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The Governments’ Research & 
Innovation Bill 2021-2024
• The government sees a need to update the national direction for open 

science to align with Horizon Europe. Publications, which are the result of 

publically funded research, shall be immediately open access with effect 

from 2021.

• It is important to follow up and measure the national work for an open 

science system in a comprehensive manner. It is also of great importance that 

the policies of research funders and HEIs for open access to 

publications and research data are harmonized as far as possible. 

• HEIs and research funders also has a responsibility to design clear incentives 

that promote open science.

(p. 101-102)

Research, freedom, 

future – knowledge

and innovation for 

Sweden

Prop. 2020/21:60



• The National Library of Sweden shall promote and 

coordinate the work of introducing open access to scholarly 

publications. 

• The directive includes submitting a comprehensive survey, 

analysis and assessment of the national work with open 

access to scholarly publications. 

• In carrying out the directive, the National Library shall consult 

with the Swedish Research Council, HEIs /…/

(From the appropriation directive April 2021)

Government Directive 2021

https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-72

https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-72


Develop the work with open science 

• Universities and colleges should continue to develop the 

work with open science in order for the activities to 

contribute to achieving the national direction for an open 

science system (Bill 2020/21: 60). 

• The work includes contributing material to the Swedish 

Research Council and the National Library of Sweden's 

respective directive on coordination of work for open access.

(From the appropriation directive April 2021)

Government Directive 2021 to HEIs



Swedish OA Landscape - Key Stakeholders



Bibsam Consortium
• Formed in 1996, administrated by the National 

Library of Sweden (NLS)

• 90 participating organisations: HEIs, government 

agencies & research institutes

• Opt-in consortium/agreements = participating 

organisations decide to opt-in and pay its costs in full 

• 44 agreements including 21 transformative 

agreements and 3 with OA publishers/portfolios

• Turnover approx. € 48,7 million

• Governed by a steering committee, 7 representatives, 

chaired by a University President

https://www.kb.se/bibsamconsortium

https://www.kb.se/bibsamconsortium


Bibsam’s Preconditions

1. Immediate open access to all 

articles published by researchers 

affiliated with participating 

organisations (both in hybrid and 

fully open access journals) with CC-

BY license.

2. Continued reading access for 

participating organisations to 

previous subscribed content

3. A sustainable price model that 

enables a transition to open access 

and allows for a redirection of 

revenue streams 



Bibsamkonsortiet inför 2022

• Forskningsproppen 2021 pekar tydligt ut målbilden

• 24 omförhandlingar varav 17 med tidskriftsförlag inför 2022

• Viktigt att få öppen tillgång i de återstående tidskriftsavtalen

• Inför 2022 även omförhandlingar med förlag där transformativa avtal 

redan finns t ex Springer Nature, Taylor & Francis och 

Oxford University Press

• Utgångspunkter i förhandlingarna inför 2022:

– Obegränsad publicering – viktigt att komma bort från avtal med publiceringstak

– Öppet tillgänglig publicering bör vara obligatorisk – exemplet Springer Compact

• Fortsätta arbetet med att teckna avtal med ÖT-förlag 

• Viktigt att inte glömma bort de lärda sällskapen



Bibsamkonsortiet inför 2022

• Fortsatt diskussion i styrgruppen om betalningsströmmar och 

hur kostnader kan fördelas på ett transparant och rättvist sätt

• Publiceringsstatistik kommer att tillhandahållas årsvis troligen

på Github, statistiken kommer att kunna laddas ned och

analyseras av varje deltagande organisation

• Utfall och prognoser kommer att delas för avtal med 

publiceringstak

• Fortsatt analys av avtalen på konsortienivå. Ny metod är under 

utveckling

• Fortsatt internationellt arbete för att förbättra arbetsflöden, 

minska administrationen och utveckla standarder



Styrkor hos Bibsamkonsortiet

● Vi vågade säga upp Elsevieravtalet och stod eniga under 

förhandlingarna

● Frågor kring förhandlingarna tas kontinuerligt upp med landets 

rektorer genom SUHF

● Sammansättningen av styrgruppen med rektorer, bibliotekschefer, 

handläggare samt en universitetsdirektör

● Diskussion mellan finansiärerna och lärosätena om 

betalningsströmmarna



Utmaningar

● De transformativa avtalens utformning

● Kostnadsfördelning inom konsortiet utifrån de nya avtalen

● Att arbeta med andra alternativ för publicering än de kommersiella 

förlagen

● Hur och vad ska vi förhandla efter 2023/2024



Transformativa avtal

• Grön, guld, hybrid, diamond, subscribe to 
open

• Offsetting avtal

• Read & publish (publish & read)

