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Det Kgl. Bibliotek afholdt i 2019 en så-
kaldt innovationsstudietur til Finland, 
hvor en række ansatte besøgte finske 
universiteter og folke- og forsknings-
biblioteker for at høre om Open Access 
(OA), kunstig intelligens og finsk bib-
lioteksservice. 

Gruppen besøgte blandt andet The Fe-
deration of Finnish Learned Societies 
(FFLS), der driver OJS-serveren journal.fi 
(https://journal.fi/).   

Eeva Savolainen fra FFLS holdt et 
oplæg om et projekt, hvor FFLS i sam-
arbejde med Directory of Open Access 
Journals (DOAJ) fik finske OA-tidsskrif-
ter optaget i DOAJ. Projektet berørte 
ikke alene tidsskrifter, der blev udgivet 
på journal.fi, men også andre finske 
online videnskabelige tidsskrifter. Må-
let var overordnet at få flere tidsskrif-
ter optaget i DOAJ ved at informere om 
fordele ved at være indekseret i DOAJ, 
og hjælpe tidsskrifternes redaktører 

med at gøre deres tidsskrifter klar til 
indeksering og ansøge om optagelse.

Det finske projekt inspirerede de dan-
ske besøgende til at lave et lignende 
projekt på dansk jord med udgangs-
punkt i danske OA-tidsskrifter.

Danske OA-tidsskrifter og DOAJ
Det danske projekt, med navnet 
’Danske OA-tidsskrifter og DOAJ’, blev 
igangsat i begyndelse af 2021 i et 

Indeksering i Directory  
of Open Access Journals er  
et kvalitetsstempel  
Sådan kan flere tidsskrifter få det
Dansk projekt arbejder på at få danske Open Access- 
tidsskrifter optaget i Directory of Open Access og dermed 
styrke tidsskrifternes anseelse og gennemslagskraft som 
videnskabelige Open Access-tidsskrifter.
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Af Rasmus Rindom Riise, Rie Karen Marie Iversen  
(begge Det kgl. Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek),  
Jesper Boserup Thestrup og Solveig Sandal Johnsen  
(begge Det kgl. Bibliotek/Aarhus Universitetsbibliotek).

samarbejde mellem Aalborg Universi-
tetsbibliotek (AAU), Copenhagen Busi-
ness School (CBS) og Det Kgl. Bibliotek 
(KB). Projektets målsætning er at få 
danske OA-tidsskrifter optaget i DOAJ 
med afsæt i de tidsskrifter, der hostes 
på de tre institutioners OJS-servere, 
henholdsvis ’Journals.aau.dk’ (https://
journals.aau.dk/), ’CBS Open Journals’ 
(https://rauli.cbs.dk) – hvor bl.a. REVY 
hostes - og ’Tidsskrift.dk’ (https://tids-
skrift.dk/). 

OJS, der står for ’Open Journals Systems’, 
er en open source publiceringsplatform, 
der er udviklet af Public Knowledge 
Project siden 2001. OJS er i dag et af 
de mest udbredte ikke-kommercielle 
systemer, der anvendes til udgivelse af 
peer reviewed OA-tidsskrifter, og cirka 
25.000 tidsskrifter i hele verden anven-
der systemet. OJS har været anvendt i 
Danmark siden 2007. 

Ifølge DOAJ (pr. 10. januar 2022) er der 
kun 34 danske OA-tidsskrifter indek-
seret i DOAJ, men projektet arbejder 
aktivt på at øge dette antal. Projektet 
arbejder også på, at flere dansksproge-
de tidsskrifter bliver indekseret. 

Der er 66 tidsskrifter indekseret i DOAJ, 
som accepterer dansksprogede ma-
nuskripter, men ifølge DOAJ kommer 
kun 14 af dem fra Danmark. Projektet 
handler ikke om rent kvantitativt at øge 
antallet af indekserede tidsskrifter, men 
derimod om at øge synligheden af  

Tidsskrifterne har typisk 
skulle arbejde med at  
tydeliggøre oplysninger 
om licensering, ISSN-num-
re og peer- review-proces 
på deres hjemmesi-
der for at leve op til 
optagelses kriterierne.

Et kvalitetsstempel i sig selv
Directory of Open Access Journals (DOAJ) blev grundlagt i 2003 
og indeholder i dag mere end 17.000 indekserede OA-tidsskrifter 
fra alle fagområder fra hele verden. DOAJ indekserer kun gyldne 
OA-tidsskrifter (inklusive tidsskrifter uden publiceringsgebyr) og 
ikke hybride tidsskrifter (betalingstidsskrifter, der tilbyder OA mod 
betaling). Optagelse i DOAJ er et kvalitetsstempel i sig selv og en 
mulighed for at øge opmærksomheden om tidsskriftet.

DOAJ-organisationen er non-profit, 100 procent uafhængig og  
finansielt understøttet af blandt andet biblioteker og forlag.

www.doaj.org

ChronosHub er en dansk journal finder, der benytter sig af DOAJ’s data.  
Foto: © ChronosHub.  

danske OA-tidsskrifter, herunder tids-
skrifternes anseelse og gennemslags-
kraft som videnskabelige OA-tidsskrifter.

