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A alyse af tre ds på forsk i gsbiblioteksområdet  

3. decembe  2018  

Denne  tren analyse  beskriver  aktuelle  tren s  og  u viklingsten enser,   er  kan  få  
bety ning for,  hvor an  universiteterne  skal  organisere   eres  forskningsbiblioteker  
i fremti en.  
 
Analysen  har  været  i høring i Forskningsbibliotekernes  Chefkollegium  (FC)  og  er  
bl.a.  baseret på input herfra.    
 
Tren analysen  er  in  elt  i 4  afsnit:  
 
1.  Generelle  tren s  
2.  Informationsforsyning  
3.  Forskerservice  
4.  Stu ieservice  

1.  Ge erelle tre ds  
De seneste år har en række internationale aktører, herun er OECD og EU-
Kommissionen, haft opmærksomhe på en række globale megatren s, som vil på-
virke fremti ens vi ensøkonomi. Der peges især på fire megatren s, som er afgø-
ren e for fremti ens forskning og innovation:  en stigen e internationalisering, 
 en  igitale teknologiske u vikling, vi en som vær i i samfun et og som  rivkraft 
for innovation, vækst og beskæftigelse, samt  et forhol , at flere aktører u fører, 
finansierer og bi rager til forskningen. 

Forsknings- og  e vi eregåen e u  annelsesmiljøer internationaliseres, og  e ar-
bej er i stigen e gra inter isciplinært,  a store samfun smæssige u for ringer er 
komplekse og går på tværs af geografiske grænser, sektorer og faglige skel. Løs-
ningerne fin es på tværs af  e vi enskabelige  iscipliner i nye inter isciplinære 
samarbej er. For universiteterne han ler  et om at skabe forskningsmæssige ny-
bru i grænsefla erne mellem  isciplinerne, og  e stu eren e skal u  annes til 
også at tænke og agere på tværs1. 

Dertil kommer  en stigen e åbenhe ,  er gør sig gæl en e i forskningen. I løbet af 
 e seneste år har flere europæiske regeringer, forskningsfinansieren e fon e og 
universiteter un erstreget behovet for at gøre forskningen til hverman seje, her-
un er at åbne for en større og mere  ækken e a gang til nye forskningsresultater. 
Det nye mantra er: ”Permanent Open Access – not ownership”. 

1 Se f.eks. Aarhus Universitets strategi 2013 – 2020 (http://www.au. k/om/profil/strategi/). 

Dok. n . 16/02133-40 

http://www.au.dk/om/profil/strategi


 

  

          
               

         
            
         

             
         

 
           

             
            
          
      

 
             
             

 
           
             

           
          

          
     

                
          

         
             

 
 

           
           

          
           
          

         
          

           
       

 
               

            
            
        

                                                      

Side 2 

Drevet af  en  igitale teknologiske u vikling samt  en stigen e samfun smæssige 
interesse i vi en og innovation er  er opstået et krav om, at forskningen skal være 
bre t tilgængelig. Såle es kræver for eksempel EU-Kommissionen, at alle forsk-
ningsresultater,  er pro uceres i forbin else me Horizon 2020 og i  et kommen e 
rammeprogram Horizon Europe, skal publiceres i Open Access, ligesom forsk-
nings ata skal være FAIR2 –  vs. tilgængelige for genbrug af an re forskere me  
henblik på bl.a. større effektivitet og kvalitet i forskningen. 

Baggrun en for  enne u vikling er  els en stigen e utilfre she  me  et eksiste-
ren e publiceringssystem,  er i overvejen e gra  er ejet af store forlag, som tjener 
store summer på at u give vi enskabelige resultater,  els en antagelse om at 
åbent samarbej e og åbne vi enmiljøer skaber be re og mere robuste forskningsre-
sultater me  større gennemslagskraft i samfun et. 

U fra  en betragtning, at forskning er et offentligt go e, har offentlighe en krav 
på, at forskningen er tilgængelig, når først  en foreligger og er kvalitetssikret. 

Større åbenhe i forskningen kan ifølge EU-Kommissionen være me til at maksi-
mere vær ien af forskningen som kil e til innovation og vækst i samfun et3. Det 
han ler imi lerti ikke alene om Open Access. I internationalt perspektiv har EU-
Kommissionen un erstreget behovet for en langt mere fun amental åbenhe i 
forskningsver enen (Open Science),  er omfatter åben a gang til  ata, åbne labo-
ratorieprotokoller, un ervisningsmo uler, åben innovation og vi en elingstjene-
ster. Denne proces er  revet af et ønske om at skabe a gang - ikke kun til forsk-
ningspublikationer - men til selve forsknings- og innovationsprocessen og  erve  
åbne  enne proces, så samarbej spartnere fra virksomhe er, myn ighe er og civil-
samfun har mulighe for at  eltage langt ti ligere, en  et tra itionelt har været 
muligt. 

Konsekvenserne af større åbenhe i forskningen er potentielt omfatten e og stiller 
helt nye krav og betingelser for forsknings- og u  annelsespolitikken, herun er til 
universiteterne og til  e enkelte vi enskabelige hove områ er, hvoraf nogle er 
mere parate en  an re grun et forskellige kulturer og praksisser for f.eks.  ata e-
ling. Åbenhe i forskningen stiller spørgsmål til kvalitets- og effektanalyse,  ata-
tilgængelighe , u vikling af karriereveje, re elighe  og u gifter. Open Science 
sætter  en grun læggen e præmis for vi enskabelig pro uktion un er pres,  a 
anerken else ikke alene kan knyttes til publicering i højniveauti sskrifter, men vil 
kunne antage mange former og formater. 

I en ikke fjern fremti  vil u viklingen i retning af et nyt og mere åbent vi en-
skabssystem kunne bety e, at ti sskrifter får en langt min re bety ning, en  e 
har i  ag, at nye u givelsesformer vin er frem, at enkeltståen e artikler eller en -
 a  ynamiske forskningspro ukter (som forsknings ata, ko er, software eller 

2 Fin able,  Accessible,  Interoperable,  Re-usable.  
3 Europa  Kommissionen  (2016),  Open  Innovation,  Open  Science,  Open  to  the  Worl   –  A Vision  for  Europe.  



