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Springer Compact är ett så kallat offsetavtal mellan förlaget
Springer och 40 svenska organisationer genom Bibsam-konsortiet
med stöd av Kungliga Biblioteket och Vetenskapsrådet, som syftar
till att kombinera prenumerations- och publiceringsavgifter.1
Avtalet kommer att utvärderas halvårsvis och detta dokument utgör
första halvårsrapporten, som innefattar dataunderlag från sista
halvåret 2016.
Fyra perspektiv i uppdraget

Uppdrag
Uppdraget är att utvärdera konsekvenser och effekter av svenska offsetmodeller utifrån fyra
perspektiv: ekonomi, administration, attityder och spridning. Dessa perspektiv utvecklas
nedan.
Utvärderingen ska:

•
•
•
•

ligga till grund för fortsatta förhandlingar med Springer och andra förlag,
studera om uppfyllandet av svenska lärosätens och forskningsfinansiärers krav
säkerställs,
undersöka möjligheterna att omdirigera betalningsströmmar beroende på var
finansieringen kommer ifrån, samt
kunna användas i strategiska diskussioner med lärosätesledningar,
forskningsfinansiärer och företrädare från utbildningsdepartementet kring framtida
offset-modeller, tak för APC:er2 i hybridtidskrifter etc.

Utvärderingsgruppens arbete
Utvärderingsgruppen

Utvärderingsgruppen
Utvärderingsgruppen består av Helena Francke, Högskolan i Borås; Niklas Willén, Uppsala
universitet; Ulf Kronman, Kungliga biblioteket; Henrik Aldberg, Vetenskapsrådet; Thomas
Neidenmark, Stockholms universitet (sammankallande till och med 2017-02-12) och Lisa
Olsson, Stockholms universitet (sammankallande från 2017-02-13).

Arbetsplanering
Kvartal 4 2016: Uppdrag, första arbetsmöte i utvärderingsgruppen och avstämning med
Bibsam-konsortiets styrgrupp.
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Mer information om avtalet: https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springercompact/agreements-swedish-authors (2017-01-10)
2
Article Processing Charge (APC) = publiceringskostnad per artikel

2
Kvartal 1 2017: Avstämning med styrgruppen den 1 februari, halvårsrapportens utkast och
enkätförslag har varit på remiss hos de kontaktpersoner som bibliotekschefer anmält till
gruppen, arbetsmöte 2 har hållits den 7 februari. Efter ytterligare justeringar gjorda efter
arbetsmötet kommer enkäten att aktiveras enligt rutinen som beskrivs nedan. På grund av
oförutsedda omständigheter har gruppen inte kunnat arbeta med full bemanning och därför
ännu inte kunnat göra den planerade analysen av det ekonomiska utfallet.
Kvartal 3 2017: arbetsmöte 3 och halvårsrapport 2.
Kvartal 1 2018: arbetsmöte 4 och halvårsrapport 3.
Kvartal 3 2018: arbetsmöte 5 och halvårsrapport 4.
Kvartal 4 2018: preliminära slutsatser rapporteras som underlag för förhandling med Springer
inför år 2019.
Kvartal 1 2019: slutrapport.

Utvärderingsarbetets relationer
Samarbete

Utvärderingsgruppens avsikt är att kontinuerligt förankra arbetet hos de medverkande
institutionerna och berika utvärderingen med den kompetens och de insikter som kan bidra till
att utvärderingen blir så användbar som möjligt. Dialog förs med de kontaktpersoner
respektive institution har anmält till utvärderingsgruppen. I dagsläget har 28 av 40
medverkande institutioner anmält en kontaktperson. Följande bild är en skiss över
utvärderingsarbetets relationer.

Figur 1: Utvärderingsarbetets relationer.

