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– med vekt på «publiser og les»-avtaler



Hvordan Open Access? (til tidsskriftsartikler)
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1. gull Open Access

2. grønn Open Access

3. hybrid Open Access

4. «Publiser og les»-avtaler



Hvordan Open Access (OA)?
To hovedveier til Open Access: gull og grønn

gull Open Access
• Forfatter/e publiserer i rene Open Access-tidsskrifter. Disse gir fri tilgang til

alle artikler på det enkelte tidsskrifts nettside, f.eks. – i BMC Health Services

Research – Mæland et al. (2017).

• Mer enn 60% av de fagfellevurderte rene Open Access-tidsskriftene krever

ingen artikkelavgift (evt. forfatter-/publiseringsavgift, også kalt APC: "Article

Processing Charge").

• De øvrige tar betalt for å publisere artikler, slike utgifter kan etter søknad

dekkes av HVLs Open Access-fond.
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Hvordan Open Access (OA)?
To hovedveier til Open Access: gull og grønn

grønn Open Access. Ta vare på/Få tak i den siste manus-
versjonen du/dere sendte til tidsskriftet!

• Forfatter/e publiserer i et tradisjonelt abonnementsbasert tidsskrift og egenarkiverer deretter en
versjon av artikkelen i et åpent arkiv, f.eks. institusjonsarkivet HVL Open.

• Biblioteket tar ansvar for å kontrollere/avklare rettigheter for HVL-ansattes artikler, f.eks. hvilken
versjon som eventuelt bør lastes opp i CRIStin og kan arkiveres i HVLs institusjonsarkiv.

• De fleste artikler publisert i ordinære, abonnementsbaserte tidsskrift kan gjøres tilgjengelig i åpne
institusjonsarkiv.

• Som oftest ikke i den publiserte utgaven, men i siste manusversjon forfatter/e sendte fra seg etter
fagfellevurdering: «accepted version».

• En fagfellevurdert manusversjon vil innholdsmessig være lik den publiserte versjonen (med mulig
unntak for korrekturendringer), men uten forlagets design og layout (formattering, paginering,
årgang osv.).

• Illustrasjoner og tabeller er gjerne plassert sist i den fagfellevurderte manusversjonen.
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Hvordan Open Access (OA)?
To hovedveier – gull og grønn –

…og en sidevei til Open Access

hybrid Open Access: frikjøp av enkeltartikler publisert i 
ellers abonnementsbaserte tidsskrift
• Forfatter/e betaler et gebyr til et ellers abonnementsbasert tidsskrift for å gjøre en enkelt artikkel åpent

tilgjengelig på web, f.eks. – i Immunology and Allergy Clinics of North America –
Røksund/Olin/Halvorsen (2018).

• Øvrige artikler i tidsskriftet forblir tilgjengelig bare for abonnenter.
• Hybrid-tidsskrifter innhenter både gebyrer av nevnte type og abonnementsavgifter (“double dipping”).
• Disse gebyrene er i snitt vesentlig høyere enn artikkelavgiften som en del av de rene Open Access-

tidsskriftene finansierer sin virksomhet med; jf. slide 5.
• HVLs Open Access-fond gir kun støtte for rene Open Access-tidsskrifter, ikke til hybride tidsskrifter

med frivillig Open Access (OA) for den enkelte artikkel. Det gjør heller ikke NFR.
• Terminologien kan være forvirrende! Noen forlag/utgivere bruker ”OA-gold/-gull” som betegnelse

både for artikler i rene OA-tidsskrifter (støttes av fondet) og for OA-artikler i hybride tidsskrifter (støttes
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Hvordan Open Access (OA)?
«Publiser og les»-avtaler

• Tradisjonelt inkluderer en institusjons avtaler med forlag/utgiver kun abonnement. 

• «Publiser og les»-avtaler omfatter både 1) abonnement og 2) at forlag/utgiver gjør 
vitenskapelige tidsskriftsartikler fra den aktuelle institusjonens ansatte åpent tilgjengelig. 

• I Norge er det i år inngått «Publish & Read»-/«publiser og les»-avtaler med de fire største 
tidsskriftsutgiverne internasjonalt: Wiley, Elsevier, Springer, Taylor & Francis

• Disse avtalenes del 2 (se kulepunkt 2 over) inkluderer både rene Open Access-tidsskrifter og 
abonnementsbaserte hybride tidsskrifter.

• Springer-avtalen omfatter i ‘19 kun abonnement/lesetilgang, avtalens del 2 først fra ‘20 

• Merk:
• Avtalene inkluderer ikke alle tidsskriftene i utgivernes porteføljer.

• Ikke alle artikler som norske forskere ved deltakerinstitusjonene medvirker til og som publiseres i 
inkluderte tidsskrifter, dekkes av avtalene. Et tilleggskrav er eksempelvis at korresponderende 
forfatter har kreditert en av de norske «deltakerinstitusjonene i avtalen».
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Hvordan Open Access (OA)?
«Publiser og les»-avtaler

Wiley-avtalen

• Forskere ved deltakerinstitusjonene kan publisere en andel artikler åpent uten å betale artikkelavgift.