 

  

           
   

 
        

              
   

 
             

          
 

             
           

           
                

  
 
             
           

          
 

              
           
         
      

 
         
         
         

         
 

 
           

              
         

              
             

 
               
            

Side 3 

kunstnerisk pro uktion) vil in gå i  en samle e vur ering af forskningens kvalitet 
og effekt4. 

Hvilke konsekvenser  enne u vikling i form af stigen e internationalise-
ring/tværfaglighe  samt krav om åbenhe i forskningen vil få på lang sigt, er  og 
fortsat uken t. 

Universiteterne er i gang me  at orientere sig strategisk mo  u viklingen, og flere 
ser forskningsbibliotekerne som en væsentlig aktør i  enne transformationsproces. 

Der er ingen tvivl om, at universiteternes forskellige strategier har og vil få in fly-
 else på, hvor an  e organiserer og vil organisere  eres forskningsbiblioteker i 
fremti en, herun er hvor an  e vil ruste forskningsbibliotekerne, så  e kan leve 
op til nye krav og behov i fremti en – bå e blan t forskere og stu eren e og  et 
omkringliggen e samfun . 

I  et følgen e beskrives en række konkrete tren s,  er forventes at få bety ning 
for forskningsbibliotekerne, og  er gives bu på, hvor an tren sene forventes at 
u mønte sig og påvirke  em – nu og i fremti en. 

• Digital tidsalder   
Den fortsatte u vikling af  et mo erne samfun  som en  el af en  igital ti sal er, 
er karakteriseret ve  at informationsbasere e in ustrier for alvor er vokset frem 
og muliggør organisering og en næsten momentan transmission af sto-
re  atamæng er via computere og computernetværk. 

Den  igitale revolution, u sprunget af informationsal eren, har permanent og ra-
 ikalt æn ret må en information pro uceres, repro uceres,  istribueres,  eles og 
bevares. Som konsekvens heraf er informationsmæng en vokset eksplosivt og fort-
sætter me  at vokse, herun er ikke min st  e licensbasere e informationsressour-
cer. 

Digitale systemer vil blive fortsat billigere, mere intuitive og pervasive. Personlige, 
mobile apparater og trå løs infrastruktur vil blive foræ let i en så an gra , at alle 
stu eren e, forskere og un ervisere vil benytte personlige, bærbare og alti -online-
apparater, som giver a gang til  igitale ressourcer, når og hvor  er er behov for 
 et. Ti  og rum bliver i en nu højere gra  en i  ag ligegyl ig. 

Alt in hol  vil, alt an et lige, komme til at ligge  igitalt. Det  igitale in hol  vil 
være primært, mens fysisk materiale kun sjæl ent vil blive pro uceret og brugt. 

                                                      
4 Der  eksisterer  forskellige  gra er  og typer  af  åbenhe   i forskningen,  for  eksempel  åbenhe   om  meto er  (Open  Metho-
 ology),  åbenhe   om  software  (Open  Source),  åbenhe   om   ata  (Open  Data),  åbenhe   om  fagfællebe ømmelse  (Open  
Review),  åbenhe   om  læring  (Open  E ucational  Resources)  og ikke  min st  åbenhe   forstået  som  formi ling  af  forsk-
ningsresultater  til  en   eltagen e  offentlighe  (Watson,  M  (2015)  ”When  will  ”Open  Science”  become  simply  ”science”?,  
Genome  Biology 16,  101; OpenScience  ASAP.  ”Was  ist Open  Science?;  http://openscienceasap.org/open-science/;   Kra-
ker,  P et  al.  (2011),  ”The  case  for  an  Open  open  science  in  technology  enhance  learning”,  International Journal  of  
Technology Enhance  Learning,  3(6),  643-654).   

http://openscienceasap.org/open-science
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Papirmateriale til un ervisning og forskning vil blive  igitaliseret on- eman . 
Data vil u gøre en større og større  el i forhol til tekst. 

Som konsekvens heraf er behovet for informationsforsynen e organisationer (bibli-
oteker) til un erstøttelse af u  annelse og forskning intakt – og en  a stigen e – 
ikke min st som garant for stu eren e og forskeres fortsatte frie a gang til stu ie-
og forskningskritiske licensbasere e informationsressourcer samt un erstøtten e 
services i relation til forskningsprocessen og u  annelsesforløbet. 

I takt me Open Science (a gang til OA-materiale) og  iverse leveran ør revne 
bestillingstjenester er et ’library bypass’ via fx google søgning en mulighe . Det er 
en nu uvist, om  et bliver en realitet eller om forskere/stu eren e fortsat vil an-
ven e en kvalitetsstemplet kurateret a gang. Et par IARU (International Alliance 
of Research Universities) universitetsbibliotekers brugerun ersøgelser har  e se-
neste par år først vist et ryk mo , at googlesøgninger træ er i ste et for anven el-
sen af bibliotekernes søgesystemer for  e si ste par år at svinge tilbage – tesen er 
på nuværen e ti spunkt, at forskere/stu eren e er ven t tilbage til bibliotekernes 
søgesystemer for at støjre ucere  eres søgninger. 

• Part erskaber og samarbejde   

I en biblioteksver en, som i stigen e gra  er baseret på  igitale netværk og ser-
vices, og hvor fokus er flyttet fra at opbygge lokale samlinger til at agere gateway 
til  igitale samlinger (fx licensbelagt materiale eller  igitaliseret kulturarv), er  er 
potentiale for øget samarbej e mellem institutioner i forskellige konstellationer, 
såle es at brugere har samlet a gang til materiale. Dette kan eksempelvis være i 
form af  elte infrastrukturer, som DiVA repository konsortium i Sverige eller Ubi-
quity Press i Storbritannien. 

Nye behov blan t forskere og stu eren e for rer nye kompetencer på universitets-
bibliotekerne, hvis  er fortsat skal y es relevant og vær iskaben e service. Det 
kan være en betragtelig u for ring lokalt at tilegne sig og ve ligehol e alle rele-
vante kompetencer samt u vikle nye. Her kan øget kompetencesamarbej e og 
tværinstitutionel forskerservice bi rage til at oprethol e bibliotekernes relevans i 
og vær iskabelse for  e faglige miljøer. 

