvor de kan publisere – transformative 
avtaler som er på plass, publiseringsplattformer og 
opplæring i disse

• Hjelpe forskerne med å forstå krav til lisenser

• Hvordan forskningen deres vil bli evaluert i framtida og hva 
DORA (eller lignende) betyr for dem (San Francisco 
Declaration on Research Assessment)

Kilde: Patricia Killiard, Cambridge University Libraries 
https://www.uksg.org/page/uksg-introduction-open-access-publications-
lifecycle-and-compliance

"Librarian Action Figure" by Wootpeanuts is 
licensed under CC BY-NC-SA 2.0 

https://www.uksg.org/page/uksg-introduction-open-access-publications-lifecycle-and-compliance


Sammenligning gull, hybrid og grønn OA

Gull Hybrid Grønn

Gratis for forfatteren APC, men vanligvis med 
finansieringsmuligheter

APC, men vanligvis med 
finansieringsmuligheter

Ja

Gratis for leseren Ja Ja Ja, for en bestemt 
versjon

Publiseringskanaler Moderat Mange Mange

I samsvar med 
finansiørenes krav

Vanligvis Må sjekkes! Må sjekkes!

Tidslinje for 
publisering

Publiseringsvindu Publiseringsvindu En versjon kan ofte bli 
publisert raskt



Publisering med gull, hybrid og grønn OA

Sage, ACS og CUPForskningsmidler. 
Forskeren planlegger 
prosjektet

Forskeren utfører 
forskningsprosjektet

Forskeren velger 
publiseringskanal i samsvar med 
finansiørenes vilkår

Forskeren leverer 
artikkelen til tidsskriftet

Tidsskriftet aksepterer artikkelen for 
publisering

GULL publisering GRØNN publiseringHYBRID publisering

Forfatteren (finansiøren) 
betaler APC

Artikkelen blir publisert og 
er gratis å lese

Forfatteren velger OA-
format og (finansiøren) 
betaler APC

Artikkelen blir publisert og 
er gratis å lese

Artikkelen blir publisert bak 
betalingsmur

Forfatteren deponerer 
artikkelversjon (med eller uten 
embargo)



Hva må vi ta hensyn til i publiseringsprosessen?

• Publiseringsportalens funksjonalitet

• Inkluderte/ekskluderte titler

• Tittellister

• Submission date eller acceptance date

• Korresponderende forfattere

• Kvoter

• Spørsmål om betaling av APC

• Godkjenning av artikler

• Bruk av lisenser

• Informere om avtalene internt

• ………..

Shutterstock.com



Elsevier – Author journey

• Hva kan gå galt?

Paul Simon Svanberg, UiB



Elsevier – Author journey

• Hva kan gå galt!?

• Litt av  hvert, viser det seg

Paul Simon Svanberg, UiB



Elsevier – Author Journey – Corresponding author

• Case: Forfatter har fått ny jobb eller lignende 
ved et annet universitet

• Spesielt vanlig blant unge forskere, postdocs, etc
• Heller enn å oppgi institusjonen som artikkelen 

ble forsket på/skrevet ved, oppgir forfatteren sin 
nye arbeidsplass

• At forfatteren må oppgi institusjon her (og kun 1 
institusjon!) er på en måte bare en formalitet, 
men samtidig avgjørende for om publikasjonen 
regnes som dekket av OA-avtalen

• Resultat: Publikasjonen blir ikke fanget opp 
som dekket av avtalen, forfatter får ikke tilbud 
om åpen publisering 

• Løsning: Hvis forfatteren på en eller annen 
måte oppdager at vedkommende har gjort feil 
her og kontakter biblioteket, må biblioteket 
kontakte Elsevier og få ordnet det slik at 
forfatteren kan fylle ut skjemaet på nytt

Paul Simon Svanberg, UiB



Elsevier – Author journey – Publishing options

• Case: Forfatteren leser det 
med liten skrift og får kalde 
føtter 

• Resultat: Velger «subscription
model»

• Løsning: Informere forskere i 
forkant om hva OA-avtalene 
innebærer

Paul Simon Svanberg, UiB



Elsevier – Author journey - Licenses

• Case: Forfatteren skjønner ikke hva 
lisensene innebærer
• Publiseringslisenser kan være 

vanskelige å forstå

• Elsevier gir ikke akkurat gode 
forklaringer heller

• Resultat: Bibliotek får spørsmål om 
hva forfatteren skal velge

• Løsning: Kom på lisens-bolken 
senere i dag!

