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Inledning 

I den här rapporten redovisas en uppskattning av Linnéuniversitetets kostnader 2018 

för publicering av open access-artiklar, så kallade APC:er (Article Processing 

Charges). Det är vanligt att tidskrifter eller förlag tar ut en sådan avgift för 

publicering av artiklar i open access-tidskrifter (helt öppna), eller för att göra en 

enstaka artikel tillgänglig i en tidskrift som annars inte är öppen (hybrid). 

I Linnéuniversitetets verksamhetsplan för 2018-2020 står att ”Stödet för Open 

Access (OA) ska utvecklas för att stärka spridning och tillgängliggörande av 

publikationer. Ett system för att följa upp kostnaderna för författaravgifter ska 

utformas liksom rutiner för att kunna följa utvecklingen på området genom 

särredovisning i vilken mån publicering skett med OA.”1 Universitetsbibliotekets 

arbete med att stödja omställningen till öppen tillgång ska intensifieras under 

verksamhetsperioden.2 Den här rapporten ska vara ett stöd för fortsatta diskussioner 

om finansiering och administration av APC-kostnader. 

Till skillnad från prenumerations- och licensavgifter, där universitetsbiblioteken har 

en full bild av kostnaderna, är APC-kostnaderna för ett lärosäte utspridda över 

organisationen och därmed svåra att överblicka. 

Många av Linnéuniversitetets tidskriftsavtal är tecknade genom Bibsam, Kungliga 

Bibliotekets förhandlingskonsortium, som omfattar de flesta högskolor och 

universitet i Sverige. För att de ska kunna förhandla fram rimliga villkor med 

förlagen behövs också en nationell överblick över de totala kostnaderna för APC:er. 

SUHF har därför tagit fram rekommendationer till lärosäten om hur redovisning för 

open access-kostnader bör ske3, vilka vi i denna rapport förhåller oss till. 

Metod 

Olika metoder har tillämpats för att få en så fullständig bild som möjligt av 

Linnéuniversitetets kostnader för open access-publicering. 

1. Undersökning av fakturor i universitetets ekonomisystem Agresso. 

 

1 Universitetsstyrelsen. Verksamhetsplan och budget 2018-2020, 2017, s. 16. 

https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/universitetsledningens-

kansli/verksamhetsplanering/verksamhetsplan-och-budget-2018-2020-till-us.pdf (hämtad 

2019-08-27) 

2 Ibid, s. 25. 

3 SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund. REK 2017-2: Rekommendation 

redovisning av kostnader för open access. 

http://www.suhf.se/storage/ma/19fba0b2d4244073aeb343345491d256/ce55e32487f2446fb0

53cec8de6347eb/pdf/AFE2E1057478A6656B464BDE8E4D9D32E478165F/REK%202017-

2%20Rekommendation%20redovisning%20av%20kostnader%20för%20open%20access,%2

0dnr%200039-17.pdf (hämtad 2019-08-27) 

https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/universitetsledningens-kansli/verksamhetsplanering/verksamhetsplan-och-budget-2018-2020-till-us.pdf
https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/universitetsledningens-kansli/verksamhetsplanering/verksamhetsplan-och-budget-2018-2020-till-us.pdf
http://www.suhf.se/storage/ma/19fba0b2d4244073aeb343345491d256/ce55e32487f2446fb053cec8de6347eb/pdf/AFE2E1057478A6656B464BDE8E4D9D32E478165F/REK%202017-2%20Rekommendation%20redovisning%20av%20kostnader%20för%20open%20access,%20dnr%200039-17.pdf
http://www.suhf.se/storage/ma/19fba0b2d4244073aeb343345491d256/ce55e32487f2446fb053cec8de6347eb/pdf/AFE2E1057478A6656B464BDE8E4D9D32E478165F/REK%202017-2%20Rekommendation%20redovisning%20av%20kostnader%20för%20open%20access,%20dnr%200039-17.pdf
http://www.suhf.se/storage/ma/19fba0b2d4244073aeb343345491d256/ce55e32487f2446fb053cec8de6347eb/pdf/AFE2E1057478A6656B464BDE8E4D9D32E478165F/REK%202017-2%20Rekommendation%20redovisning%20av%20kostnader%20för%20open%20access,%20dnr%200039-17.pdf
http://www.suhf.se/storage/ma/19fba0b2d4244073aeb343345491d256/ce55e32487f2446fb053cec8de6347eb/pdf/AFE2E1057478A6656B464BDE8E4D9D32E478165F/REK%202017-2%20Rekommendation%20redovisning%20av%20kostnader%20för%20open%20access,%20dnr%200039-17.pdf
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2. Redovisning av kostnader för offset- och rabattavtal med förlag. 