Bibliotekerne skal fin e nye partnerskaber i  e aka emiske miljøer og forskermil-
jøerne – kernefunktionerne (informationsforsyning, forskerservice og stu ieservice) 
skal u vikles for at imø ekomme omver enens behov for f.eks. vi enspre ning, 
forskningskommunikation og nærhe  – nærhe til universiteternes faglige miljøer, 
herun er varetagelse af  isse miljøers fagspecifikke behov. Dertil kommer helt nye 
un erstøtten e funktioner, hvor f.eks. informationsspecialister/ ata stewar s inte-
greres  irekte i forskningsprocessen som konsekvens af stigen e krav om, at forsk-
nings ata skal være FAIR. 

Forskerstøtte som en søjle på tværs af  e faglige områ er er en begyn en e tren i 
europæiske universitetsbiblioteker. 



 

  

         
           
          
   

 
          

         
            

             
        

 

            
         
            

            
      

 
             
                

  
 
         

         
       

        
           

            
             

         

 

          
           

          
            

            
 

 
        

             
          

            
         

        
             

 

Side 5 

Samti ig tilskyn er tren en til, at  er etableres nationale bibliotekspartnerskaber 
fun eret på  istancesamarbej e som arbej sform, i erken else af at  en  igitale 
u vikling gra vist har u visket bety ningen af  e geografiske afstan e og organi-
satoriske skel. 

Me fokusering på tværgåen e forsker- og stu ieservices og nationale samarbej er 
vil forskningsbibliotekerne fortsat skulle være bevi ste om aftagernes behov, hvor-
af nærhed – nærhe til universiteternes faglige miljøer og varetagelsen af  eres 
fagspecifikke behov – er ét af flere væsentlige behov. Det kræver fokus, synlighe  
og tilste eværelse i bre forstan fra forskningsbibliotekernes si e. 

2.  I formatio sforsy i g  
Bå e forskere og stu eren e er afhængige af a gang til vi enskabelig litteratur og 
an re informationsressourcer for at kunne henhol svis be rive ny forskning, un-
 ervise og stu ere an res forskning og op agelser. Optimal a gang til vi en skal 
ske, uanset hvor forskerne og  e stu eren e befin er sig, og være tilgængelig, uan-
set hvor materialet befin er sig. 

In en for  e si ste 10 år er u viklingen in en for publicering af vi enskabelig lit-
teratur gået mo  igital publicering. I  ag er mere en 90 % af  et materiale,  er 
anskaffes,  igitalt. 

Et grun læggen e element af universitetsbibliotekers servicering af forskere og 
stu eren e er sikring af informationsforsyning ( vs. anskaffelse, fremskaffelse og 
formi ling af  igitale og trykte informationsressourcer). Informationsforsyningen 
skal foregå gennem brugervenlige og sammenhængen e brugerservices, hvor sy-
stem og bagve liggen e services opleves baseret på relevante ressourcer og kil er 
(eksempelvis referencesøgning af bå e trykt og  igitalt materiale i ét system, som 
også giver mulighe for at bestille materiale, som biblioteket ikke selv har) me  
optimal  ækning og tilgængelighe in en for alle fagområ er. 

• Bevægelse mod tilgæ gelighed frem for ejerskab  

Den  igitale samfun su vikling har me ført et operationelt skifte også i universi-
tetsbibliotekerne – selv på  e biblioteker,  er har store historiske samlinger. In-
formationsforsyningen skal nu være mobil, global, tilgængelig 24/7 og un erstøtte 
Open Science/Open Access. Der opleves et stigen e behov for kulturer og strategier 
omkring para igmet ‘access, not ownership’ og et øget ryk mo konsortier og fæl-
lesskaber. 

Grun læggen e opbygger universitetsbiblioteker i langt min re gra  samlinger, 
 er skal kunne hån tere brugerbehov ’just in case’, men sikrer  erimo  a gang til 
materiale ’just in time’ fra mange forskellige kanaler (eksempelvis via lånesamar-
bej e og brugerstyret accession). Det har vist sig essentielt at sikre permanent 
a gang til licensbelagt materiale og teknisk sikre a gangsbevarelsen uanset licens-
leveran ørens vilkår. Flere universitetsbiblioteker har ikke arbej et systematisk 
herme , og  et vil være en betragtelig omkostning at sikre en permanent a gang. 



 

  

           
             

             
            

       
 

          
            
           

             
          

              
           
        

 
           

             
       
         

 
 

       
            
      

 
            

          
            

       
    

 
              

             
            

 
 

           
        

          
        

           
 

Side 6 

• Serviceorie terede biblioteker   
Forskningsbibliotekerne skifter fokus fra at være samlinger til også at være ser-

vices. I takt me  at informationsressourcer i stigen e gra  overgår fra at være fysi-
ske samlinger til at være  igitale ressourcer, æn rer bibliotekernes fokus sig til i 
højere gra  at være serviceu by ere, som un erstøtter nye meto er og tilgange i 
forskning, læring og un ervisning på u  annelsesinstitutionerne. 

A gang til  igitale ressourcer, herun er  ata og forskning, rummer enorme poten-
tialer, men også store u for ringer i forhol til  igital infrastruktur og  igital be-
varing, samt bibliotekernes evner til og mulighe er for at un erstøtte  ette områ-
 e. Der er et stort behov for, at bibliotekernes serviceprofiler afspejler forståelse for 
bå e  e stu eren es og forskernes arbej sgange (workflows), at services er in lej-
ret på  e  igitale platforme, brugerne anven er i  eres  aglige arbej e –  a  et 
ikke længere kan forventes, at brugerne, som ti ligere, selv opsøger bibliotekerne 
fysisk eller på bibliotekets egne  igitale platforme. 

Universitetsbiblioteker arbej er i forlængelse heraf i stigen e gra  me  at stille 
eksempelvis makerspaces /  atalabs til rå ighe i forhol til at arbej e me  store 
 atasæt (tekst- og  atamining), arbej e me  ataanalyseværktøjer, visualiserings-
teknikker, facilitere hackatons eller un erstøtte me  eksempelvis  iverse learning 
analytics-meto er. 

• Nye varer på hylder e fra forlage e – i formatio  busi esses  

Forskningsver enen, og herun er ikke min st forskningsbibliotekerne, er un er-
lagt et sta ig stærkere interessespil mellem såvel nationale som globale aktører i 
bå e kommerciel og politisk sammenhæng. 

Horisontalt set overtages eller fusionerer forlag, så  er bliver sta ig færre og stær-
kere spillere. Vertikalt u vi es  e private aktørers forretningsområ er, og  e be-
gyn er i stigen e gra  at operere in en for nye serviceområ er som f.eks. forsk-
ningsevaluering, forskningssamarbej e og  iscovery systemer såsom Men eley 
(Elsevier) og ResearchGate. 