• Hvor mange artikler? Ca./Forenklet 2019: 500, 2020: nærmere 700, 2021: 850.

• Dersom korresponderende forfatter krysser av for at hen ønsker Open Access-alternativet, informeres 
institusjonen (f.eks. HVL) om dette og blir bedt om å godkjenne ønsket. 

• Hva skjer om man går over kostnadsrammene i avtalen?

• Hvis institusjonen ikke godkjenner ønsket (f.eks. fordi antallet forhåndsbetalte/inkluderte artikler er 
brukt opp), sendes regningen til korresponderende forfatter (20% rabatt på artikkelavgift). 

• Om denne ikke kan eller vil betale, blir artikkelen publisert som en «subscription article».

• prisøkning: i 2019 drøyt 11%, for 2020 og 2021 3%.

• Avtalen inkluderer manuskripter akseptert f.o.m. 1.5.2019 i Wileys abonnementsbaserte tidsskrifter 
eller 1.4.2019 i Wileys rene Open Access-tidsskrifter.

• omfatter «[a]ll primary research and review articles», ekskluderer kategorier som letters, editorials osv.
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Hvordan Open Access (OA)?
«Publiser og les»-avtaler

Elsevier-avtalen

• Forskere ved deltakerinstitusjonene kan publisere totalt 1850 artikler per år i 2157 av Elseviers
tidsskrifter uten å betale artikkelavgift.

• 1850 artikler tilsvarer ca. 90% av de Elsevier-tidsskriftsartiklene norske forskere medvirket til i 2018.

• toårig, prisstigning 3% (forrige avtale: 3,9%)

• gjelder for artikler publisert f.o.m. januar 2019

• noe uklart hva som skjer dersom det inkluderte (forhåndsbetalte) antallet artikler – 1850 per år – nås:

Hva skjer om man går over kostnadsrammene i avtalen?

Deltakerinstitusjonene har sluttet seg til at de vil se på løsninger for å få publisert åpent også utover 
avtalen, og derved vurdere eventuelle kostnader på institusjonsnivå. Rammene for den framforhandlete 
avtalen er imidlertid i samsvar med hva som publiseres ved norske institusjoner. 
(https://www.openaccess.no/hva-er-hovedtrekkene-i-elsevier-avtalen.html, 2019 10 18)
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Hvordan Open Access (OA)?
«Publiser og les»-avtaler

Springer-avtalen

• fornyelse av gjeldende abonnementsavtale for 2019 uten prisstigning

• «publiser og les»-avtale (Springer Compact-avtale) for perioden 2020-2022

• prisstigning for 2020: 10%, deretter 3% for 2021 og 2022

• Den totale kvoten artikler som er inkludert, tilsvarer antall publiserte artikler i 

tidligere år (2017/2018).
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Hvordan Open Access (OA)?
«Publiser og les»-avtaler

Taylor & Francis-avtalen

• frem til 2022

• prisøkning for 2019: 3%

• et visst antall artikler kan publiseres åpent

• 2019: kvote på 200 artikler

• øker gradvis til 100% i løpet av avtaleperioden

• inkluderer 2149 tidsskrifter, ekskluderer 207 (per 2019 10 18) 
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«Publiser og les»-avtaler
- reaksjoner (hovedsakelig på Elsevier-avtalen)

Delte meninger (Khrono)

• flest positive reaksjoner (UiB)

• lavere prisøkning (3%) enn ved den forrige avtalen (3,9%) som var en ren abonnementsavtale

• mulig å publisere i et abonnementsbasert tidsskrift og gjøre publisert versjon åpent tilgjengelig på 

tidsskriftets nettside

• også kritikk (Curt Rice)

• Elsevier «opprettholder […] et meget høyt og uvanlig profittnivå».
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Mulige følger av «Publiser og les»-avtalene?

(delvis lent på Timothy Gowers - f.eks. i intervju med Richard Poynder:15; april 2016)

• i Holland (foregangsland på området OA) «Combined open access and 

subscription agreement between Wiley and Dutch universities» februar 2016

Currently, researchers who are affiliated to a Dutch university publish about 
2300 articles in Wiley journals. It is expected that thus [sic] number will rise to 
about 2900 in the next four years. 
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Growth of OA Article Output from OASPA Members
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https://oaspa.org/oaspa
-members-ccby-growth-
2017-data/



Mulige følger av «Publiser og les»-avtalene?

«What happened in 2014?» (Paul Peters, Munin Conference 2018; pdf:21)

• sterkere vekst i hybrid Open Access enn i «full»/gull Open Access

• relaterer dette til den nye avtaletypen: The «OA Big Deal» (pdf:22)

→ ønsket utvikling…? 
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