• Hybridtidskrifter - cOAlition S slutar att 
finansiera ÖT-publicering i hybridtidskrifter 
fr.o.m. 2024 

Definitioner och begrepp

2021-10-12



2014

SCOAP3

2015

RSC 
Gold4Gold

SCOAP3

2016

RSC 
Gold4Gold

SCOAP3

Springer 
Compact
(juli 2016)

2017

IOP offset

RSC 
Gold4Gold

SCOAP3

2018

De Gruyter
offset

Frontiers
(juli 2018)

IOP offset

RSC Read & 
Publish

SCOAP3

Springer 
Compact

Taylor & Francis

2019

AIP

CUP

De Gruyter offset

Frontiers

IOP offset

Mark Allen 
Healthcare

OUP

RSC Read & 
Publish

SCOAP3

Springer Compact

Springer Nature 
Fully OA (juli 2019)

Taylor & Francis

2020

ACS

AIP

APS

CUP

De Gruyter offset

Elsevier

Frontiers

IOP offset

Karger

Mark Allen Healthcare

OUP

RSC Read & Publish

SAGE + 
Royal Society of Medicine

SCOAP3

SPIE

Springer Compact

Springer Nature Fully OA

Taylor & Francis

Wiley

2021

ACS

AIP

APS

BMJ

Brill

CUP

De Gruyter Read & Publish

Elsevier

Emerald 

Frontiers

IOP Read & Publish

IOS Press

Karger

Mark Allen Healthcare

OUP

Royal Society

RSC Read & Publish

SAGE + Royal Society of Medicine

SCOAP3

SPIE

Springer Compact

Springer Nature Fully OA

Taylor & Francis

Wiley



Other publishers

Bibsam agreement

No Bibsam

agreement

Transformative

agreement

Agreement with OA 

publisher

Read only license

agreement

No Bibsam agreement

Type of agreement 

2021

Part of publishing by Bibsam organisation covered by 
consortium agreements

Articles published 2020 with a corresponding author from a 

Bibsam organisation Data source: Web of Science.

75 % of all

articles covered
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ESAC Market Watch

https://esac-initiative.org/market-watch/

https://esac-initiative.org/market-watch/
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Transformativa avtal med Publiceringstak

● Exemplet Wiley

2021-10-12 /Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek



Prognos inför 2021

Wileys prognos:

• Covid publiceringspuckeln borde vara över och 

läget ”normaliseras”

• Ca 1 900 ”Bibsam-artiklar” kommer vara 

berättigade till publicering inom avtalet 2021

• Med en större publiceringspott och en högre APC-

rabatt borde alla/nästan alla 1 900 artiklar kunna 

täckas av avtalet 2021

Status juni 2021

• Samma höga publiceringstakt 2021 som 2020

• Uppskattning för 2021 är nästan 2 600 artiklar, 

varav publiceringspotten kan täcka ca 1 800 

artiklar (ca 70%) och ta slut i mitten på september

2021

Total kostnad € 6 091 152

APC rabatt 20%

Läskostnad € 2 025 014

ÖT-publicering € 4 066 138

Fördelning läsning 33,2%

Fördelning 
publicering 66,8%



Ökat antal inskickade artiklar från 
Sverige
• Antalet artiklar som skickas in till Wileys 

tidskrifter har ökat de senaste åren, liksom 

antalet accepterade artiklar

• Inför avtalets start 2020 beräknade Wiley att 

det totala antalet artiklar skulle vara ca 1 850, varav 80% skulle 

täckas av OA-fonden

• I stället var det totala antalet artiklar 2020 

nästan 2 300 och fonden täckte drygt 1 200 artiklar (drygt 50%)

• Uppskattning för 2021 är nästan 2 600 artiklar, varav OA-fonden kan 

täcka 1 800 artiklar 

(ca 70%)



Wiley utfall och prognos 2021
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Wiley erbjudande 2021 (+2022)