De store forlag er ikke længere bare forlag, men er i stigen e gra  information 

businesses, hvis mål er at tilby e pro ukter i alle le  af  en vi enskabelige pro uk-
tionskæ e, og som promoverer  isse meget aktivt og i  irekte kontakt me forsker-
ne. 

Disse nye komplekse omgivelser stiller øge e krav til, at universiteterne og forsk-
ningsbibliotekerne bliver skarpe på  eres langti sstrategier og serviceprofiler. 
Samti ig er  et et centralt spørgsmål, hvor an universitetsbibliotekerne i  ialog 
me  universiteterne afstemmer, hvilke un erstøtten e ressourcer  er skal tilveje-
bringes af bibliotekerne, og hvilke  er skal licenseres hos eksterne leveran ører. 

• Forha dli gskompete cer   
Af forskellige  årsager   ominerer  forlagene  generelt i  forhan linger  om  licenser  til  
e-ressourcer.  Den  vigtigste  årsag  er  givetvis  forlagenes  monopolagtige  status,  men  



 

  

 

         
             
           

        
              

              
  

Side 7 

en  væsentlig  an en  årsag  er  en  manglen e  koor inering  mellem   e  relevante  inte-
ressenter  (især  forskningsmiljøerne).   
 
For  at  stå  stærkere  i mø et  me  forlagene  – me  henblik på  at  sikre  bære ygtige  
priser  på publikationer  generelt  samt Open  Access  a gang til  egne  vi enskabelige  
publikationer  –  ses   et i fx  Tysklan ,  at  universitetsbibliotekerne  arbej er  for  en  
soli  governance-struktur  me   yb forankring i  universitetet,  søger  at in gå  i in-
ternationale  partnerskaber,   eltager  aktivt i  relevante  internationale  fora,  opbyg-
ger   et  rette  forhan lingskompetenceniveau  blan t  relevante  me arbej ere  og ikke  
min st  sikrer  en  veltilrettelagt koor inering  af forhan linger  me  primære  inte-
ressenter  (universitetsle else,  biblioteksle else  og forhan lingsgruppe).  U en  et  
stærkt  og  velkonsoli eret  man at  står  universiteterne  svagt i forhan lingerne  me   
forlagene.   
 
Universitetsbibliotekerne  kan  me  for el prioritere  og forbe re  in hentningen  og  
analysen  af  relevante   ata  foru  for  licensforhan linger  me  forlag5 Forhan lings-
relevante   ata  kan  være  forbrugs ata,  publicerings ata,  citations ata  (bå e  in - 
og  u gåen e  citeringer),  rejection- ata,  OA  ata,  vær ifluktuationer  i Big Deals  
osv.   
 
Grun ige  analyser  af  egne   ata,  formet  som  skarpe  forhan lingsargumenter,  fører  
alt  an et lige  til be re  forhan lingsresultater,  til  be re  beslutningsgrun lag for  
valg  af  ressourcer  per  institution  samt  til ty eligere  kommunikation  me   universi-
tetet.  
 
Analyserne  er  samti ig ti skræven e,  hvorfor  universitetsbibliotekerne  me  for el  
kan  samarbej e  nationalt  herom  – i tæt  ialog  me  internationale  partnere.  Data-
analyse  i forhan lingsforbere elsen  er  en  generel tren ,  som  nu  også  er  ve   at  fin-
 e  in pas  i DEFF6-regi i  samarbej e  me   e   anske  universitetsbiblioteker.  
 
Forskningsbiblioteker  skal  nu  ikke  kun  forhol e  sig til  –  og forhan le  me   – forlag  
i forhol  til publikationer  og følgen e  agere  som  (passiv)  me iator.  Fremover  må  
 et foru ses,  at  bibliotekerne  vil  skulle  in gå  mere  aktivt i  vur eringen  af kvalite-
ten  af  og interessekonflikter  i  et  ”aka emiske  økosystem”  me  kritiske  analyser  
og  normativ  stillingtagen.  

• Prisstig i ger på e-ressourcer   
De fortsatte stigen e priser på licensbelagte  igitale informationsressourcer har 
fået flere store lan e (bl.a. Tysklan  og senest Sverige) til at opsige samarbej et 
me forlagsmasto onten Elsevier og i ste et investere ressourcerne i arbej et for 
en bære ygtig Open Access (OA) publiceringsinfrastruktur. Resultatet heraf ken-
 es en nu ikke, men skulle  et en e succesful t har arbej et et omfang og en be-
ty ning,  er for rer, at Danmark i et eller an et omfang tager bestik af  enne u -
vikling. 

                                                      
5 Davi   Baker,  Wen y A ams  (2016) The  En   of  Wis om? The  future  of Libraries  in  a Digital Age.  
6 Danmarks  Elektroniske  Fag- og  Forskningsbibliotek.  



 

  

 

       
         

         
         

           
    

 

          
           
          

          
         

            
               

         
         
          

      

        
              
               
            

  

           
           

     

           
         

          
        
          
 

 
              

             

                                                      

Side 8 

• Nye forret i gsmodeller   

Nye forretningsmo eller for  igitale informationsressourcer er un er u vik-
ling/transformation. Eksempelvis har  er været arbej et me PDA/EBA (Patron 
Driven Aquisition / Evi ence Base Aquisition). PDA/EBA in ehol er strategisk 
fun ere e Open Access-komponenter,  er un erstøtter f.eks. grøn Open Access 
frem for gyl en Open Access ( vs. ne bringe embargoperio er fremfor at etablere 
gyl en Open Acess betalingsfon e). 

• Fysiske materialer er fortsat releva te  

Tro s  en  igitale revolution og  e  igitale informationsressourcers  ominans, er 
 en trykte bog fortsat relevant. På eksempelvis Car ens institution (University of 
Arts Lon on) er anskaffelsen af trykt litteratur ligefrem steget. 
 

3.  Forskerservice  
Forskeres arbej sproces kan beskrives i en forskningscyklus me  eraf afle te 
forskellige behov for un erstøtten e aktiviteter fra forskningsbibliotekerne m.fl. 