3. Uppskattning av potentiella kostnader baserat på antal öppet tillgängliga 

artiklar i DiVA med corresponding author från Linnéuniversitetet. 

Data för år 2017 hämtades från förra årets rapport4. 

Undersökning av fakturor i ekonomisystemet Agresso 
I Agresso gjordes sökningar på kontona 57951 (Författaravgifter APC (Article 

Processing Charges)) och 57952 (Kringkostnader avseende Open Access-

publicering). Ytterligare sökningar gjordes på 5621 Tryckning och på 5793 Övriga 

tjänster. De två förstnämnda kontona infördes 2017, i enlighet med 

rekommendationer från SUHF, för att kunna spåra APC:er i Agresso.5 

De Excel-filer som genererades från Agresso kompletterades med information om 

vilken fakultet författaren tillhör, publiceringsår, typ av open access (helt 

öppen/hybrid), post-ID i DiVA och DOI-länk. 

Redovisning av kostnader för offset- och rabattavtal 
Kostnader för våra offset- och rabattavtal hämtades från bibliotekets konto i 

Consortia Manager. 

Uppskattning av potentiella kostnader genom DiVA 
Den 25 juni 2019 gjordes en utsökning i DiVA. I urvalet ingick refereegranskade 

artiklar och forskningsöversikter publicerade år 2018, där författaren vid 

publiceringstillfället tillhörde Linnéuniversitetet. 

Utsökningen gjordes enligt nedan: 

Publiceringsår: 2018 

Organisation(id): Linnéuniversitetet (Inkluderat även tidigare namn) 

Publikationstyp: 

Artikel i tidskrift 

Artikel, forskningsöversikt 

Status: Publicerad 

Typ av innehåll: Refereegranskat 

INTE 

 

4 Helena Juhlin. OA-publicering och APC:er vid Linnéuniversitetet. Bilaga till Beslut om 

publiceringspott för Open Access-publicering, 2018. 

https://medarbetare.lnu.se/social/groups/informatik/posts/75639/post_files/29946 (hämtad 

2019-09-02) 

5 Linnéuniversitetet, Ekonomihandboken. Bokföring av kostnader gällande Open Access-

publicering, 2017, https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument---

gemensamma/ekonomiavdelningen/redovisning/bokforing-av-open-accesskostnader-

2017.doc (hämtad 2019-08-27) 

https://medarbetare.lnu.se/social/groups/informatik/posts/75639/post_files/29946
https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/ekonomiavdelningen/redovisning/bokforing-av-open-accesskostnader-2017.doc
https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/ekonomiavdelningen/redovisning/bokforing-av-open-accesskostnader-2017.doc
https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/ekonomiavdelningen/redovisning/bokforing-av-open-accesskostnader-2017.doc
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Underkategori: 

Editorial material 

Meeting abstract 

Format valdes till ”CSV all metadata version 2”, antal träffar till 9999 (max) och 

länkar för nedladdning av CSV-filer skapades, se Bilaga. De nedladdade CSV-

filerna öppnades med Excel och inställningar gjordes för att de kommaseparerade 

filerna skulle ordnas i kolumner och rader. 