Projektets flow
Projektgruppen arbejder tæt sammen 
med DOAJ og sammen afholder de 

Tre forkortelser der er gode at kende
DOAJ: Directory of Open Access Journals 
OA: Open Access
OJS: Open Journal Systems
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løbende workshops for tidsskriftsre-
daktørerne. På disse workshops bliver 
redaktørerne oplyst om, hvad der 
konkret skal til for optagelse samt de 
mange fordele. 

Tidsskrifterne har typisk skulle arbejde 
med at tydeliggøre oplysninger om 
licensering, ISSN-numre og peer-re-
view-proces på deres hjemmesider for 
at leve op til optagelseskriterierne. 
Projektgruppen står hele tiden klar til 
at bistå med support og vejledning 
til redaktørerne, så de ikke står alene 
med problemstillingerne og de mange 
spørgsmål, der almindeligvis opstår 
i løbet af processen. Når et tidsskrift 
er klar til at sende sin ansøgning ind, 
får DOAJ besked og kan behandle den 
hurtigst muligt.

Den direkte kontakt og det tætte sam-
arbejde med DOAJ har givet projekt-
gruppen rig erfaring og en indgående 
forståelse af DOAJ’s optagelseskriterier. 
Denne viden skal på sigt sættes i spil, 
så nye tidsskrifter på de tre institutio-
ners OJS-servere straks får support til 
optagelse i DOAJ, såfremt de ønsker at 
blive indekseret.

DOAJ er et kvalitetsstempel
Som OA-tidsskrift er det et kvalitets-
stempel at være indekseret i DOAJ på 
grund af en række OA-relevante opta-
gelseskriterier. Disse kriterier omfatter 

blandt andet, at tidsskrifterne på deres 
hjemmesider tydeligt informerer om 
peer-review-proces, allokering af op-
havsret mellem forfattere og tidsskrift, 
valg af licens (DOAJ anbefaler Creative 
Commons) og eventuelle publicerings-
gebyrer (APC). Når et tidsskrift er at 
finde i DOAJ ved man, at tidsskriftet 
er et videnskabeligt og verificeret 
OA-tidsskrift. Det styrker med andre 
ord tidsskriftets gennemslagskraft og 
troværdighed at være synlig i DOAJ’s 
database. 

Der findes desværre en del tidsskrif-
ter, der forsøger at fremstå som ’OA’ 
og videnskabelige redelige, herunder 
såkaldte “Predatory Journals”. Er man 
i tvivl om, hvorvidt et tidsskrift er et 
reelt videnskabeligt OA-tidsskrift, er 
det en god idé at starte med at søge 
efter det i DOAJ. 

Der findes desuden mange systemer, 
der benytter sig af DOAJ’s data, herun-
der diverse Journal Finders, hvor der 
for eksempel kan søges efter tidsskrif-
ter, der er i tråd med (compliant) med 
specifikke bevillingsgiveres OA-krav. 
Det betyder med andre ord, at en in-
deksering i DOAJ medfører synlighed i 
andre systemer også.

Support til danske OA-tidsskrifter
På baggrund af de erfaringer, som 
projektet har gjort sig, er der så småt 

Bag projektet ’Danske 
OA-tidsskrifter og DOAJ’
Projektgruppen består af:
Alexandra Fogtmann-Schulz (KB/AUL)

Anna Stegger Gemzøe (AAU)

Claus Rosenkrantz Hansen (CBS) 

Gertrud Stougaard Thomsen (KB/AUL)

Jesper Boserup Thestrup (KB/AUL)

Kasper Bruun (KB/RUb)

Rasmus Rindom Riise (KB/KUB)

Rie Karen Marie Iversen (KB/KUB) 

Solveig Sandal Johnsen (projektleder, 
KB/AUL) og 

Steffen Lind Christensen (AAU).

taget hul på arbejdet med at suppor-
tere danske OA-tidsskrifter, der ikke 
er placeret på OJS-serverne. Projektet 
har lanceret en hjemmeside, hvor tids-
skriftredaktører kan læse om DOAJ og 
indhente information om DOAJ’s opta-
gelseskriterier og guide til ansøgning. 
Projektgruppen står endvidere klar til 
at hjælpe med de mange spørgsmål, 
der uvægerligt opstår i kølvandet på 
optagelsesprocessen. 

Projektets hjemmeside: https://pro.
kb.dk/danske-open-access-tidsskrif-
ter-og-directory-open-access-journals

Tidsskriftet ’ The Copenhagen Journal of Asian Studies’ er et af de tidsskrifter, 
som projektet har hjulpet til optagelse i DOAJ. Når man slår tidsskriftet op  
i DOAJ, finder man bl.a. oplysninger om Creative Commons-licensering,  
publiceringspriser og ophavsret. Screenhot af DOAJ er anvendt under en  
CC BY-SA 4.0-licens. Foto: Thomas Søndergaard




