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Introduktion til DOAJ



Om DOAJ - Directory of Open Access Journals

● Enestående og ekstensiv indeks af mangfoldige fagfællebedømte open 

access tidsskrifter 

● Mission til at øge profilen, synligheden og indtryk af alle højkvalitets 

tidsskrifter globalt, uanset disciplin, geografi eller sprog

● Vores standarder for open access publicering er anset som troværdigt over 

hele forskningsverden

● Alle tidsskrifterne, der søger indeksering, gennemgår en grundig manuel 

bedømmelsesproces

● Alle vores services og metadata er gratis

● Unikt og omfattende indeks af fagfællebedømte open access tidsskrifter 

● Vores mission er at øge OA tidsskrifternes profil, synlighed og impact 

globalt, uanset disciplin, geografi eller sprog

● Alle tidsskrifter, der søger indeksering, gennemgår en grundig manuel 

bedømmelsesproces

● Vores standarder for open access publicering er anset som de facto 

standard over hele forskningsverdenen

● Alle vores services og metadata er gratis



https://doaj.org



DOAJs historie

● DOAJ blev stiftet af Lars Bjørnshauge i 2003 på Lund Universitet 
baseret på en liste af kun 300 titler

● Et medlemskabs model for biblioteker, universiteter m.v. blev 
etableret i 2006

● Etableret som en selvstændig organisation i 2013 (et engelsk 
Community Interest Company) 

● På grund af stigende forventninger fra omverdenen ændredes 
kriterierne, hvilket betød at alle tidsskrifterne i DOAJ skulle 
genindekseres i 2015



Bæredygtighed og 
forskningspublicering



Ikke bæredygtige 
abonnementer        
Bevægelsen hen imod “Big deals” og høje 
prisstigninger gennem 1990s og 2000s

Biblioteksbudgetter bliver presset - mindre 
plads til bøger og tidsskrifter fra små forlag

Abonnementer giver adgang til læsning, kun 
til institutioner  (og lande) der har råd til det

Bevægelsen hen imod Open Access og såkaldt 
“Transformative Agreements”

Biblioteksbudgetter bliver presset - mindre 
plads til APCʼer til Gold OA forlag, eller andre 
OA initiativer 

TA giver adgang til publicering, kun til 
institutioner (og lande) der har råd til det

   Ikke bæredygtige OA aftaler



Hvordan ser et bæredygtigt OA 
økosystem ud?



Bæredygtighed i videnskabelige publicering: 
bibliodiversitet

● Diversitet er et vigtigt element i et sundt 
publiceringssystem

● Der skal være plads til diverse sprog, 
typer af outputs, discipliner og 
forretningsmodeller

● Systemet skal ikke domineres af få store 
forlag

● Vægten skal ikke være på at skabe profit

Shearer, Kathleen, Chan, Leslie, Kuchma, Iryna, & Mounier, Pierre. (2020). 
Fostering Bibliodiversity in Scholarly Communications: A Call for Action. 
Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3752923



Hvorfor er bibliodiversitet vigtigt for DOAJ

Bibliodiversitet er vigtigt, fordi DOAJs mission er at støtte ALLE 
højkvalitets OA tidsskrifter 

Den nuværende bevægelse henimod transformative aftaler giver for lidt 
plads til mindre forlag eller nye forretningsmodeller

Forskerne bliver stadig presset at publicere i prestigefyldte 
internationale tidsskrifter. Det betyder at små, lokale tidsskrifter bliver 
mere sårbare

70% af tidsskrifterne i DOAJ er ikke baseret på APCʼer

 



Hvorfor er DOAJ vigtigt for bibliodiversitet?