Rader där kolumnen Reviewed var ”false” rensades bort, för att endast poster som 

granskats skulle finnas kvar. Excel-filerna undersöktes sedan och kompletterades 

med information om APC-avgift, typ av open access (helt öppen/hybrid), eventuella 

avtal och rabatter, samt eventuellt verifikationsnummer för faktura i Agresso. 

Uppgifter om APC hämtades från tidskrifternas webbsidor eller från DOAJ 

(Directory of Open Access Journals).6 Eftersom historiska avgifter sällan redovisas 

på tidskriftens/förlagets webbplats har den aktuella avgiften för 2019 använts i de 

flesta fall. Den ursprungliga valutan räknades därefter om till SEK enligt 

Riksbankens årsgenomsnitt för 2018.7 Information om de artiklar som ingått i något 

av våra avtal hämtades från vårt konto hos respektive förlag. 

Utifrån de öppet tillgängliga artiklarna som söktes fram i DiVA gjordes en 

genomgång för att verifiera vilka som hade corresponding author från 

Linnéuniversitetet. 

Resultat 

Utsökningen i DiVA resulterade i 709 refereegranskade artiklar med publiceringsår 

2018, varav 337 öppet tillgängliga. Av dessa var 9 stycken öppet tillgängliga 

eftersom en fulltext-fil i pdf-format fanns uppladdad i posten (Figur 1). För mer 

information om öppen tillgång till artiklar i DiVA, se rapporten Open access till 

artiklar 2018.8 

 

6 DOAJ, https://doaj.org 

7 Riksbanken. Årsgenomsnitt valutakurser (ackumulerat) 

https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-

valutakurser/?y=2018&m=12&s=Comma&f=y (hämtad 2019-09-02) 

8 Ida Ahlström & Lynn Rudholm. Open access till artiklar 2018: Årlig uppföljning av öppen 

tillgång till artiklar registrerade i DiVA, 2019. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-86643 (hämtad 2019-08-30) 

https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/?y=2018&m=12&s=Comma&f=y
https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/?y=2018&m=12&s=Comma&f=y
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-86643


 
 

6 (18) 

Figur 1. Andel öppet tillgängliga artiklar med författare från Linnéuniversitetet, publiceringsår 2018. 

 

Efter en genomgång av de öppet tillgängliga artiklar publicerade 2018 som utgör 

den gula delen, 329 stycken (Figur 1), framkommer att kostnader för 49 av dessa 

kan spåras via fakturor i Agresso. Av dessa var 8 betalda redan 2017 och ingick 

därför i förra årets uppföljning. 9 

Vid sökningarna i Agresso för 2018 kunde totalt 49 stycken fakturor kopplas till 

kostnader för open access-publicering av 52 artiklar. På de för ändamålet avsedda 

kontona 57951 och 57952 hittades 42 fakturor. Resterande hittades på kontot 5621 

(Tryckning), 6 stycken, och kontot 5793 (Övriga tjänster), 1. Av dessa 49 fakturor 

hade 10 stycken av artiklarna de gällde publiceringsår 2019. Även dessa är 

medräknade i ”faktura i Agresso” i Figur 2. 

Figur 2. Hur öppet tillgängliga artiklar med författare från Linnéuniversitetet finansierats 2018. 

 

9 Helena Juhlin. OA-publicering och APC:er vid Linnéuniversitetet. Bilaga till Beslut om 

publiceringspott för Open Access-publicering, 2018. 

https://medarbetare.lnu.se/social/groups/informatik/posts/75639/post_files/29946 (hämtad 

2019-09-02) 
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Som framgår av Figur 2 genererar inte alla öppet tillgänliga artiklar kostnader för 

Linnéuniversitetets forskare. Många tidskrifter tar inte ut någon författaravgift, vissa 

av bibliotekets avtal innebär att kostnaden i stället tas av biblioteket (offset-avtal) 

och en del författaravgifter står antagligen andra lärosäten för. Strax över hälften av 

artiklarna med publiceringsår 2018 har antingen varit utan avgift eller antas ha 

betalats av annat lärosäte. 