Forskere skal forhol e sig til, hvilke politikker, praksisser og principper  e skal 
leve op til og overhol e i  eres forskning, samt hvilke systemer  e skal vælge, som 
un erstøtter  eres forskning be st. Dette varierer in en for fag, universitetstil-
knytning og u efrakommen e krav f.eks. fra nationale og internationale forsk-
ningsfon e eller bevillingsgivere (f.eks. Den Frie Forskningsfon  og Horizon 2020) 
eller vi enskabelige ti sskrifter og forlag. 

Universitetsbibliotekernes opgave er at un erstøtte forskernes behov me  relevan-
te services,  er afhjælper og un erstøtter  em. Det foru ses, at en en nu større  el 
af  enne service vil rette sig mo  e elementer, f.eks. Open Access og FAIR  ata, 
 er in går i  en igangværen e u vikling mo  større åbenhe i forskningen (Open 
Science). 

Forskerservice er karakteriseret ve , at forskerne ønsker in ivi uel ’her og nu’ 
service og mulighe for at kunne ven e tilbage til en u  ybning/vi ere service ia-
log målrettet  en enkelte forsker. 

• Digitaliserede arbejdsmetoder   
Den altoverskyggen e omstæn ighe for u førelse af forskning og stu ier, er  en 
intensivere e  igitalisering af brugernes arbej smeto er,  er i u elukken e gra  
er knyttet til en alleste snærværen e (”ubiquitious”) anven else af mere eller 
min re specialisere e software-applikationer for gennemførelse af forskning og 
stu ier, som enten er tilgængelige på kommercielle, offentlige eller egenu vikle e 
vilkår. 

Et stu ie7 fra UK i 2014 viser, at 92 % af alle aka emikere anven er forsknings-
software, og at 69 % ikke ville kunne gennemføre stu ier eller forskning u en. 

7  "S.J. H ttrick  t al, UK R s arch Softwar  Surv y 2014",   DOI:10.5281/z nodo.1183562. S  d sud n d nn  opsumm r nd  blogpost:  

https://www.softwar .ac.uk/blog/2016-09-12-its-impossibl -conduct-r s arch-without-softwar -say-7-out-10-uk-r s arch rs   

https://www.software.ac.uk/blog/2016-09-12-its-impossible-conduct-research-without-software-say-7-out-10-uk-researchers


 

  

            
            
           

             
           

 
            

          
         
            

           
            

      
 

         
            

           
        

           
 

           
         
        

             
         

          
            

             
      

            
         
           

                
             
          

 
 

Side 9 

Denne u vikling har kun været opa gåen e, men har, som præmis for u  annelse 
og forskning, samti ig me ført en række u for ringer,  er har le t til en overor -
net krise i forskningen omkring repro ucerbarhe  af forskningsresultater – i form 
af manglen e  okumentation af software, ko e og  ata, som gør  et vanskeligt at 
genskabe og repro ucere vi enskabelige resultater. Dette er et voksen e problem. 

Som konsekvens af, at  er ikke kan eksistere repro ucerbarhe i forskning u en 
repro ucerbar og vel okumenteret software, arbej es  er for, at forskningen – 
sammen me forsknings-software ingeniører – u arbej er retningslinjer eller best 
practices på områ et. Dertil kommer, at  en  anske ko eks for integritet i forsk-
ning8 giver forskningssamfun et en ramme for at fremme fælles principper og 
stan ar er. Ko eksen har til formål at un erstøtte en fælles forståelse og kultur 
omkring integritet i forskning i Danmark. 

Forskningsinstitutionerne bør en vi ere tilby e og tænke kuratering og fagfaglig 
rå givning af  ata i forhol til f.eks. software  esign samt overensstemmelse me  
FAIR  ata principperne ti ligt in i forskningsprocesserne. Heri ligger  er en op-
lagt u viklingsopgave for universiteterne, inklusive forskningsbibliotekerne, i at 
u vikle og skærpe en FAIR  ataservice, som kan tilby es forskningsmiljøerne. 

• Databaseret vide skab   

Forskningsver enen gør i stigen e gra brug af store  atasæt og  igitalisere e 
artefakter, hvilket stiller krav til nye åbne, netværksbasere e, algoritme- revne 
systemer. Forskningsbibliotekerne har historisk set være orienteret mo  ”publika-
tioner” – fysiske som  igitale – som er blevet gjort tilgængelige via institutionelle 
 iscovery-systemer, beriget me helt eller  elvist ”hån lave e” meta ata. Denne 
funktion bliver i fremti en san synligvis re uceret væsentligt. Til gengæl  opstår 
mange nye opgaver i takt me , at forskningsbibliotekerne bliver en  el af u viklin-
gen mo  en mere åben vi enskab (Open Science) me  an re former for  ynamiske 
forskningspro ukter. Som konsekvens heraf kan forskningsbibliotekerne frema -
rettet tilby e forskellige former for publiceringsservice, være me til at u vikle og 
være en  el af forsknings atamanagement samt  rive repositories for forsknings-
 ata i samspil me  universiteterne eller u vikle MOOCS (Massive Open Online 
Course) me fokus på FAIR  ata og Open Science, som man har gjort i Hollan på 
Delft University of Technology (TU Delft) – i et samarbej e mellem TU Delft Lib-
rary og TU Delft Faculty of Technology, Policy an Management: https://online-
learning.tu elft.nl/courses/open-science-sharing-your-research-with-the-worl / 

• Natio al Ope  Access (OA) Strategi   

Den  Nationale  Strategi for  Open  Access  (OA),   er  primært  er  fokuseret på  grøn  
Open  Access,  er  om rejningspunktet for  U  annelses- og Forskningsministeriets  
og  universiteternes  m.fl.’s  in sats  for  at  skabe  fri  a gang til  vi enskabelige  publi-
kationer  i Danmark.  Strategien  blev  lanceret  af U  annelses- og Forskningsmini-
steren  i 2014,  og  er  senere  blevet  revi eret i juni 2018 i  ialog  mellem  ministeriet  
og  universiteterne,  sektorforskningsinstitutionerne,  offentlige  og private  forsk-

                                                      
8 U  annelses- og  Forskningsministeriet (2015),  Den   anske  ko eks  for  integritet i forskningen:  
https://ufm. k/publikationer/2015/ en- anske-ko eks-for-integritet-i-forskning  

https://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning
https://online


 

  

                
    

 
         
          

           
           

          
 
 

       
          

 
       

        
  

  
        

          
        

 

              
            
          

           
        
   

 
           

            
    

 
           
        

             
              

          
            

       
 

           
         

                                                      

Side 10 

ningsfon e samt DEFF. Målet er, at  er er 100 % Open Access for alle til alle vi-
 enskabelige publikationer i 2025. 