• Drygt 1,7 m€ beräknas saknas för 2021

• Betala 2,3 m€ (1,7 m€ + 35% extra) för 100% ÖT-publicering 2021

• Eventuella medel som inte används 2021, förs över och läggs till 2022 års 

publiceringspott

• Valfritt OM man som organisation vill fortsätta ÖT-finansieringen efter att potten är slut

– men krav på att deltagande organisationer tillsammans tilläggsbetalar minst 2,2 m€ 

totalt

• Fortsatt 20% rabatt på alla APC:er

• Wiley har gett förslag till tilläggsbetalning per organisation utifrån publiceringsdata 

2021 (tom 20 maj)



Swedish Rectors’ Conference

• The Association of Swedish Higher Education 

Institutions (SUHF)

• Established 1995, 37 members

• “An arena for cooperation”

• Library Directors Forum (2006)

• Open Science Group (2017)

• SUHF chairs the Bibsam Steering Committee

• SUHF chairs the Open Access Advisory 

Group



Swedish Rectors’ Conference

• 2016:

• Open Science is not a library question!

• But the libraries could help in building 

infrastructures, lobbying and education

• Open Access should be a question for the 

management of the universities

• 2018:

• The Rectors´ Conference advised Bibsam to 

cancel the agreement with Elsevier 



SUHFs nationella färdplan för öppen vetenskap

● Färdplanen för öppen vetenskap syftar till att tydliggöra 

lärosätenas ansvar och de åtgärder som behövs för att påskynda 

arbetet med öppen tillgång till forskningsdata och 

forskningsresultat.

● Målsättningen är att skapa förbättrade möjligheter för lärosätena 

och andra berörda aktörer att samordna sig i frågor av gemensam 

karaktär, uppmuntra till utökad samverkan.

● Den primära målgruppen för denna färdplan för öppen vetenskap 

är lärosätesledningarna vid Sveriges universitet och högskolor.

2021-10-12 /Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek



Vi måste agera nu!

● Arbetet med att implementera rekommendationerna för öppen vetenskap bör 

påbörjas omgående vilket är en stor utmaning då det idag inte finns en samlande 

aktör inom området. Därför måste lärosätena själva ta detta ansvar.

● Färdplanen är inte statisk utan kommer uppdateras vid behov

● Handlingsplan för lärosätenas väg mot EOSC

● Resultaten av färdplanen kommer att utvärderas varje år för att se vilken 

progression vi gör

2021-10-12 /Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek



Lärosätenas ansvar

● Att skapa forsknings- och utbildningsmiljöer som stödjer, uppmuntrar, 

informerar och utbildar om öppen vetenskap som praxis, genom att 

anta, implementera och förankra lokala styrdokument eller ramverk

● att tillhandahålla relevanta forsknings- och utbildningsstödjande 

tjänster avseende öppen vetenskap, som resurseffektivt kan möta 

forskarnas behov av stöd genom hela forskningsprocessen

● att eftersträva att forskningsdata och forskningsresultat så långt som 

möjligt uppfyller FAIR-principerna

2021-10-12 /Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek



● att erbjuda forskare prisvärda, adekvata och säkra 

infrastrukturella tjänster – som uppfyller gällande regelverk

● att aktivt samarbeta med andra lärosäten, infrastrukturer och 

finansiärer för att hitta resurs- och kostnadseffektiva, 

gemensamma nationella lösningar avseende styrdokument, 

ramverk och infrastrukturella tjänster

● att främja, delta och samarbeta med internationella aktörer och 

satsningar exempelvis inom European Open Science Cloud (EOSC) 

och The San Francisco Declaration on Research Assessment 

(DORA)

2021-10-12 /Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek



● att utveckla en incitamentsstruktur som främjar och värderar 

öppen vetenskap till exempel vid meritbedömning och 

prestationsbaserad fördelning av medel

● att verka för att upphovsrätten för publicering och återanvändning 

av forskningsresultat inte exklusivt överförs till kommersiella 

vetenskapliga förlag

2021-10-12 /Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek



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.