Ekonomi
Uppdragsdel 1

Utvärderingens syfte är som tidigare nämnts att ligga till grund för fortsatta förhandlingar med
Springer och andra förlag samt undersöka möjligheterna att omdirigera betalningsströmmar
beroende på var finansieringen kommer från. För att kunna ta bra beslut i de här frågorna är
det viktigt att de underlag och avtal som ligger till grund för besluten är tydliga i
beskrivningen av avtalets olika delar. Bibsam-konsortiet behöver presentera en tydlig bild som
visar på betalningsströmmarna och outputen från systemet före och efter det ingångna avtalet.
En viktig del i detta är att definiera begrepp som till exempel Reading Fee och Publishing Fee
så att kostnaderna för dessa poster kan jämföras mellan perioden före och perioden efter
avtalet.
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På grund av detta har utvärderingsgruppen i denna första rapport inte kunnat göra någon
detaljerad bedömning av de ekonomiska effekterna och konsekvenserna av avtalet. Nedan
presenteras en uppskattning av publiceringskostnaden per artikel med och utan Springer
Compact (SC).
De tre första staplarna i Figur 2 visar antalet Open Choice (OC) artiklar per år innan SC.
Under perioden januari-juni 2016 publicerades 109 OC-artiklar. Utan SC-avtalet kan vi anta
att det skulle publiceras lika många OC-artiklar under andra halvan av 2016 vilket ger 218
OC-artiklar totalt för hela året. Baserat på åren 2013-2016 kan vi sedan skatta antalet OCartiklar 2017 till 227 om inte SC-avtalet ingåtts.3
Efter att SC-avtalet ingåtts i juli 2016 publicerades 528 artiklar som så kallad hybrid open
access i Springers tidskrifter (Figur 3 visar antalet OC-artiklar per månad). Lägger vi till de
109 OC-artiklarna som publicerades under årets första sex månader blir summan 637 för
helåret 2016, det vill säga 419 fler än utan avtalet.
Utöver konsortiets kostnad för tillgång till tidskrifterna har det för hösten 2016 tillskjutits
€ 247 478. Dessa medel har kunnat täckas helt av Vetenskapsrådets och Kungliga Bibliotekets
sponsring av avtalet och således inte inneburit någon extra kostnad för organisationerna i
Bibsam-konsortiet under 2016. Om en studerar denna extra finansiering som skjutits till
avtalet under 2016 i relation till de artiklar som publicerats open access blir
publiceringskostnaden (APC) cirka € 469 per artikel.
Om avtalet för Springer Compact inte ingåtts skulle de 218 skattade publikationer som ändå
publicerats som Springer Open Choice ha kostat de deltagande organisationer 218 gånger €
2200, vilket är lika med € 479 600, vilket visar att avtalet uppnått en ekonomisk besparing för
Bibsam-konsortiets medlemmar under år 2016.4 Skulle de 637 artiklar som publicerats som
open access under 2016 som ett resultat av avtalet hypotetiskt ha betalts med ordinarie
publiceringsavgift om € 2200 skulle den uppnådda open access-publiceringen kostat
konsortiets medlemmar sammanlagt € 1 401 400.
Antal Springer Open Choice artiklar med och utan Springer Compact (SC)
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Figur 2: Publiceringsfrekvens per år med Springer Open med skattat utfall för 2016 och 2017 (blått) och
faktiskt utfall 2016 (orange).
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Skattningen för 2017 är baserad på en extrapolering av en linjär regression över åren 2013–2016.
Besparingen för konsortiets medlemmar under 2016 är egentligen hela summan € 479 600, eftersom sponsringen
från Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket täckte hela merkostnaden 2016.
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Nedanstående tabell visar hur många artiklar respektive deltagande organisation har publicerat
inom Springer Compact från juli till december 2016.
Tabell 1. Antal artiklar publicerade inom Springer Compact juli – december 2016 per deltagande
organisation.

Organisation
Blekinge Institute of Technology
Chalmers University of Technology

Artiklar
1
26

Karlstad University

4

Karolinska Institute

72

Kristianstad University

2

Linköping University

34

Linnaeus University

10

Lulea University of Technology

16

Lund University

76

Malmö University

4

Medical Products Agency

1

Mid Sweden University

4

Mälardalen University

5

Royal Institute of Technology
Stockholm School of Economics
Stockholm University

44
1
36

Swedish Defence Research Agency

1

Swedish Museum of Natural History

2

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

1

Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH)
Swedish University of Agricultural Sciences
Södertörn University
Umea University
University of Boras
University of Gothenburg

1
31
1
30
2
52

University of Gävle

6

University of Skövde

3

Uppsala University

55

Örebro University

7

Totalt

528
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Antal svenska publikationer i Springer Compact per månad 2016
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Figur 3: Antal svenska artiklar publicerade per månad inom Springer Compact det sista halvåret 2016.