Dialog me  universitetsle elserne – og facilitering af  ialog mellem universitetsle-
 elserne – om overor ne e strategiske OA-mål, herun er ikke min st opfyl elsen 
af  e nationale OA-målsætninger, hån tering og monitorering af APC (gyl en og 
hybri Open Access), un erstøttelse af OA-mål samt forskningspolitiske mål er en 
væsentligt opgave for forskningsbibliotekerne bå e i  ag og i fremti en. 

• Ope  Access (OA) publiceri g   

Et stigen e antal universitetsbiblioteker etablerer OA-universitetsforlag baseret 
på nye forretningsmo eller, herun er forlagene Stockholm UP og UCL Press. 

Samti ig un erstøtter et stigen e antal universitetsbiblioteker forsker revne pub-
liceringsinitiativer, herun er eksempelvis Language Science Press og BeLLS (Ber-
gen). 

Desu en in går et stigen e antal universitetsbiblioteker samarbej e me  eksiste-
ren e forlag om nye OA mo eller, herun er eksempelvis California Digital Libra-
ry/UC Press, Michigan Library/Michigan UP og Knowle ge Unlatche . 

• Ope  Scie ce   

Der opleves stigen e politiske krav til forskningen om at være åben over for  et 
resteren e samfun . Det afspejler sig bl.a. ve , at  en eksterne finansiering af 
forskningen i stigen e gra kræver øget transparens og åbenhe i forskningspro-
cesserne – bå e me henblik på at skabe be re spre ning af forskningsresultater-
ne, større effektivitet i forskningen samt øget forskningsintegritet (repro ucerbar-
he  af forskningsresultater). 

Den Europæiske Kommission (EU-KOM) øger bå e kravene om Open Science,  er 
 e facto vil blive mo us operan i, samt finansieringen til forskningen i FP9 ram-
meprogrammet Horizon Europe9. 

Danmark tiltrå te rå skonklusioner om Open Science i 2016, og senest har u -
 annelses- og forskningsministeren tiltrå t rå skonklusioner om Europen Open 
Science Clou (EOSC) i maj 2018. EOSC er et væsentligt europæisk initiativ i u -
viklingen mo Open Science,  er står højt på  en politiske  agsor en i EU. EOSC 
skal fremme  ata eling mellem forskere og virksomhe er på tværs af vi enskabe-
lige  iscipliner og geografiske grænser me  et store – bå e forsknings- og innova-
tionsmæssige – perspektiv,  er ligger heri. 

Ligele es har  en af EU-KOM ne satte ekspertgruppe for Open Science Policy 
Platform (OSPP) givet  eres anbefalinger til prioriteringer for involvere e interes-

9 EC presseme  elelse  (Bruxelles,  7.  juni,  2018):  http://europa.eu/rapi /press-release_IP-18-4041_en.htm   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_en.htm
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senter,  herun er  forskningsbiblioteker,  in en  for  Open  Science,   er  følger  8 i enti-
ficere e  søjler10:  
 
• Rewar s  & Incentives  
• Research In icators  & Next-Generation  Metrix  
• Future  of Scholarly Communication  
• EOSC (European  Open  Science  Clou )  
• FAIR  ata,  6.  Research Integrity  
• Skills  &  E ucation  
• Citizen  Science  
 
Universiteterne er bevi ste om  enne u vikling og har bl.a. i LERU11-regi givet 
opbakning til Open Science-strategien i et publiceret white paper. Her konklu e-
res, hva  er skal til af bå e strukturelle og kulturelle æn ringer på universiteter-
ne for at imø ekomme  enne u vikling. En vi ere har LIBER - Det Europæiske 
Forskningsbiblioteksnetværk – netop (2018) lanceret ”LIBER Open Science Roa -
map” (https://libereurope.eu/blog/2018/07/03/liber-launches-open-science-
roa map/), hvor netværket giver  eres bu på, hvor an forskningsbibliotekerne 
kan bi rage til at realisere Open Science. 

I forhol til bå e at imø egå og kunne facilitere  enne kræve e u vikling vil  er 
være et u præget behov for, at forskningsbibliotekerne kan rå give om u vikling 
af RIM (Research Information Management)-praksisser i forskningsaktiviteter, 
kompetenceu vikling in en for Open Science,  ata management og  ata ste-
war ship samt u vikling af FAIR  ata services i relation til hele forskningens livs-
cyklus. 

• Ope  Scie ce complia ce   

I takt me  u viklingen og støt stigen e global tilslutning til Open Science i Euro-
pa, stiller bibliotekernes bevillingsmyn ighe er stigen e krav om Open Science 
compliance, i form af eksempelvis OA til publikationer, Research Data Manage-
ment og FAIR Data og open source software. 

• Data ma ageme t   

Data management er ikke på samme må e et krav i eksempelvis Australien, som 
 et er i EU i f.eks. Horizon 2020. Ikke  esto min re er  e australske universiteter 
langt fremme me  ata management, ikke kun i forhol til teknisk infrastruktur, 
men i høj gra  også i  eres min  set. 

Her har  e manglen e krav gjort, at arbej et er baseret på et gulero sprincip og en 
’what’s in it for me’ tilgang for  en enkelte forsker – hvilket har haft stor bety ning 
for arbej ets frem rift og succes. 

10  OSPP (May,  2018).  Integrate   a vice  of the  Open  Science  Policy Platform  Recommen ations:  
https://ec.europa.eu/research/openscience/p f/integrate _a vice_opspp_recommen ations.p f    
11  League  of European  Research  Universities.  

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/integrated_advice_opspp_recommendations.pdf
https://libereurope.eu/blog/2018/07/03/liber-launches-open-science


 

  

           
               

            
            

     
 

            
            

             
               
             
          

       
  

 
            

           
            

              
              
  

 
               
             
               

         
                 

              
               

        
 

        
              
            

            
          

            
     

 
          

            
          

Side 12 

Erfaringer fra eksempelvis Monash University viser, at forskere,  er ikke kun op-
bevarer  eres  ata men også  eler  eres  ata, får en langt større målbar impact – 
eksempelvis i form af flere citationer og skarpere profiler i netværksanalyser. En 
interessant tren ,  er in ikerer, at  ata management politik og -praksisser ikke er 
en  river alene for u viklingen. 