Paul Simon Svanberg, UiB



Hva hvis vi/forfatteren bommer på institusjonstilhørighet?

• Springer
• UiB mottok en artikkel for godkjenning 
– og godkjente den

• Forfatteren ble sannsynligvis oppfattet 
som UiB-tilknyttet av systemet

• Forfatteren hadde vært tilknyttet UiB, 
men hadde flyttet på seg 

• Forfatteren hadde ikke oppgitt UiB som 
en av sine institusjoner i artikkelen

• Forlagets produksjonsteam oppdaget 
denne inkonsistensen og kontaktet UiB

Paul Simon Svanberg, UiB



Hva hvis vi/forfatteren bommer på institusjonstilhørighet?

• Løsning
• UiB undersøkte om forfatterens nye 

institusjon var med på Springer-avtalen; 
noe den var

• Dette betyr at saken ikke lenger ligger 
hos UiB

• Forlagets produksjonsteam sletter DOI og 
lager ny (identisk) DOI sånn at artikkelen 
kan prosesseres en gang til

• Forfatteren må velge (riktig) institusjon 
på nytt

• Artikkelen går til OA-godkjenning, 
forhåpentligvis til riktig institusjon denne 
gangen

Paul Simon Svanberg, UiB



Utfordringer

Forvirring om lisenser
• For mange valg vises til forfatteren

• Ikke alle i samsvar med krav fra finansiøren

Forvirring om arbeidsflyt
• Forskjellig for hver utgiver

• Tidkrevende og forvirrende

• Kan forsinke publisering

Konsekvensene kan bli
• Uteblitte sjanser for OA-publisering

• Frustrasjon i biblioteket

• Ekstra administrasjon

Kilde: Zoe Fletcher, University of Manchester

«Gråtende barn» av Giovanni Bragolin



Eksempel på utfordring: Hva om man ikke får oppfylt 
kvoten?
• Elseviers «retrospektive kampanje»

• Tilbud om å åpne artikler publisert i perioden før avtalen trådte i kraft, dvs. 1. januar - 30. 
april 2019 

• Elsevier koordinerte kampanjen i forbindelse med oppstart av avtalen

• For artiklene publisert mellom januar og april ble 10 % av artiklene konvertert til OA. 
Resultatet av kampanjen ble altså beskjeden åpen publisering.

• Gjenåpning av den retrospektive kampanjen fra 2. desember 2019 og ut året
• Unit koordinerte kampanjen med informasjon til bibliotekene, som var i dialog med 

forskeren

• Masse aktivitet og stor innsats fra bibliotekene

• Resultat: 68 % av artiklene endret til OA.

• Hvorfor publiserte ikke flere forskere åpent innledningsvis?



Lav OA-publisering i Elsevier-avtalen: Hvorfor, og hva 
kan man gjøre?
• Kommunikasjonsproblem

• Dette var nytt for alle!

• Nye, «fremmede», kontaktpersoner; de som arbeider 
med publisering i forlagene.

• Eposter fra Elsevier til forskeren havnet i spamfilteret/ble 
vurdert som spam

• Tekster i publiseringsplattformen fikk forskeren til å tro at 
hun ville bli krevd for betaling av APC

• Løse problemet ved å
• delta aktivt fra Units og bibliotekenes side. Kan være at 

nærhet til forskeren er en suksessfaktor

• spørre forskeren hva som motiverte valget om 
publiseringsmåte. Elsevier har utarbeidet en survey, som 
sendes ut fra Unit neste uke.

• endre tekster i publiseringsplattformen på bakgrunn av 
innspill.



Hvor er det hjelp å få?

• LÅT
• Mediator/koordinator mellom forlag og deltaker som ved tradisjonelle lisensavtaler. 

• Men: Driver ikke plattformene og har lite kontakt med forskerne

• Forlaget
• når det er spørsmål om enkeltartikler

• når det er spørsmål om plattform

• openaccess.no
• Forhandlinger med tidsskriftleverandører. Listing av avtaler og med «Hovedtrekkene i den nye 

avtalen». Her er også de mest oppdaterte listene vi har fått. Målgruppe: biblioteker og presse

• Publisere åpent i lisensavtaler. Målgruppe: forskeren som skal publisere. Også engelsk versjon

• Lisenser

• Units nyhetssaker om åpen tilgang. Pressemeldinger og generell informasjon

Wikimedia Commons