Den återstående delen, där författare från Linnéuniversitetet är corresponding author 

för artikeln, men ingen faktura har kunnat hittas i Agresso, redovisas i den här 

rapporten som ”potentiella kostnader”. På grund av hur våra offset-avtal är 

utformade har vi antagit att corresponding author står för APC-kostnaden. Det 

framgår inte i alla artiklar vem som är corresponding author. Uppskattningen av de 

potentiella kostnaderna blir därför just en uppskattning, men bör ändå peka i rätt 

riktning. 

Kostnader verifierade i Agresso 
Av de 52 artiklar där faktura har verifierats i Agresso är 35 publicerade i helt öppna 

tidskrifter och 17 i hybridtidskrifter (Figur 3). 10 av artiklarna har publiceringsår 

2019, de övriga 42 har publicerats under 2018. 

 
Figur 3. Antal verifierade artiklar i Agresso 2017-2018. 

 
De genom Agresso verifierade kostnaderna för 2018 uppgick till cirka 909 000 

kronor, varav mer än hälften har använts för publicering i helt öppna tidskrifter 

(Figur 4). Jämfört med 2017 har kostnaderna för publicering i helt öppna tidskrifter 

ökat med över 200 000 kronor, samtidigt som kostnaderna för publicering i 

hybridtidskrifter har minskat med cirka 50 000 kronor. 
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Figur 4. Verifierade APC-kostnader i Agresso 2017-2018. 

 

Snittkostnaden per APC i Agresso var för 2018 totalt cirka 17 500 kronor. Som 

framgår av Figur 5 har snittkostnaden för publicering av artikel i helt öppna 

tidskrifter ökat med drygt 3 000 kronor jämfört med 2017, medan snittkostnaden för 

publicering i hybridtidskrifter är mer eller mindre oförändrad. 

Figur 5. Snittkostnad per APC i Agresso 2017-2018. 

 

Fördelas universitetets verifierade APC-kostnader för 2018 per fakultet (Figur 6) 

syns att Fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL) står för den största andelen 

av dessa, strax över 700 000 kronor. Resterande fakulteter står för cirka 40 000 - 

60 000 kronor vardera. Fördelas i stället artiklarna som fakturorna gäller per fakultet 

blir FHLs del 73%. 
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Figur 6. Verifierade APC-kostnader i Agresso 2018 fördelade per fakultet. 

 
Jämfört med 2017 har de verifierade kostnaderna i Agresso (Figur 7) för Fakulteten 

för hälso- och livsvetenskap (FHL) ökat med cirka 40 %. För Ekonomihögskolan 

(FEH) och Fakulteten för konst och humaniora (FKH) syns en ökning av 

kostnaderna, medan det hos Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) och Fakulteten 

för teknik (FTK) syns en minskning jämfört med 2017. 

 
Figur 7. Verifierade APC-kostnader i Agresso 2017-2018 fördelade per fakultet. 
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Kostnader för avtal 

Offset-avtal 

De senaste åren har en ny typ av avtal för prenumeration på tidskrifter introducerats, 

där det förutom rättigheter till läsning ingår kostnader för publicering i förlagets 

tidskrifter, så kallade offset-avtal. Dessa avtal är tänkta att förhindra det dubbla 

avgiftsförfarandet som annars förekommer, där universiteten både betalar för 

publicering av en artikel och sedan för prenumeration på tidskriften. Offset-avtalen 

skulle också kunna underlätta möjligheten att överblicka kostnaderna för 

publicering eftersom dessa då flyttas till biblioteket i stället för att de tas ute i 

verksamheten. 

Springer Compact 

Sedan 2017 har avtalet med Springer även en publiceringskomponent. Denna 

särredovisades fram till och med 2018. För 2019 ges bara ett totalpris för både 

publicering och läsning. Från 2016-2017 ökade kostnaden för avtalet med Springer. 

277 000 för publiceringskomponent lades på läskomponenten. Från 2017 har 

kostnaden för avtalet ökat från cirka 817 000 kronor till nästan 1,2 miljoner år 2019 

(Figur 8). 