• Tekst- og datami i g (TDM)  

In en for  e humanistiske fag anven es tekst- og  atamining (TDM) til meget hur-
tigt at fin e mønstre og sammenhænge i større mæng er tekstmateriale, som  et 
alternativt ville tage  en enkelte forsker meget lang ti  selv at læse igennem. In-
 en for jura kan  er tilsvaren e tænkes at være et stort potentiale for TDM, om 
en  et formo entlig ikke er særligt u bre t en nu. Her kan TDM f.eks. anven es 
på forskelligt kil emateriale, herun er særligt afgørelser i bre forstan ( omme, 
vol giftsken elser, a ministrative afgørelser m.v.), kontrakter og juri isk littera-
tur. 

Tilsvaren e er man in en for eksempelvis farmaceutisk vi enskab ret skarp på, at 
 e færreste nye targets (formler, proteinstrenge mv.) u vikles i laboratorierne. Nye 
i éer opstår  erimo i mø et me /læsningen af publiceret forskning og  ata – 
hvorefter man går i laboratoriet og begyn er at teste. Jo mere information og  ata 
 er stilles til rå ighe i  enne proces, jo sværere bliver  et at hån tere  et manu-
elt. 

Derfor anven er forskere in en for områ et i stor stil TDM og profilerer sig på  et. 
Unge forskere lærer ofte sig selv at programmere algoritmer til at høste og analy-
sere  ata på helt an re må er en  æl re forskere. Det har bety ning for  en må e 
bibliotekerne tænker  atabaser og ikke min st licens- og in hol sforhan linger. 
Der er et nyt EU- irektiv på vej,  er alt an et lige vil lette anven elsen af tekst- og 
 atamining i fremti en. Dette vil blive en for el for  en offentlige forskning,  a  er 
opleves et klart behov for a gang til at ’mine’ på rå ata u en om  e gængse søge-
grænsefla er og u en at overskri e alver ens copyright regler. 

• Research Data Ma ageme t og Data Stewardship   
Dataområ et bliver  en helt afgøren e konkurrence- og kompetenceprofil parame-
ter i  et 21. århun re e. Det gæl er bå e i u viklingen henimo  at kunne tilby e 
 ata stewar ship som en in-house kompetence, bre t som generisk vi en i relation 
til krav om jura, it-sikkerhe ,  ata management og impact samt på u føren e 
forskningsniveau på tværs af fag iscipliner at have fagfaglig ekspertvi en henimo  
 ata science og  ata analytics samt evne for fornuftig research  ata management 
(RDM) på mange granulere e niveauer. 

Konkrete og igangværen e eksempler på  enne u vikling på universiteterne og 
forskningsbibliotekerne sker og ses me høj intensitet i Hollan ,  er har u viklet 
programmer for  ata stewar ship og opslået stillinger  ecentralt u e på fakulte-



 

  

           
        
              
         

              
            

            
             

            
             

          
 

           
             
              

     
 

             
          

          
          

         
      

 
      

         
              

                                                      

Side 13 

terne  som   ata  stewar s  men  koor ineret  centralt  af biblioteket (TU  Delft12) eller  
centralt  som   ata  manager  i et  samarbej e  mellem   e  relevante  søjler  (IT,  
R&D/F&I  samt Bibliotek)  som  fx  RDM  support  enhe en  på Utrecht Universitet13  .   
På Aalborg Universitet  arbej er  man  me   ette  i form  af  en  ny tværfaglig  enhe .  
 
Det  springen e  punkt i  u viklingen  på  ette  områ e  ligger  i en  fornuftig  organise-
ring  af Research Data  Management (RDM) på  universiteterne  og  nationalt,  i  for-
hol  til  at have  stærke  serviceprofiler  på  støtten e  områ er  og i  at kunne  opbygge  
enten  central  eller   ecentral  rå givnings- og  støttefunktion.  Samarbej e  på RDM- 
 ata  science/analytics  områ et  vil  være  et  meget  centralt  behov  i  en  sammen-
hæng.  
 

4.  Studieservice   
Universitetsstu eren e i  ag er ” igital natives” – men ikke nø ven igvis også 
 igitalt  anne e. De skal  erfor un erstøttes i  eres informationskompetenceu -
vikling, som også er et element i at sikre, at  e stu eren e arbej er aka emisk 
re eligt, jf. Den  anske ko eks for integritet i forskning. 

• I formatio skompete cer   

Biblioteket har et ansvar for at forbere e alle borgere til at være  eres egen biblio-
tekar og til at kunne behan le information nøgternt og kritisk. Samfun et har 
u viklet sig til et informationscentreret samfun , hvor  en enkelte borger ikke blot 
kan sætte sin li til eksperter,  er fin er og selekterer information. Den enkelte 
borger skal u styres me   e nø ven ige kompetencer og værktøjer til at kunne 
fin e og selektere information selv, hver eneste  ag og hele ti en. Biblioteket har 
en central rolle i opbygning af  isse kompetencer og værktøjer. 

Ve  si en af  e store mæng er licensbaseret in hol , ligger enorme mæng er gra-
tis information af svingen e kvalitet til rå ighe for alle. Det er bibliotekets rolle 
at hjælpe og træne  en enkelte i at navigere, forhol e sig kritisk og vur ere kvali-
teten af fun en information. 

Som følge af regeringens fokus på at fremme livslang læring og styrke lan ets ar-
bej sstyrke, tilby er National University of Singapore u  annelse og træning til 
såvel alumni som offentlighe en generelt. Dette in ebærer, at biblioteket skal le-
vere services til en bre ere sammensat brugergruppe, beståen e af såvel in skrev-
ne stu eren e, nuværen e ansatte, alumni samt borgere. Som konsekvens  esig-
nes flere online- og selvhjælpsprogrammer. 

