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Ønsker du at genudgive egne artikler eller genbruge elementer, fx figurer, fra dem, skal du 
i de fleste tilfælde have tilladelse fra det tidsskrift, artiklen er udgivet i. Mange 
internationale tidsskrifter gør det i dag muligt hurtigt at søge om tilladelse til dette vha. en 
tjeneste, der hedder ”RightsLink”, som varetages af ”Copyright Clearance Center”.  

For at søge om tilladelse til at genudgive/genbruge elementer fra din artikel, skal du finde 
artiklen på tidsskriftets hjemmeside, hvorfra du via et link bliver ført videre til Rightslink. 
Det ser lidt forskelligt ud fra tidsskrift til tidsskrift, men her følger eksempler fra fire 
forskellige tidsskrifter. Efter eksemplerne finder du en vejledning til Rightslink. 

Eksempel 1: Sage Journals 
Eksemplet nedenfor viser en artikel fra tidsskriftet ”The Holocene”, som udgives af Sage 
Journals. Her skal du trykke på ”Rights & Permissions” nederst i venstremenuen hvilket 
fører dig videre til Rightslink. 



Eksempel 2: Elsevier 
Nedenfor ses en artikel i Elseviers tidsskrift ”Earth and Planterary Letters”, hvor du skal 
klikke på ”Get rights and content”. Dette bringer dig videre til Rightslink. 

Eksempel 3: Cambridge University Press 
Nedenfor ses en artikel fra tidsskriftet ”Radiocarbon”, som udgives af Cambridge 
University Press. Her skal man trykke på ”Rights & Permissions”, som ligeledes fører 
videre til Rightslink.  



Eksempel 4: Wiley 
Det sidste eksempel er en artikel fra tidsskriftet ”Geophysical Research Letters” fra Wiley. 
Her skal du først klikke på ”Tools”. 

Dette åbner en drop-down menu, hvori du skal vælge ”Request permission”. Dette fører 
dig videre til Rightslink. 



Rightslink 
Når du har fulgt et link til Rightslink, vil siden se ud som vist nedenfor.  

Her skal du først vælge formålet med din anmodning fra drop-down menuen. Vil du bruge 
artiklen som en del af din Ph.D.-afhandling, vælger du ”reuse in a dissertation/thesis”. Vil 
du genudgive artiklen i en e-bog, vælger du ”reuse in a book/textbook”. 

 
Afhængig af hvilket formål du vælger, skal du udfylde flere felter med information. 
Nedenfor ses et eksempel, hvor ”reuse in a dissertation/thesis” er valgt.  

Når du har udfyldt alle felterne, trykker du på knappen ”Quick price”. Det giver en pris, som 
i flere tilfælde vil være 0 kr., da mange forlag tillader, at man gratis kan genudgive sine 
artikler i fx en Ph.D.-afhandling.  

Det vil dog stadig oftest være nødvendigt at have en skriftlig tilladelse til dette. Derfor skal 
du fortsætte med at udfylde og klikke dig videre igennem formularen ved at trykke på 
knappen ”Continue”. 



Du vil nu møde nedenstående skærmbillede (medmindre du allerede var logget ind i 
forvejen).  

Hvis du allerede har oprettet en bruger, skal du logge ind med dit brugernavn og kodeord. 
Hvis du ikke har en bruger, skal du i stedet klikke på ”Need to register?”. 



For at registrere dig som bruger, skal du udfylde informationen i formularen og derefter 
trykke på ”Create account”. 

Når du har oprettet dig som bruger eller er logget ind, kan du fortsætte med at udfylde din 
anmodning om at genudgive den pågældende artikel, inden du til sidst får tilladelsen.  
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