Vi giver ALLE vores tidsskrifter et kvalitetsstempel

Vi gør alle vores tidsskrifter mere synlige, fordi vores metadata bliver 
brugt af andre services

Derfor giver vi adgang til læsere til forskning, der er meget mere divers, 
ikke kun fra de store forlag fra den globale nord

Indeksering i DOAJ er en betingelse af Plan S 



Hvordan DOAJ støtter bibliodiversitet:
Sprog og geografi



Geografisk diversitet in DOAJs OA tidsskrifter  

Flere end 500 tidsskrifter

100-500 tidsskrifter

Mindre end 100 tidsskrifter

*Source for classification of countries : https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_countries_by_regional_classification

10,789 fra Global North* 7,347 fra Global South*

https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_countries_by_regional_classification


Hvorfor er lokale tidsskrifter vigtigt for økosystemet
● De er indlejrede i lokale kulturer og sammenhænge, og spiller derfor en 

vigtig samfundsmæssig rolle

● De forbinder de akademiske og faglige verdener, hvilket er særlig vigtigt 
hvor lokal praksis og kutyme er forskellige

● De synliggør den unikke lokale forskning

● De publicerer tekniske videnskab, der er mere relevant til lokale industrier

Lokale og internationale tidsskrifter spiller forskellige, men 
komplementære roller



Støtte til flersproglighed

En af DOAJs mål er at øge profilen af 
ikke-engelsksprogede tidsskrifter:

● Vi lister tidsskrifter på 80 forskellige sprog
● Vi har for nylig meldt os til OPERAS (Open 

Access in the European Research Area) der 
promoverer flersproglighed

● Vi tilgængeliggør vores vigtigste 
dokumenter på flere forskellige sprog

● Vi har påtegnet Helsinki-Initiativet 



Forskning er international. Sådan skal det være! 
Flersprogethed holder lokalt relevant forskning i live. Det må vi 
beskytte! At sprede forskningsresultater på dit eget sprog giver 
gennemslagskraft. Det må vi støtte op om! Det er afgørende at 
interagere med samfundet og dele viden uden for den 
akademiske verden. Det må vi fremme! Infrastrukturen for 
videnskabelig kommunikation på nationalsproget er skrøbelig. 
Sørg for, at den ikke forsvinder!

helsinki-initiative.org

https://www.helsinki-initiative.org/


● Samarbejde med universitetsbiblioteker på at fremme danske 
tidsskrifters repræsentation i DOAJ
○ Tidsskrift.dk (AUL, KUB, RUC)
○ Aalborg Universitet
○ Copenhagen Business School

● DOAJ har afholdt flere workshops for redaktionerne

● 70 tidsskrifter identificerede, og 9 nu accepterede for indeksering i 
DOAJ

Danske tidsskrifter i DOAJ





Andre områder

● Et program i Kina med formålet at øge antallet af kinesisksprogede 
tidsskrifter i DOAJ

● Flere samarbejder i Afrika, f.eks. Med African Continental Open Access 
Platform og AJOL (African Journals Online)

● Vores ambassadørprogram: 25 ambassadører over hele verden med 
formålet at skabe opmærksomhed omkring DOAJ og OA, og hjælpe 
tidsskrifter med at blive indekseret i DOAJ

http://www.openaccess.lib.uct.ac.za/oa/continental-platform#journals
http://www.openaccess.lib.uct.ac.za/oa/continental-platform#journals
https://www.ajol.info/index.php/ajol


Hvordan DOAJ støtter et bæredygtigt 
OA system: Diamond open access 
tidsskrifter



OA Diamond Journals Study (2021)
● DOAJ  var en af forfatterne 

● Undersøgelsen viste at institutionel publicering 
repræsenterer 44% artikler publiceret i 
egentlige OA tidsskrifter 

● Institutionel publicering støtter social, sproglig 
og kulturel diversitet

● Der er behov for støtte og infrastruktur
○ Strømline tekniske understøttelse
○ Støtte for overholdelse af Plan S
○ Ekstra kapacitet og effektivitet
○ Investering i bæredygtighed

10.5281/zenodo.4562789

https://doi.org/10.5281/zenodo.4562789


DOAJ har underskrevet 
Action plan for Diamond 
OA

Udviklet af Science Europe, cOAlition S, 
OPERAS, og French National Research 
Agency (ANR) for at videreudvikle og 
udvide et bæredygtigt, community-led 
Diamond OA økosystem.

https://www.scienceeurope.org/our-resources/action-plan-for-diam
ond-open-access/



Action plan community

● Action planen fokuserer på fire elementer: effektivisering, 
kvalitetsstandarder, opbyggelse af kapacitet og bæredygtighed 