Universitetsbiblioteker i Danmark un erstøtter  e stu eren es informationskom-
petencer, såle es at  e agerer aka emisk re eligt. Selvhjælpsværktøjer u viklet 
hertil anven es langt bre ere i an re lan e til alle borgere og i sær eleshe  også 

12  Se  TU Delfts  blog  om   eres  Data  Stewar ship program  her:  https://openworking.wor press.com/ ata-stewar ship/   
samt  nyligt  afhol te  nationale  event:  https://openworking.wor press.com/2018/06/12/event-report-towar s-cultural-
change-in- ata-management- ata-stewar ship-in-practice/  
13  https://www.uu.nl/en/research/research- ata-management/contact-us   

https://www.uu.nl/en/research/research-data-management/contact-us
https://openworking.wordpress.com/2018/06/12/event-report-towards-cultural
https://openworking.wordpress.com/data-stewardship


 

  Side 14 

        
  

 
           

          
            
         
              
 

 

          
            
              
          

 
           

               
         

           
         
         
 

 

          
          

              
          

  
 

        
            

               
  

 

             
             

        
 

            
              

             
           

          

målrettet ung omsu  annelser (gymnasier), såle es at u gangspunktet for en 
universitetsstu eren e øges. 

Samspillet me  universiteterne er essentielt i forhol til at sikre, at informati-
on/vi en om annes til ny vi en/læring. Universitetsbiblioteker u vikler sig i højere 
gra i  ag til at in gå i læringssituationer også ve r. fx kollaboration, problemløs-
ning, meto evalg, vi enskonstruktion og selvevaluering, såle es at  e stu eren e 
oplever en samlet tilgang til at anven e eksisteren e vi en og om anne  en til ny 
vi en. 

• Forbu det læri g   
Teknologier u vikler nye mulighe er in en for  i aktikken me fleksible og blan-
 e e læringsformer. Mobile enhe er og sociale me ier er en  el af et para igme-
skift, hvor læring i stigen e gra  ses som et socialt fænomen, hvor teknologien – 
f.eks. virtuel og augmenteret reality – er un erstøtten e værktøjer. 

Forskningsbibliotekerne er allere e i stort omfang en  el af  enne u vikling, 
blan t an et ve  at være aktive på  e sociale me ier, ve  at un erstøtte  e  igitale 
kompetencer samt me  oprettelsen af ”maker spaces” og ”learning commons”-
områ er på biblioteket – her  river teknologi, kreativ skabertrang og social inter-
aktion værket. Forskningsbibliotekerne mangler  og flere ste er sta ig at gennem-
tænke, hvilke konsekvenser  en øge e virtualisering skal have for biblioteksser-
vicen. 

• Bla dede ide titeter   
Nye samarbej sfla er og nye opgaver for bibliotekerne bety er mere blan e e 
kompetenceprofiler. Det er heller ikke længere helt ty eligt, hvor a skillelsen mel-
lem universitet og bibliotek er –  ette afspejles blan t an et i  e mange nye fagpro-
filer, som ansættes på bibliotekerne in en for IT-, publicerings- eller  ata-service-
områ erne. 

Forskningsbibliotekerne er i vi  u strækning  ynamiske og meget omstillingspa-
rate i forhol til nye samarbej sfla er og arbej sopgaver. Det er en vi ere et uom-
gængeligt grun vilkår, at  et ikke længere er givet, hva  et bibliotek er – som i 
’gamle’  age. 

• Ble ded lear i g   

Blen e learning fungerer rigtig go t  e ste er, hvor  et anven es til at skabe 
mervær i. Det er sjæl ent, at  er opnås nævnevær ig læringseffekt af at lave 100 
% asynkron online un ervisning me isolere e aktiviteter. 

Melbourne University er et go t eksempel på mervær i gennem blen e learning. 
I ste et for at un ervise 120 stu eren e i en 2 timers forelæsning, er flere un ervi-
sere gået over til at vi eooptage  eres forelæsninger i væsentlig kortere format, og 
som  e stu eren e skulle kunne se hjemmefra. Selve un ervisningen foregår i 
min re hol , og består af workshops, gruppearbej e, interaktion, spørgsmål og 
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fee back. Erfaringen er, at  e stu eren e klarer sig be re til eksamenen, me  
min re frafal  og me  større generel tilfre she blan t  e stu eren e. 

Desu en har man på universitetet afsat mi ler til specialisere e folk,  er hjælper 
un erviserne me  u vikling af e-læringselementer, så un erviserne selv kan foku-
sere på  et faglige in hol . Projektet har på ingen må e været en spareøvelse, men 
 erimo  en øvelse i blen e learning me fokus på mervær i. 

•  Digital scholarship   
Den stigen e kompleksitet i  e  igitale stu ier stiller krav til universitetsbibliote-
kerne om kompetenceløft in en for områ er som  igital humanities (fx ve  at ana-
lysere og visualisere  igitale  ata in en for humaniora). Yale har stor succes me  
 igital humanities og  igital forskning, herun er support for stu eren e og  igital 
aktivering af relevante bibliotekssamlinger. 

Sammenlignet me  u lan et – blan t an et USA – halter Danmark bagu på  ette 
områ e. DIGHUMLAB (https:// ighumlab.org) er et glimren e u gangspunkt, 
men en stærkere position på områ et Digital Humanities vil kræve bety elig inve-
stering og et samarbej e universitetsbibliotekerne imellem,  a ingen af  isse har 
kapacitet til at løfte opgaven alene. 

• Desig  af biblioteksrum   
Dataanalyser og  esignovervejelser anven es hyppigere til at u vikle og forbe re 
bibliotekets services og stu iefaciliteter, ikke min st når biblioteksrummene reno-
veres og tilføjes  igitale faciliteter og services, som foru sætter an re fysiske ram-
mer en tra itionelle biblioteksservices. 

I bl.a. USA forskes  er i læringsrum og bety ningen for bå e  e stu eren es i en-
titet og katalysator for læring. 
En un ersøgelse ve Sheffiel Hallam University u mun e e i en liste af ni egen-
skaber (f.eks. "samtale", "retti ig" og "[IT-]faciliteter"), som kan bruges til at be-
 ømme eksisteren e læringsrum og  esigne nye: Ikke alle egenskaber behøver at 
være til ste e i alle læringsrum, men fravalget skal være begrun et – salg af ma  
og  rikke bør f.eks. ikke foregå i stilleområ er,  a  et typisk skaber støj.14 

På Aarhus Universitet har man som strategisk mål at u vikle læringsmiljøer me  
fokus på innovation, entreprenørskab og interkulturel kompetence. Biblioteket kan 
bi rage til  enne u vikling gennem etablering af labs og kreative stu iemiljøer. (Se 
Aarhus Universitets strategi 2013 – 2020 (http://www.au. k/om/profil/strategi/) 
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