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1. Hvorfor en lisens?
• Hva er en lisens og hvorfor er dette viktig for åpen tilgang

2. Opphavsrett
• Overdragelse

3. Åpne lisenser
• Creative Commons og Plan S

4. Utredning av Torger Kielland. 
• Akademisk frihet, Plan S og arbeidsgivers styringsrett

5. CC-lisensen i praksis



Hvorfor lisens?

• Lisenser regulerer hvilke muligheter man har til å utnytte verket og hva man har 
lov til:
• Har man lov å lese artikkelen uten å betale for tilgang?

• Kan man laste ned artikkelen og oppbevare den på egen maskin?

• Kan man legge ut artikkelen for nedlasting for andre interessenter?

• Kan man tekst og data-utvinne artikkelen?

• Kan man republisere artikkelen i en antologi?

• Kan man oversette den?

• Kan man lage en bearbeidelse av artikkelen for bruk i undervisningssammenheng?

• Essensielt for å oppnå målsettingen med åpen tilgang



Åpen tilgang

• Åpen tilgang /Open Access er definert i BBB-deklarasjonen
• Pragmatisk med uklare definisjoner

• Det råder tvil om hva som egentlig er Open Access
• Gull, grønn, hybrid, diamant, bronse

• Hvis forlaget legger ut en artikkel på egne sider er det da Open Access?

• Hvis en forsker legger ut en artikkel på researchgate eller academia.edu, 
er det da Open Access?

• "the only role for copyright in this domain, should be to give authors 
control over the integrity of their work and the right to be properly 
acknowledged and cited."

• En streng (men naturlig) operasjonalisering av Open Access:
• tilgjengeliggjøring av en artikkel må ledsages av en lisens som 

sikre bruker rettigheter i tråd med hensikten



Opphavsrett

• Etter åvl. § 2 første ledd har «[d]en som skaper et åndsverk … opphavsrett til 
verket»

• For at en frembringelse skal være beskyttet som et «åndsverk» etter åvl. § 2 må 
denne være «uttrykk for original og individuell skapende åndsinnsats» fra 
opphaver. Dette innebærer et krav til et minstemål av original innsats.

• "Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, 
methods of operation or mathematical concepts as such" WIPO Copyright Treaty art 2

http://www.wipo.int/eng/diplconf/distrib/94dc.htm


Overdragelse

• Ved publisering i lukkede (abonnementsbaserte) tidsskrift overdrar 
forskeren/forskergruppen opphavsretten til forlaget

• Artikkelen får forlagets opphavsrettsbeskyttelse

• Fra Wiley copyright transfer:

«The Contributor assigns to the Owner, during the full term of copyright and any extensions or renewals, all 
copyright in and to the Contribution, and all rights therein, including but not limited to the right to publish, 
republish, transmit, sell, distribute and otherwise use the Contribution in whole or in part in electronic and 
print editions of the Journal and in derivative works throughout the world, in all languages and in all media 
of expression now known or later developed, and to license or permit others to do so.”



Overdragelse

• Dermed er artikkelen økonomisk sett forlagets eiendom

• Ideelle rettigheter beholdes etter norsk lovgivning

• For å oppnå åpen tilgang må
• ..man unngå eksklusiv overdragelse av rettigheter 

• ..utstyre verket med en lisens som gir andre rettigheter til utnyttelse 



Åpne lisenser

• Åpne lisenser er en fellesbetegnelse for lisenser som gir brukeren vide 
tillatelser til å utnytte opphavsrettslig beskyttede verk, typisk ved å gjøre 
materialet tilgjengelig for allmennheten eller frembringe bearbeidede versjoner 
av det lisensierte materiale

• Den mest brukte åpne lisensen er Creative Commons
• Etablert i 2001 som en standard for deling som sikrer at verk kan utgis, deles og eventuelt 

bli remikset på tvers av jurisdiksjoner og landegrenser. 

• Implementert i Norge (2004) av Creative Commons Norge



CC-lisensen

• Opprinnelig fra kultursektoren

• Veletablert. Brukes av de fleste akademiske forlag

• Finnes i 3 formater
• Leselig for jurister

• Leselig for ‘vanlige mennesker’

• Leselig for maskiner

• Lesbarhet for maskiner er svært viktig og 
en forutsetning for å unngå et manuelt system.
• Aggregator-tjenester

• Tekst- og datautvinning



Ulike attributter til CC-lisensen

• Det er seks forskjellige CC-lisenser, fra den mest åpne CC-lisensen, som tillater 
kommersiell bruk og bearbeiding av verket, til den mest restriktive CC-lisensen, 
som ikke tillater noen  av delene:
• Navngivelse (CC-BY)

• Navngivelse-Del på samme vilkår (CC-BY-SA)

• Navngivelse-Ingen bearbeidelse (CC-BY-ND)

• Navngivelse-Ikkekommersiell (CC-BY-NC)

• Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår (CC-BY-NC-SA)

• Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen bearbeidelse (CC-BY-NC-ND)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no


Plan S og Creative Commons

• Plan S  ble annonsert i oktober 2018 av 13 forskningsråd, med støtte fra EU-
kommisjonen og det europeiske forskningsrådet ECR. 

• Plan S sier at de som får forskningsstøtte fra (de nå 24) rådene må gjøre 
resultatene åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet.