● Der er tilslutning til Action planen fra et stort internationalt fællesskab

● DOAJ er partner i det nye Horizon Europe projekt, Developing 
Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly 
Communication (DIAMAS)

https://diamasproject.eu/about


Hvordan DOAJ støtter et 
bæredygtigt OA-økosystem: små 
og sårbare tidsskrifter



● Ikke alle tidsskrifter har råd til DOIʼer - derfor er DOIʼer ikke 
obligatoriske for at være med i DOAJ

● Nye tidsskrifter - tidsskrifter skal kun have været udgivet i et år inden 
de henvender sig til DOAJ

● I modsætning til mange databaser har vi ingen preferencer for 
engelsksprogede tidsskrifter

● Vores metadata er gratis og bliver integreret i bibliotekssystemer, f.eks. 
Primo

DOAJ synliggør tidsskrifter, der ikke er med i de store 
databaser

 



JASPER - JournAlS are Preserved ForevER

● Samarbejde mellem DOAJ, CLOCKSS, Internet Archive, Keepers 
Registry/ISSN International Centre and PKP 

● Forskning* viser OA tidsskrifter med begrænsede ressourcer 
risikerer at forsvinde 

● Formålet er at skabe opmærksomhed og tilbyde overkommelige 
muligheder for arkivering 

 *M. Laakso, M. Matthias, N. Jahn. Open is not forever: A study of vanished open access journals. Journal of the Association for Information Science 

and Technology, Feb. 2021. 

https://blog.doaj.org/2020/11/05/doaj-to-lead-a-collaboration-to-improve-the-preservation-of-open-access-journals/
https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.24460


Støtte til ukrainske tidsskrifter
Samarbejde mellem OPERAS, DOAJ, DOAB, 
IBL-POL, EIFL

Crowdfunding kampagne at hjælpe 10 
tidsskrifter til at fortsat publicere

DOAJ har startet et projekt for at hjælpe 96 
tidsskrifter blive indekseret

● Individuel støtte fra en projektmedarbejder
● Oversætning af kriterier til Ukrainsk 



DOAJ som bæredygtig 
infrastruktur



Henrik Sendelbach, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Storeb%C3%A6ltsbroen_from_Sj%C3%A6lland.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


Problemet med “Vertical integration”
● De store spillere på markedet overtager den videnskabelige 

infrastrukturer 

● Risiko for 
■ øget afhængighed af forskere og institutioner på disse store 

services
■ det bliver sværere for nye spillere på markedet
■ forstærket ulighed og marginalisering, f.eks. for institutioner, 

forskning og forskere i den globale syd

● Derfor er det vigtigt at underliggende metadata bliver en community 
ressource



CHEN, George ; POSADA, Alejandro ; et CHAN, Leslie. Vertical Integration in Academic Publishing : Implications for Knowledge Inequality In : Connecting the Knowledge 
Commons — From Projects to Sustainable Infrastructure : The 22nd International Conference on Electronic Publishing – Revised Selected Papers [en ligne]. Marseille : 
OpenEdition Press, 2019 (généré le 28 septembre 2022). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/oep/9068>. ISBN : 9791036538025. DOI : 
https://doi.org/10.4000/books.oep.9068



DOAJ er åbent og community-led

● DOAJ er et vigtigt delelement i et velfungerende forskningsøkosystem

● Vores metadata og services fungerer som fondement og byggeklodser for 
andre services 

● Vi har åben API og kode, som kan genbruges af andre

● Vi bestræber os på The Principles of Open Scholarly Infrastructure, hvilket 
dækker governance, bæredygtighed og community-indflydelse

● DOAJ kan ikke købes eller sælges



Hvordan kan biblioteker være med til at 
sikre et bærdygtigt OA økosystem?





Hvordan kan biblioteker være med til at sikre et 
bærdygtigt økosystem

● Brug og promovér Open Source værktøj, f.eks. Zotero, Zenodo på 
institutionelt- og brugerniveau

● Bidrag til infrastrukturer, f.eks. gennem deres bestyrelser, Advisory Boards

● Støt jeres lokale tidsskrifter og promover dem som alternativ til de store 
forlag

● Prioriter økonomisk støtte for bæredygtige løsninger og infrastrukturer i 
jeres budgetter

 



Spørgsmål?

Joanna Ball
joanna@doaj.org 
@joanna_ball


