2021-03-18

Lathund
Kontering av Open Accesspubliceringskostnader
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1.1 Bakgrund
Flera forskningsfinansiärer kräver sedan ett antal år tillbaka att resultatet från den
forskning de är med och finansierar ska vara öppet tillgänglig för alla att ta del av på
internet, dvs Öppen tillgång/Open Access. Detta innebär att upphovsmannen ger alla
rätt att ta del av det som publiceras genom att läsa, ladda ner, kopiera m.m. samtidigt
som full hänsyn ska tas till författarens lagstadgade upphovsrätt. Läs mer hur t.ex.
publikationer kan göras öppet tillgängliga i SUHFs rekommendationer 2017:2, se
https://suhf.se/publikationer/rekommendationer/ .
Finansiärer kan också kräva att kostnaderna för Open Access återrapporteras vilket
innebär att dessa kostnader behöver särredovisas. Enligt SUHFs rekommendationer
ska detta göras genom att separata konton införs. Ett konto upprättas för
författaravgifter och ett annat konto för kringkostnader för publiceringar. Open
Access-kostnaderna ska redovisas som direkta kostnader. I de fall
publiceringskostnaderna inte går att särredovisa t.ex. då dessa ingår i bibliotekets
licensavtal med förlagen kommer kostnaderna redovisas som en indirekt kostnad.

1.2 Kontering av Open Access vid Mittuniversitetet
Mittuniversitet betalar författaravgifter för att en forskare ska få artiklar publicerade
enligt Open Access. För att kunna följa upp kostnaden har ett nytt konto för Article
Processing Fees APC upprättats, konto 5791 Open Access - författaravgifter. Detta
konto ska endast användas för kostnader gällande Article Processing Fees APC, som
av förlagen även kallas för Open Access eller Open Choice.
Kostnader gällande Submission Fees, Page charges, Standard editing, color pages
m.m. ska även följas upp och ska konteras på konto 5792 Open Access kringkostnader.
I och med att dessa kostnader särredovisas möjliggörs att MIUN tillsammans med
andra lärosäten kan föra en dialog med förlagen, forskningsfinansiärer och
departementet.
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Författaravgifter APC = Article Processing Charges
Konto: 5791 Open Access - författaravgifter

Här bokförs endast kostnader för:
•
•
•
•

APC Article Processing Fees
Open Article Fees
Open Choice Fees
Annan benämning avseende författaravgifter

Kringkostnader avseende Open Access-publicering
Konto: 5792 Open Access - kringkostnader

Här bokförs endast kostnader för:
•
•
•
•
•

Submission Fee
Color pages/works/figures/charges
Page Charges
Standard Editing
Annan benämning avseende kringkostnader
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