Figur 8. Kostnad för avtalet Springer Compact 2017-2019. 

 

2018 godkändes 24 artiklar under avtalet med Springer. Detta innebär en 

snittkostnad per artikel på ungefär 16 800 kronor. 2017 godkändes 23 artiklar för 

vilka snittkostnaden var 12 044 kronor. 

Fördelade per fakultet syns att Fakulteten för teknik (FTK) står för den största 

andelen godkända artiklar 2018 (Figur 9). 
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Figur 9. Antal godkända artiklar på Springer Compact 2018 fördelade per fakultet. 

 

För Springer förlag generellt syns en liten ökning i både antalet artiklar och antal 

öppet tillgängliga artiklar publicerade av forskare vid Linnéuniversitetet 2017-2018 

(Figur 10). 

Figur 10. Antal artiklar i DiVA publicerade på Springer förlag 2017-2018. 

 

Taylor & Francis 

Avtalet med Taylor & Francis blev ett offset-avtal först 2018. Kostnaden för 

publiceringskomponenten är i princip densamma 2018 som 2019, medan kostnaden 

för läsning ökat något. 2018 uppgår den totala kostnaden för avtalet med Taylor & 

Francis till cirka 643 000 kronor (Figur 11). 
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Figur 11. Kostnad för avtalet med Taylor & Francis 2017-2019. 

2018 godkändes 52 artiklar under avtalet med Taylor & Francis. Snittkostnaden per 

artikel ligger på 715 kronor. 

Fördelade per fakultet syns det att Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) står för 

mer än hälften av artiklarna som gått under avtalet 2018, medan Fakulteten för 

hälso- och livsvetenskap (FHL) står för det minsta antalet, 3 stycken (Figur 12). 

Figur 12. Antal godkända artiklar under avtalet med Taylor & Francis 2018 fördelade per fakultet. 

 

För Taylor & Francis generellt ser antalet artiklar publicerade av forskare vid 

Linnéuniversitetet 2017-2018 ut att vara detsamma. Antal öppet tillgängliga artiklar 

har däremot mer än fördubblats sedan 2017 och är nu lika många som de artiklar 

som inte är öppet tillgängliga (Figur 13). 
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Figur 13. Antal artiklar i DiVA publicerade på Taylor & Francis förlag 2017-2018. 

 

Cambridge Core 

Avtalet med Cambridge blev ett offset-avtal först 2019. För 2018 ingick mindre än 

en artikelpublicering per organisation inom Bibsam, varav Linnéuniversitetet 

publicerade en av dem. För 2019 ingår APC-kostnader för ett obegränsat antal 

publiceringar i Cambridges tidskrifter. Kostnader för läsning respektive publicering 

redovisas inte. En större ökning av kostnaden kan ses mellan 2018 och 2019, då 

avtalet blev ett offset-avtal (Figur 14). 

Figur 14. Kostnad för avtalet med Cambridge 2017-2019. 
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1 artikel har publicerats på förlaget under 2018 av forskare vid Linnéuniversitetet. 

Artikeln har belagts i Agresso, dock utan synligt rabattavdrag. 

Frontiers 

(2018-2021) 

Avtalet med Frontiers började gälla 1 juli 2018 och ger 10 % rabatt på 

publiceringsavgifter för deltagande organisationer. Det är kostnadsfritt att delta i 

ramavtalet och varje organisation betalar endast för de artiklar som publiceras. 2018 

publicerades 7 artiklar med erhållen rabatt till en kostnad på cirka 140 000 kronor, 

vilken har betalats med medel ur publiceringspotten. 

Potentiella kostnader 
Nedan redovisas de kostnader som uppskattats utifrån utsökningen i DiVA och som 

inte har kunnat beläggas i Agresso. I genomgången av artiklarna i utsökningen fann 

vi 54 artiklar som har en corresponding author från Linnéuniversitetet och som 

därför kan ha betalats av universitetet. 