Gruppens arbete 2021

18 maj 

Samsyn och scope

Juni

Alternativa 

publiceringsvägar: öppna 

plattformar och öppna 

infrastrukturer

September

Spela schack med 

förlagen –

förhandlingspositioner 

på en oligopolmarknad

December

Harmonisering av 

policyer & hållbar 

finansiering

Oktober

Internationell kraftsamling och 

erfarenhetsutbyte

2021

Fas 1: Förståelse & 

utforskning



Workshop 1
Utifrån rapporten:

• Vilka är det största utmaningarna?

• Vilka lösningar finns på kort och lång sikt?

• Vad kan respektive aktör bidra med?

Prioriterings-triangel:

• Reducera kostnader

• Uppnå ÖT snabbt

• Förändra publiceringssystemet

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-413

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-413


Största utmaningarna

• Beteendeförändring

• Kostnader: fördelning / förhindra ökning

• Vem ska äga publiceringsinfrastrukturen?

• Meriteringssystemet



Lösningar på kort och lång sikt

• Styr om betalningarna (kort sikt)

• Förändra meriteringssystemet (lång sikt)

• Förändra publiceringsinfrastrukturen (lång sikt)



Aktörer och ansvar

• Lärosäten: förändra meriteringssystemet, 

bygga upp stöd (infrastruktur) och samsyn, 

ta debatten, ställa om betalningsströmmar

• Finansiärer: RRS, krav och uppföljning på 

medelsförvaltare, ställa om 

betalningsströmmar

• Forskare: sätta sig in i frågorna

• KB: Sammanställa, analysera, följa upp

• Regering/riksdag: lagstifta om grön ÖT, skjuta 

till / ta bort medel 



Prio-triangel

• Reducera kostnader: uppnå kostnadsbesparingar 

i ett system som under lång tid har haft 

kostnadsökningar långt över inflationen

• Uppnå ÖT snabbt: prioritera de sätt som 

möjliggör att så mycket innehåll som möjligt görs 

öppet tillgänglig utan fördröjning 

• Förändra publiceringssystemet: uppnå 

grundläggande förändring av det vetenskapliga 

publiceringssystemet, ofta genom att utmana 

befintliga aktörer på marknaden



Gruppens arbete 2022-2023

2022

Fas 2: Idégenererande & 

skapande

Workshop/arbete

Workshop/arbete

xxx

xxx

xxx

xxx

2023

Fas 3: Implementering, 

spridning & skalning

December

Utkast till strategi 

bortom transformativa 

avtal



Bibsamkonsortiets
förhandlingsinriktning

• Omedelbar öppen tillgång till alla artiklar 

publicerade av forskare affilierade till deltagande 

organisationer, både i hybrid- och helt öppet 

tillgängliga tidskrifter, med en CCBY-licens

• Fortsatta läsrättigheter 

• En hållbar prismodell som möjliggör för en 

övergång till öppen tillgång och tillåter en 

omdirigering av betalningsströmmarna

• Om ingen acceptabel ÖT-komponent kan uppnås 

förnyas avtalet bara med ett år eller sägs upp



Varför en 
handlingsplan?

• Visa att olika insatser för att uppnå öppen tillgång 

löper parallellt

• Öka takten i omställningen till ett hållbart 

publiceringssystem för öppen tillgång

• Tydliggöra incitament för forskare att publicera ÖT 

• Behålla mångfalden publiceringskanaler/ 

publiceringslandskap (bibliodiversity)



Handlingsplan i fyra punkter

Forskningsintensiva organisationer med hög publicering ser stora prisökningar. Antalet vetenskapliga 

artiklar ökar från år till år, både globalt och i Sverige. 

Den globala övergången till ett nytt publiceringssystem går relativt långsamt. Det resulterar i att 

svenska organisationer under flera år kommer att behöva finansiera både publicering av öppet 

tillgängliga artiklar och fortsatt åtkomst till innehåll bakom betalväggar. 

1. Fortsätta teckna och följa upp läs- och publiceringsavtal för både hybrid- och öppet tillgängliga 

tidskrifter med en CCBY-licens.

2. Teckna fler publiceringsavtal för helt öppet tillgängliga tidskrifter.

3. Utforska och stödja alternativa affärsmodeller och publiceringsvägar med lärda sällskap/små förlag.

4. Se över upphovsrättsliga förutsättningar för att främja öppen tillgång och stödja nya vägar till öppen 

publicering, exempelvis omedelbar parallellpublicering.



Cancellation with Elsevier
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Tack
Frågor?


