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Agenda

• Utviklingstrekk – utfordringer og problemer… 

• Rapporten UiO: Open Access – Kartlegging og analyse

• Hva skjer internasjonalt – og i Norge?

• «Nye» publiseringsmodeller
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Utviklingstrekk

• Eksplosiv vekst i digitale samlinger

– Både volum og kostnader

• Nye typer digitale samlinger

– Forskningsdata, open source kode, endret vitenskapelig
kommunikasjon, preprint-arkiver, Open Science

• Nye utfordringer

– Tap av kontroll og eierskap til data

– Rollen til bibliotek som mellomledd til kunnskap

– Store globale selskaper driver utviklingen tilpasset sine behov

• Google, Amazon, Elsevier, …

– Personvern og tap av data
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Open Science

• Open Access - Open Data - Open Source

• Vitenskapelige publisering i endring

– Egenpublisering

– “Uformell” vitenskapelig
kommunikasjon

• Pre-print-arkiver (arXiv)

• Open Peer Review (Plos One)

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

“The real problem for science today is quality 
control”

Curt Rice



Hvem eier

kunnskapen?

https://qz.com/1056938/cambridge-university-press-china-quarterly-complies-with-censorship-removes-300-

articles-on-topics-like-tiananmen-and-tibet-in-china/

http://electronichealthreporter.com/data-mining-protect-patient-privacy-security-using-data/
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https://www.um.edu.mt/library/departments/openscience



http://knowledgegap.org/index.php/sub-projects/rent-seeking-and-financialization-of-the-academic-publishing-industry/preliminary-findings/



http://knowledgegap.org/index.php/sub-projects/rent-seeking-and-financialization-of-the-academic-publishing-industry/preliminary-findings/



http://knowledgegap.org/index.php/sub-projects/rent-seeking-and-financialization-of-the-academic-publishing-industry/preliminary-findings/



“The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era”
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TOTALE UTGIFTER TIL

AVTALER/ABONNEMENT I NORGE

Ca. 250.000.000 NOK
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LØSNING PÅ PROBLEMET?





Formål med prosjektet

• Øke forståelse og kunnskap om dagens 
publiseringsmønstre og kostnadsfordelinger



Mål - hva ønsker vi å oppnå:

1. Offentlige finansierte forskningsresultater skal være fritt 
tilgjengelig for alle

2. Sikre at forskere kan publisere i de tidsskriftene de ønsker 
(akademisk frihet)

3. Etablere en økonomisk bærekraftig modell for tilgang til og 
publisering av forskningsresultater
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Forlagenes markedsmakt har ført til eksplosiv prisvekst og liten
suksess med overgang til Open Access. Dette har ført til økt press på
institusjonenes mediebudsjetter, med det resultat at forskere og
studenter står i fare for å miste tilgang til viktige tidsskrifter. For å 
få til endring er det nødvendig å profesjonalisere forhandlingene, 
og sikre politisk og faglig forankring til å ta kampen mot forlagene. 
I tillegg er det vesentlig med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
og koordinering for å lykkes.



Tall og fakta

• Det ble publisert 11191 vitenskapelige artikler i 
abonnementstidsskrifter og 2086 (16%) i Gull Open Access-
tidsskrifter i perioden 2013-2015 

• 12 % av alle vitenskapelige tidsskriftartikler publisert i 
perioden 2013-2015 er tilgjengelige i DUO vitenarkiv. 
Omtrent halvparten av disse artiklene er publisert i Open 
Access-tidsskrifter.

• Artikler publisert i Open Access-tidsskrifter ble i perioden 
2013-15 i gjennomsnitt sitert mindre enn artikler i 
tradisjonelle abonnementstidsskrifter.
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Gull Open Access ved UiO
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Gull Open Access MN Gjennomsnittlig 
siteringshyppighet 

Andel artikler blant verdens 
10 % mest siterte 

Antall artikler 

Artikler i OA  tidsskrifter 2,00 20,3 % 541 
Artikler i 

aabonnementstidsskrifter 
1,90 19,1 % 3747 

 

Gull Open Access ved Det matematisk 

naturvitenskapelige fakultet 
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Gull Open Access MN uten 
Fysisk institutt 

Gjennomsnittlig 
siteringshyppighet 

Andel artikler blant verdens 
10 % mest siterte 

Antall artikler 

Artikler i OA  tidsskrifter 1,86 17,1 % 422 
Artikler i 

aabonnementstidsskrifter 
1,89 18,5 % 3009 

 

Gull Open Access ved Det matematisk 
naturvitenskapelige fakultet ekskludert 
publikasjoner fra Fysisk institutt
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 Gull Open Access MED Gjennomsnittlig 
siteringshyppighet 

Andel artikler blant verdens 
10 % mest siterte 

Antall artikler 

Artikler i OA  tidsskrifter 1,28 11,3 % 1053 
Artikler i 

aabonnementstidsskrifter 
2,31 21,3 % 3523 

 

Gull Open Access ved Det medisinske fakultet 



Anbefalinger nasjonalt og internasjonalt

• Det er nødvendig med en full overgang til Open Access, altså 
en «flipping» av dagens vitenskapelige tidsskrifter, for at 
Open Access-publisering skal være et reelt og attraktivt 
alternativ for flesteparten av forskerne ved UiO.

• UiO må styrke sin forhandlingssituasjon mot spesielt de 
store internasjonale forlagene for å kunne endre dagens 
finansieringsmodell for vitenskapelige tidsskrifter.