Administration
Uppdragsdel 2

Avtalet Springer Compact mellan förlaget Springer och Bibsam-konsortiet innebär att forskare
vid de deltagande organisationerna kan läsa över 2000 av Springers tidskrifter och fritt
publicera sig i de cirka 1600 av Springers tidskrifter som har ett så kallat Open Choicealternativ för publicering open access. När en författare från någon av de organisationer som
omfattas av avtalet ansöker om att publicera i en av dessa tidskrifter görs detta genom
Springer Approval Service. Författaren erbjuds då att få kostnaden för open accesspubliceringen (APC) betald av sin organisation genom Springer Compact-avtalet. I en del
länder som tecknat Springer Compact-avtal kan författarna välja om de vill publicera open
access eller inte medan artiklar som registreras under det svenska avtalet automatiskt blir
öppet tillgängliga. När ansvarig författare fyllt i Springers formulär går ett e-postmeddelande
till lärosätets administratör för godkännande av publicering inom ramen för Springer
Compact.
Utvärderingsgruppens uppdrag är att analysera arbetsprocesser och penningflöden kopplade
till administrationen av publiceringsavgifterna. Hanteringen skiljer sig åt mellan lärosäten och
från dialog med lärosätesadministratörerna framgår ett antal administrativa utmaningar, se
nedan. I denna första halvårsrapport konkretiseras detta genom en jämförelse av arbetsflöden
vid Högskolan i Borås och Stockholms universitet.
Figur 4 illustrerar arbetsflödet för att godkänna ansvariga författares ansökan om finansiering
vid Högskolan i Borås. Figur 5 visar motsvarande arbetsflöde för Stockholms universitet. Den
största skillnaden i arbetsflödet mellan dessa två exempel från ett större och ett mindre
lärosäte gäller de mer omfattande utmaningar som upplevts vid Stockholms universitet för att
identifiera om en författare har en tydlig administrativ koppling till lärosätet.
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Figur 4: Arbetsflöde för godkännande av att betala APC för en ansvarig författare vid Högskolan i
Borås.

Högskolan i Borås har under perioden juli till december 2016 godkänt 2 artiklar enligt rutinen
i Figur 4, som innebär att en biblioteksanställd har fått e-post från Springers system och
därefter kontaktat ansvarig författare för att konfirmera anknytningen till lärosätet.
Stockholms universitet har under perioden godkänt 36 artiklar enligt rutinen i Figur 5, som
innebär att meddelanden från Springer kommer till ett ärendehanteringssystem, Ticket,
varifrån en biblioteksanställd inleder arbetet med att identifiera ansvarig författares
anknytning till lärosätet. Detta sker inledningsvis genom sökning i personalkatalogen,
SUKAT. Finns författaren inte i SUKAT söks personens projekt i forskningsdatabasen eller i
DiVA för att se om personen har varit anknuten. Hittas inte personen tar biblioteket kontakt
med institutionen och författaren själv.

Figur 5: Arbetsflöde för godkännande av att betala APC för ansvarig författare vid Stockholms
universitet.
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Vid Stockholms universitet har ett antal utmaningar uppdagats genom att kartlägga och
diskutera godkännandeprocessen. En kritisk utmaning är definitionen av en till lärosätet
anknuten forskare. Forskningsprocessens ofrånkomliga fördröjning i och med peer review och
publicering överensstämmer inte alltid med en tillsvidareanställning som syns i ekonomi- och
personalsystem. En forskares projektmedel kan ha tagit slut och anställning upphört innan
artikeln publiceras. Övriga exempel på utmaningar som inkommit till utvärderingsgruppen:
•
•

•

forskare anger annan kontaktinformation hos Springer än den som är känd för
lärosätet.
forskare vill byta ansvarig författare, corresponding author, när det uppdagas att
lärosätet betalar APC. Processen att byta ansvarig författare är mer komplicerad än
Springers FAQ gör gällande.
det är oklart vilken information forskare får i Springers gränssnitt om vilken
lärosätesanknytning som godkännes.

Nämnda utmaningar är intressanta att dela inom konsortiet eftersom de kan innebära
administrativt merarbete, vilket resulterar i ökade kostnader för de enskilda lärosätena.