De potentiella kostnaderna för APC i helt öppna tidskrifter beräknas ha fördubblats 

jämfört med 2017 (Figur 15). Även när det gäller publicering i hybridtidskrifter 

beräknas de potentiella kostnaderna ha ökat. Totalt uppskattas de potentiella 

kostnaderna för 2018 till drygt 690 000 kronor, en ökning med cirka 300 000 kronor 

jämfört med beräkningen för 2017. 

Figur 15. Potentiella kostnader för APC 2017-2018. 
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Figur 16. Verifierade och potentiella kostnader för APC 2017-2018. 

 

Publiceringspotten 
Publiceringspotten infördes i oktober 2018 som en del i arbetet med att stödja 

omställningen till öppen tillgång och som ett komplement till offset-avtal som 

endast slutits med ett fåtal förlag. Potten uppgick till 250 000 kronor. Den 

administreras av biblioteket och för att få medel beviljade krävs att artikeln 

publiceras i en helt öppen tidskrift. Under slutet av 2018 inkom 15 ansökningar, 

varav 7 uppfyllde kriterierna. För 2018 kunde 4 fakturor verifieras i Agresso och 

tillsammans utgör de en kostnad på närmare 60 000 kronor. Potten har även använts 

för att finansiera de artiklar som ingår i avtalet med Frontiers, cirka 140 000 kronor. 

Totalt användes för 2018 drygt 200 000 kronor ur potten. För 2019 uppgår 

publiceringspottens storlek till 500 000 kronor. 

Diskussion 

De kostnader som belagts genom fakturor i Agresso utgör tillsammans med 

kostnaderna för offset-avtalen en minimikostnad för APC vid universitetet. 

Tillsammans med de potentiella kostnaderna baserat på antal öppet tillgängliga 

artiklar i DiVA har vi gjort en uppskattning av universitetets totala kostnader för 

open access-publicering 2018 (Figur 16). 
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publiceringsmönster över tid kan framkomma om denna rapportering genomförs på 

samma sätt även kommande år. 

Figur 17. Antal öppet tillgängliga artiklar publicerade i hybridtidskrifter och som betalats av 

Linnéuniversitetet 2017-2018. 

 

Trots att antalet artiklar som betalats av Linnéuniversitetet och som publicerats i 

hybridtidskrifter kan ses ha minskat från 2017 till 2018 i vår undersökning av 

fakturor i Agresso, har det totala antalet artiklar i hybridtidskrifter ökat. Det här 

beror på våra offset-avtal, som endast medger publicering i hybridtidskrifter (Figur 

17). Den stora ökningen mellan 2017 och 2018 verkar framför allt bero på offset-
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publicering. Här godkänns finansiering av artikeln av personal på biblioteket. 
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offset-avtalet Springer Compact eller att det totala antalet publicerade artiklar vid 

Linnéuniversitetet har ökat. 

Värt att notera på fakultetsnivå är att Fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL) 

står för nästan 80 % av kostnaderna i Agresso, kostnader som har ökat med närmare 

40 % (cirka 200 000 kronor) sedan 2017, och som fakulteten står för själva. FHL 

har å andra sidan inte utnyttjat bibliotekens offset-avtal i någon större skala, vilket 

19 17

23 24

52

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018

Taylor & Francis-avtalet

Springer Compact

Agresso



 
 

17 (18) 

beror på att de främst publicerar sig hos andra förlag, till exempel Elsevier. Redan i 

år, 2019, har Bibsam förhandlat fram fler offset-avtal som biblioteken kan ansluta 

sig till, bland annat med Springer Nature och Oxford University Press10. Det pågår 

även förhandlingar med Elsevier. Sedan sommaren 2018 har Bibsam inte längre 

något avtal med Elsevier på grund av att det då inte gick att komma överens om 

priset för en offset-variant av avtalet. 