Tiltak

• Tiltak 1: UiO tar initiativ til et symposium med rektorer fra 
nordiske universiteter for å utarbeide en felles strategi for 
arbeidet med Open Access. Representanter fra Tyskland og 
Nederland inviteres for å informere om Open Access-
arbeidet i disse landene.

• Tiltak 2: UiO tar initiativ til å evaluere og profesjonalisere 
forhandlingene, i samarbeid med BOTT. 



Anbefalinger UiO

• UiOs Open Access-politikk ikke har fungert etter hensiktene.

• Publiseringsfondet er ikke økonomisk bærekraftig når Open 
Access-publisering når et visst nivå. 



Tiltak

• Tiltak 3: UiO evaluerer Open Access-politikken fra 2011, 
samt rutiner, ressurser, tjenester og struktur for Open 
Access-arbeidet ved institusjonen. Dette må gjøres etter at 
nasjonale retningslinjer er vedtatt.

• Tiltak 4: UiO evaluerer om og eventuelt i hvilken form 
publiseringsfondet skal videreføres.



HVA SKJER INTERNASJONALT
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11. april 2011 Ny 

Powerpoint 

mal 2011
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7.6 bn

EUR

Remaining subscription budget 
10%(~0.8 bn EUR)

Open Access volume:
~13% of articles; 
~4% of  budget

Global level view

38

Transformation means re-allocation of budgets and conversion of 
journals and processes

2.8 bn EUR buffer for 
new & improved 

services etc.
(without remaining 

subscriptions)

Global 
open access journal 

base budget
4 bn EUR p.a.

(2,000 €/article) 

Assuming 90% conversion

Global
subscription journal 

budget
7.6 bn EUR p.a.

≈2 mill articles per year

=>  ≥3,800 EUR/article

http://www.berlin12.org/wp-content/uploads/2015/12/B12_Schimmer_transformation.pdf
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http://www.sciencemag.org/news/2017/08/bold-open-access-push-germany-could-change-future-academic-publishing

https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/50671/title/German-Scientists-Resign-from-Elsevier-Journals--Editorial-Boards/



http://www.nodealnoreview.org/



https://www.nature.com/news/gates-foundation-announces-open-access-publishing-venture-1.21700https://www.nature.com/news/wellcome-trust-launches-open-access-publishing-venture-1.20220
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http://www.sciencemag.org/news/2017/03/european-commission-considering-leap-open-access-publishing



OPEN ACCESS I NORGE
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To spor

1. Nasjonalt arkiv

«utrede hvordan er nasjonalt 

vitenarkiv skal realiseres»

2. Vende tidsskrifter

«avtalene fremmer åpen tilgang 

uten økte totalkostnader, og at 

det er åpenhet om avtalenes 

betingelser»



Strengere krav fra NFR

• Forskningsrådet ber om at alle vitenskapelige artikler som er 
registrert med Forskningsrådets prosjektnummer i Cristin
blir lastet opp i et åpent arkiv i løpet av de neste seks 
månedene.

• Fra og med 1. oktober blir det obligatorisk for alle 
prosjektansvarlige som er tilknyttet Cristin å bruke 
Forskningsrådets prosjektnummer når artikler registreres i 
databasen.
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http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Forskningsartikler_skal_bli_apent_tilgjengelige/1254026800760?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Forskningsartikler_skal_bli_apent_tilgjengelige/1254026800760?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk




Nordic Open Access Rector Symposium 2017

• The Symposium will address the challenges we are facing 
on converting to Open Access, inform on current 
development and aims at launching a Nordic Open Access 
Initiative for achieving Open Access to scholarly content. 

• We believe that a Common Nordic Strategy for Open Access 
could make a significant impact in the transformation of 
today’s scholarly journals from subscription to Open Access 
publishing. The Symposium builds on the OA2020 
initiative, which is starting to have large-scale impact 
around the world. 
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https://oa2020.org/


«Nye» publiseringsmodeller

• Åpen tilgang til norske tidsskrifter innenfor humaniora og 
samfunnsvitenskap

– NFR setter krav til åpen tilgang for å videreføre støtte

• Fra Lingua til Zoombie Lingua

– Fagmiljøer og redaktører tar grep

• Stockholm University Press / FRITT ved UiO

– Universitetene tar rollen som forlag

• Offset-avtaler

– Både åpen tilgang og åpen publisering i en felles avtale

• SCOAP3

– Konvertert sentrale tidsskrifter innen høyenergi-fysikk
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Hva skal til for å lykkes?

• Sikre politisk og faglig forankring til å ta kampen mot 
forlagene

– Risikere og forberede brudd i forhandlinger (og dermed miste
tilgang)

• Nasjonalt og internasjonalt samarbeid og koordinering

– P.t. brudd i forhandlinger i Tyskland og Finland

• Profesjonalisere forhandlingene

– Opp mot kommersielle giganter med milliardprofitt



ER DET NOEN HELT ANDRE SOM VIL 

«LØSE» PROBLEMET FOR OSS?
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https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/10/26/guest-post-researchgate-emerge-unscathed-even-strengthened/
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https://www.nature.com/news/publishers-threaten-to-remove-millions-of-papers-from-researchgate-1.22793

http://www.sciencemag.org/news/2017/10/publishers-take-researchgate-court-alleging-massive-copyright-infringement



11. april 2011

Ny Powerpoint mal 2011
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http://www.sciencemag.org/news/2016/04/whos-downloading-pirated-papers-everyone


