
        
 
 

 

 

DOI för tidskrifter i OJLU, Open Journals Lunds Universitet 

Vad är DOI? 
DOI är en förkortning av ”Digital Object Identifier” och är ett internationellt system för beständiga 
identifikatorer av digitala objekt. 
DOI säkerställer att åtkomsten till objektet (som t.ex. en artikel) är stabil och beständig över tid. 
 
DOI består av prefix och suffix. Varje enhet som ska identifieras (t.ex. er tidskrift) tilldelas ett unikt 
prefix, sedan läggs suffix på som tillsammans blir en komplett, unik och persistent DOI som leder 
direkt till en artikel. 

Medlemskap 
För att kunna tilldela DOI:er på artiklar som publiceras i plattformen OJS vid Lunds universitet är 
Universitetsbiblioteket medlem (Sponsoring organization) i Crossref och betalar en årlig 
medlemsavgift. Crossref är en icke-kommersiell organisation som tilldelar och registrerar DOI. 
 
Varje enskild tidskrift som vill börja använda DOI ska upprätta ett separat avtal med CrossRef. 
Universitetsbiblioteket agerar sen som mellanhand mellan tidskriften (Sponsored Member) och 
Crossref genom att handha ekonomiska och tekniska delar.  

Villkor för användning av DOI 
Vad som krävs av tidskriften uppges i det avtal som tecknas med Crossref.  
Det mest centrala är att: 

• hålla den metadata som är associerad med er tidskrift och dess innehåll uppdaterat 
• se till att använda DOI i artiklarnas referenser 
• visa DOI på landningssidan för det aktuella innehållet 
• att ange DOI i fulltextversionen av artikeln 

 
Crossref medlemsvillkor: https://www.crossref.org/membership/terms/ 

Kostnader 
Universitetsbiblioteket står för kostnaden för medlemskap med Crossref samt DOI för aktuella 
tidskriftsnummer (Current*), förutsatt att tidskriftens redaktion har en koppling till Lunds universitet.  
Att tilldela och exportera DOI för äldre, redan publicerade artiklar är frivilligt. Det medför i så fall en 
kostnad som tidskriften står för. Kostnaden är för närvarande på $0.15 per artikel. 

 
* Kommentar från Crossref: “publication year that's the present year or prior two years, is considered Current. 

 



 

 

Arbetsfördelning 

Universitetsbiblioteket: 
• Förser tidskriften med den information som behövs för att ansöka om DOI hos Crossref. 
• Konfigurerar tidskriftens DOI- och export plugin. 
• Förser tidskriftens redaktion med instruktioner för arbetsflödet med DOI (tilldelning och 

export). 
• Ger support och bistår med felsökning vid problem med DOI-tilldelning och/eller Crossref 

exporter. 

Tidskriften och dess redaktion: 
• Ange den information om tidskriften som krävs i OJS (se Arbetsordning). 
• Ansöker om tidskriftens DOI-prefix hos Crossref. 
• Tilldelar DOI till nya artiklar som publiceras. 
• Ser till att ange och visa artiklars tilldelade DOI samt citerade artiklars DOI enligt Crossrefs 

instruktioner (Crossref DOI display guidelines) 
• Exporterar metadata till Crossref. 

 
Att tilldela och exportera DOI för äldre, redan publicerade artiklar är frivilligt. Det medför i så fall en 
kostnad som tidskriften står för. 
 
Tidskriften behöver ett ISSN för att kunna exportera DOI till Crossref. Om er tidskrift inte har ett 
ISSN går det att ansöka om det via Kungliga biblioteket. Det krävs dock att tidskriften publicerat 
något innan KB tilldelar ISSN. 

Arbetsordning 
• Tidskriften undertecknar Journal hosting agreement (överenskommelse mellan Tidskriften 

och Universitetsbiblioteket).  
• Tidskriften tecknar ett separat avtal med Crossref (blir Sponsored member). 

Avtalet finns tillgängligt online, adressen dit delas med tidskriften när de är redo att 
ansöka. 

• Tidskriften ser över och ev. kompletterar sin information i Inställningar > Tidskrift under 
fliken Redaktionsruta:  
Utgivare 
ISSN 

• Universitetsbiblioteket får tidskriftens unika uppgifter från Crossref (tidskriftens unika 
prefix samt inloggningsuppgifter). 

• Universitetsbiblioteket aktiverar plug-in för DOI i OJS med tidskriftens uppgifter samt en 
plug-in för att exportera metadata. 

• Tidskriften följer rutiner för att få in tilldelningen av DOI i tidskriftens publiceringsflöde 
av artiklar, på artikeln landningssida samt i fulltexten. 

• Tilldelade DOI exporteras via plug-in till Crossref för autentisering. 
 
  



 
 

 

Kontaktuppgifter 
 
 

Universitetsbiblioteket: 
Martina Ramstedt  Magnus Annemark 

martina.ramstedt@ub.lu.se  magnus.annemark@ub.lu.se 

 

Humanistiska och Teologiska fakulteternas bibliotek: 
Cathrin Viltefjäll 

cathrin.viltefjall@htbibl.lu.se 

 

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek: 
Maja Carlson 

maja.carlson@sambib.lu.se 

 

Biblioteken vid Naturvetenskapliga fakulteten: 
Kristina Holmin Verdozzi 

kristina.holmin_verdozzi@fysik.lu.se 

 

Juridiska fakultetens bibliotek: 
Jon Eriksen 

jon.eriksen@jur.lu.se 

 