Offset-avtalen gör att kostnaderna för APC blir lättare att överblicka. Fler offset-

avtal gör att kostnaderna samlas i större grad hos biblioteket. Detta är något som 

behöver tas i beaktande i kommande budgetdiskussioner vid universitetet. Offset-

avtalen verkar också öka andelen publiceringar av öppet tillgängliga artiklar vid 

universitetet. 

I sin nuvarande form gör offset-avtalen att kostnaderna för att publicera i öppet 

tillgängliga tidskrifter ökar, och de gäller främst publicering av artiklar i 

hybridtidskrifter. Av de öppet tillgängliga artiklarna i DiVA som undersökts har vi 

kunnat se att ungefär 23 % publicerats i tidskrifter som inte tillämpar APC (Figur 2). 

I och med ökade kostnader för offset-avtal och för APC vore det önskvärt att fler 

väljer att publicera sig i tidskrifter som inte tar ut någon avgift alls. Ett steg i den 

riktningen kan vara en annan typ av offset-avtal som börjat förhandlas fram av 

Bibsam, där även APC för publicering i förlagens helt öppna tidskrifter ingår. Från 

2019 har universitetet ett sådant avtal med Springer Nature. 

  

 

10 Kungliga biblioteket, Öppen tillgång i Bibsamavtalen. https://www.kb.se/samverkan-och-

utveckling/oppen-tillgang-och-bibsamkonsortiet/bibsamkonsortiet/oppen-tillgang-i-

bibsamavtalen.html (hämtad 2019-09-13) 

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/oppen-tillgang-och-bibsamkonsortiet/bibsamkonsortiet/oppen-tillgang-i-bibsamavtalen.html
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/oppen-tillgang-och-bibsamkonsortiet/bibsamkonsortiet/oppen-tillgang-i-bibsamavtalen.html
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/oppen-tillgang-och-bibsamkonsortiet/bibsamkonsortiet/oppen-tillgang-i-bibsamavtalen.html
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Bilaga 

Länk till utsökning i DiVA 

Utsökningen gjordes 190625 

http://lnu.diva-

portal.org/smash/export.jsf?format=csvall2&addFilename=true&aq=[[{"dateIssued"

:{"from":"2018","to":"2018"}},{"organisationId":"4853","organisationId-

Xtra":true},{"publicationTypeCode":["review","article"]},{"publicationStatus":"pu