Attityder
Uppdragsdel 3

Uppdraget är att samla in attityder från ansvariga författare, corresponding author, kring
avtalet och om/varför de hade valt att publicera artikeln open access även utan avtalet.
Utvärderingsgruppen vill samordna arbetet med de organisationer till vilka ansvariga
författare är anknutna. Figuren nedan presenterar huvudprocessen för insamling av attityder.
En enkät som sprids via Google Forms kommer att användas som insamlingsverktyg.

Figur 6: Arbetsflöde vid inhämtning av attityder. Gula fält är önskvärda delar för uppdraget och röda
fält är nödvändiga delar för uppdraget.

Enkätfrågorna syns i Bilaga 1. Enkätfrågorna har gått ut till lärosätesadministratörerna för
feedback enligt första steget i Figur 6. Efter ytterligare testning och feedback kommer enkäten
att göras tillgänglig och att distribueras med hjälp av lärosätesadministratörerna (brev till
författarna kommer att tillkomma).
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Spridning
Uppdragsdel 4

I det här stycket studerar vi uppmärksamheten för de 528 artiklarna som publicerats inom
Springer Compact-avtalet mellan juli och december 2016. Utvärderingsgruppens uppdrag är
att visualisera uppmärksamheten på Internet genom Altmetric.com och i traditionella
publiceringskanaler genom citeringsgrad. Då det tar tid för artiklar i vetenskapliga tidskrifter
att erhålla citeringar fokuserar vi i denna första rapport på uppmärksamheten på Internet.
Av de 528 publikationerna har 230 erhållit olika typer av uppmärksamhet i de kanaler som
bevakas av Altmetric.com under perioden juli till december 2016. Figur 7 nedan visar
volymen av denna uppmärksamhet uppdelat på veckor. Detta är en av flera alternativa
indikatorer som kompletterar citeringsanalys och som kan ge indikation på forskningens
spridning i samhället.5 Vi ser att Twitter är den överlägset vanligaste källan till
uppmärksamhet.

Figur 7: Översikt över uppmärksamhet på Internet för de 218 publikationer som har identifierats med
någon uppmärksamhet under perioden juli–december 2016. Källa: Altmetric.com

Särskiljs Twitter från all uppmärksamhet går det att följa spridningen geografiskt. Figur 8
nedan visar hur periodens 1046 tweets av 970 unika twitterkonton fördelas över 49 länder.

5

Alternativa indikatorer som kompletterar citeringsanalys lyfts allt oftare som nödvändiga för öppen vetenskap. Se
exempelvis ”Amsterdam Call for Action on Open Access”, 2016.
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Figur 8: Geografisk spridning av de tweets som nämnt artiklarna i det svenska avtalet med Springer
under juli–december 2016.

Uppmärksamheten i olika digitala kanaler på Internet kan också viktas samman till ett
Altmetric Attention Score för respektive artikel och därefter summeras över till exempel
lärosäten vilket gjorts i Figur 9.6 Vi ser att artiklar där ansvarig författare är knuten till Lunds
universitet får störst genomslag i de kanaler som täcks av Altmetric.com. Anledningen är att
särskilt två artiklar från Lunds universitet har fått särskilt stor uppmärksamhet. Den artikel
som sticker ut mest har marknadsförts med bland annat en videofilm av Lunds universitet.7

Figur 9: Summan av Altmetric Attention Score för samtliga publikationer som har >10 poäng sorterat
per organisation för ansvarig författare (hämtat jan 2017 från Altmetric.com).

Uppföljning
Vid utvärderingsgruppens sammanträden sker tillbakablick och förbättringsdialog. Alla
reflektioner från lärosätesadministratörer är också välkomna till Lisa Olsson, kontaktuppgifter
nedan.

Bilagor
Bilaga 1: Enkätfrågor för attitydinsamling, SpringerCompactEvaluation_survey_170215.

6

Om viktning av Altmetric Attention Score, se https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000060969-howis-the-altmetric-attention-score-calculated- (2017-01-16).
7
Se artikeln: http://dx.doi.org/10.1007/s10071-016-1015-0 (2017-02-13) och se artikelns Altmetric Attention Score:
https://www.altmetric.com/details/10396207/news Sauciuc 2016.
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