• Ved bruk av CC-lisenser skal den mest åpne versjonen, 
CC-BY 4.0 brukes. Kun unntaksvis vil cOAlition S godta 
bruk av CC-BY-ND

• CC-BY-NC godtas ikke



Kort oppsummert om CC og attributtene

• Plan S forutsetter at publisering skal skje med den mest generøse Creative 
Commons-lisensen CC-BY. Denne gir tillatelse til bearbeidelser og åpner for 
endringer av vitenskapelige verk. 

• Det kan her stilles spørsmål om kravet griper inn i forskernes akademiske 
rettigheter.
• Innebærer at et pålegg om en lisens som gir tillatelse til bearbeidelser ikke nødvendigvis 

kan håndheves overfor forskningsansatte. 



Bakgrunn for Kiellands utredning

• Bakgrunnen for utredningen var generell 
• Ikke utelukkende basert på Plan S og Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang

• Reaksjoner fra forskere og interesseorganisasjoner på valget av CC-attributter
• Bekymring for om kravet bryter med akademisk frihet

• Bekymring for bearbeidelser av verk

• Bekymring for kommersiell utnyttelse av verket



Bakgrunn for Kiellands utredning

• En rettslig utredning som ser på eventuelle spenninger i lovverket

• Nøkkelbegrep; Akademisk frihet
• Kan en forsker pålegges å publisere med cc-lisens i kraft av Forskningsrådet kontrakt?

• Plan S-kompatibilitet

• Kan en forsker pålegges av arbeidsgiver å publisere med cc-lisens?
• Er arbeidsgivers styringsrett i konflikt med akademisk frihet?

• Ikke en utredning som dekker ikke-lovregulerte forhold, som f.eks
forskningsetiske betraktninger 



Forskningsetikk

• Forskningsetikk dekkes ikke av utredningen

• Opphavsrett og forskningsetikk ivaretar ulike 
hensyn, selv om de kan overlappe

• Mange lov- og regelverk involvert

• Forskningsetikken pålegger 
forskeren plikter, men gir ingen rettigheter

• Retningslinjer regulerer blant annet
• Kreditering av kunnskapskilder

• Forfatterskap, merittering 

• Etterprøvbarhet og redelighet



Plan S og akademisk frihet

• Det er ingen rettslige hindre for at forskningsinstitusjoner kan inngå avtaler om 
forskningsfinansiering hvor det stilles vilkår om åpen publisering. 
• En avtale om prosjektfinansiering er mellom institusjon og finansiør – ikke enkeltforsker og 

finansiør

• I de fleste tilfeller vil det være en (underforstått) avtale mellom institusjonen og 
prosjektleder knyttet til oppfyllelse av kontraktsvilkårene.

• Da kontrakter på det enkelte prosjektet er begrenset i tid og omfang, kan de ikke anses å 
gripe inn i forskernes rett til selv å bestemme hvordan forskningsresultater publiseres.

• Konklusjon: Krav om å publisere med cc-lisens er ikke i strid med den 
akademiske friheten til å velge publiseringskanal



Arbeidsgivers styringsrett

• Regjeringens har som mål at alle norske vitenskapelige artikler som er finansiert 
av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Kan forutsette at 
forskningsinstitusjonene gir pålegg til forskningsansatte om publisering i et 
åpent tidsskrift eller egenarkivering med en åpen lisens.

• I den grad slike pålegg begrenser forskernes rett til selv å bestemme hvordan 
deres forskningsarbeider skal publiseres, vil dette kunne innebære et inngrep i 
den akademiske friheten etter uhl. § 1-5 sjette ledd andre punktum.

• Konklusjon: Krav om å publisere åpent kan ansees for å være i strid med den 
akademiske friheten til å velge publiseringskanal
• Pålegg som begrenser denne retten forutsetter derfor endring av universitets- og 

høyskoleloven.



Oppsummering

• CC-lisensen er ikke i strid med opphavsrett 

• CC-lisensen kan være i strid med akademisk frihet, (slik formulert i UH-loven), 
men ikke i Plan S-sammenheng

• CC-attributtene kan oppleves som problematiske, da de tillater kommersiell 
utnyttelse og/eller endringer av verket.

• De samme CC-attributtene som tillater oversettelse og tekst- og datautvinning 
er de samme som hindrer utilsiktede endringer og bruk i kommersiell 
sammenheng 



Oppsummering

Diskusjonen har vært sentrert rundt opphavsrett og hva som ivaretar forskeren

Men hva ivaretar forskningen? 
“Nearly 100 academic journals, societies, 

institutes, and companies sign a commitment to 

make research and data on COVID-19 freely 

available, at least for the duration of the outbreak.”



I praksis

• Hva er praksis i dag? 

• Hvilke lisenser brukes? Hva er vanligst blant Open Access-tidsskrift?



Tidsskrift og CC-lisenser

Fordelingen av 14322 Open Access tidsskrift i DOAJ

• CC BY (5,879)

• CC BY-NC-ND (3,149)

• CC BY-NC (2,588)

• CC BY-NC-SA (1,216)

• CC BY-SA (923)

• Publisher's own license (382)

• CC BY-ND (160)



Bruk av CC-lisenser ved åpen publisering



Åpen publisering som % av årlig total publisering



Effekten av Units avtaler på åpen publisering



Takk til…

• Torger Kiellands rapport Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering, 
Desember 2019

• Forskerforbundets opphavsrettsutvalg, herunder presentasjoner fra Olav 
Torvund og Magnus Stray Vyrje



Mer informasjon på 
openaccess.no