blished"},{"contentTypeCode":["refereed"]}]]&aqe=[[{"publicationSubtype":["edit

orialMaterial","meetingAbstract"]}]]&aq2=[[]]&onlyFullText=false&noOfRows=9

999&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc 

http://lnu.diva-portal.org/smash/export.jsf?format=csvall2&addFilename=true&aq=%5b%5b%7b%22dateIssued%22:%7b%22from%22:%222018%22,%22to%22:%222018%22%7d%7d,%7b%22organisationId%22:%224853%22,%22organisationId-Xtra%22:true%7d,%7b%22publicationTypeCode%22:%5b%22review%22,%22article%22%5d%7d,%7b%22publicationStatus%22:%22published%22%7d,%7b%22contentTypeCode%22:%5b%22refereed%22%5d%7d%5d%5d&aqe=%5b%5b%7b%22publicationSubtype%22:%5b%22editorialMaterial%22,%22meetingAbstract%22%5d%7d%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&onlyFullText=false&noOfRows=9999&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc
http://lnu.diva-portal.org/smash/export.jsf?format=csvall2&addFilename=true&aq=%5b%5b%7b%22dateIssued%22:%7b%22from%22:%222018%22,%22to%22:%222018%22%7d%7d,%7b%22organisationId%22:%224853%22,%22organisationId-Xtra%22:true%7d,%7b%22publicationTypeCode%22:%5b%22review%22,%22article%22%5d%7d,%7b%22publicationStatus%22:%22published%22%7d,%7b%22contentTypeCode%22:%5b%22refereed%22%5d%7d%5d%5d&aqe=%5b%5b%7b%22publicationSubtype%22:%5b%22editorialMaterial%22,%22meetingAbstract%22%5d%7d%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&onlyFullText=false&noOfRows=9999&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc
http://lnu.diva-portal.org/smash/export.jsf?format=csvall2&addFilename=true&aq=%5b%5b%7b%22dateIssued%22:%7b%22from%22:%222018%22,%22to%22:%222018%22%7d%7d,%7b%22organisationId%22:%224853%22,%22organisationId-Xtra%22:true%7d,%7b%22publicationTypeCode%22:%5b%22review%22,%22article%22%5d%7d,%7b%22publicationStatus%22:%22published%22%7d,%7b%22contentTypeCode%22:%5b%22refereed%22%5d%7d%5d%5d&aqe=%5b%5b%7b%22publicationSubtype%22:%5b%22editorialMaterial%22,%22meetingAbstract%22%5d%7d%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&onlyFullText=false&noOfRows=9999&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc
http://lnu.diva-portal.org/smash/export.jsf?format=csvall2&addFilename=true&aq=%5b%5b%7b%22dateIssued%22:%7b%22from%22:%222018%22,%22to%22:%222018%22%7d%7d,%7b%22organisationId%22:%224853%22,%22organisationId-Xtra%22:true%7d,%7b%22publicationTypeCode%22:%5b%22review%22,%22article%22%5d%7d,%7b%22publicationStatus%22:%22published%22%7d,%7b%22contentTypeCode%22:%5b%22refereed%22%5d%7d%5d%5d&aqe=%5b%5b%7b%22publicationSubtype%22:%5b%22editorialMaterial%22,%22meetingAbstract%22%5d%7d%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&onlyFullText=false&noOfRows=9999&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc
http://lnu.diva-portal.org/smash/export.jsf?format=csvall2&addFilename=true&aq=%5b%5b%7b%22dateIssued%22:%7b%22from%22:%222018%22,%22to%22:%222018%22%7d%7d,%7b%22organisationId%22:%224853%22,%22organisationId-Xtra%22:true%7d,%7b%22publicationTypeCode%22:%5b%22review%22,%22article%22%5d%7d,%7b%22publicationStatus%22:%22published%22%7d,%7b%22contentTypeCode%22:%5b%22refereed%22%5d%7d%5d%5d&aqe=%5b%5b%7b%22publicationSubtype%22:%5b%22editorialMaterial%22,%22meetingAbstract%22%5d%7d%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&onlyFullText=false&noOfRows=9999&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc
http://lnu.diva-portal.org/smash/export.jsf?format=csvall2&addFilename=true&aq=%5b%5b%7b%22dateIssued%22:%7b%22from%22:%222018%22,%22to%22:%222018%22%7d%7d,%7b%22organisationId%22:%224853%22,%22organisationId-Xtra%22:true%7d,%7b%22publicationTypeCode%22:%5b%22review%22,%22article%22%5d%7d,%7b%22publicationStatus%22:%22published%22%7d,%7b%22contentTypeCode%22:%5b%22refereed%22%5d%7d%5d%5d&aqe=%5b%5b%7b%22publicationSubtype%22:%5b%22editorialMaterial%22,%22meetingAbstract%22%5d%7d%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&onlyFullText=false&noOfRows=9999&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc
http://lnu.diva-portal.org/smash/export.jsf?format=csvall2&addFilename=true&aq=%5b%5b%7b%22dateIssued%22:%7b%22from%22:%222018%22,%22to%22:%222018%22%7d%7d,%7b%22organisationId%22:%224853%22,%22organisationId-Xtra%22:true%7d,%7b%22publicationTypeCode%22:%5b%22review%22,%22article%22%5d%7d,%7b%22publicationStatus%22:%22published%22%7d,%7b%22contentTypeCode%22:%5b%22refereed%22%5d%7d%5d%5d&aqe=%5b%5b%7b%22publicationSubtype%22:%5b%22editorialMaterial%22,%22meetingAbstract%22%5d%7d%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&onlyFullText=false&noOfRows=9999&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc
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