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1. Indledning 
Omverdensanalysen har til formål at sikre fælles viden om og forståelse for institutionens 

vilkår, situation og aktuelle udfordringer. Omverdensanalysen skal derfor klarlægge insti-

tutionens nuværende situation, de krav, forventninger, muligheder og eventuelle udfor-

dringer, der kan forudses.  

 

Omverdensanalysen bør ifølge Kulturministeriet omfatte: 

1. Kortlægning af institutionens (væsentligste) interessenter. De væsentligste interessenter 

vil oftest være (potentielle) brugere i bred forstand. Analysen må således omfatte en 

vurdering af (ændringer i) forventninger og behov på mellemlangt sigt (3-10 år). Der 

refereres om muligt til resultatet af eller anbefalinger fra gennemførte brugerundersø-

gelser og lignende. Væsentlige interessenter kan også være samarbejdspartnere, op-

dragsgivere eller leverandører som f.eks. forlag.  

2. Redegørelse for, hvorledes institutionen kan bidrage til at realisere aktuelle politiske 

målsætninger og særligt fokusområderne. Fokusområderne er en konkretisering og pri-

oritering af, hvorledes institutionerne skal bidrage til opfyldelse af ministerens politiske 

målsætninger. 

3. Beskrivelse af generelle samfundsforhold med betydning for institutionen på mellem-

langt sigt. Beskrivelsen kan f.eks. pege på politisk udvikling, nye teknologiske mulig-

heder, ændret befolkningssammensætning, arbejdsmarkedsforhold, internationalisering 

mv. 

4. Vurdering af i hvilket omfang institutionen ved starten på aftaleperioden opfylder aktu-

elle forventninger og behov. 

5. Skitsering af institutionens udfordringer og nye muligheder på mellemlangt sigt, herun-

der vurdering af og forslag til i hvilket omfang institutionen skal og kan opfylde frem-

tidige forventninger og behov. Vurderingen forholder sig bl.a. til de ressourcer, institu-

tionen har til rådighed. 

 

For at imødekomme Kulturministeriets ønsker til omverdensanalyse er følgende analyse 

bygget op i forhold til overstående disposition. 

Metode 

Nærværende omverdensanalyse er blevet til i samarbejde mellem bibliotekets fire overord-

nede områder: Nationalbiblioteket (NB), Københavns Universitets Biblioteksservice 

(KUBIS), Digital Infrastruktur og Service (DIS) samt det Administrativt og Tekniske 

Område (ATO).  

Arbejdet med omverdensanalysen blev indledt ved et heldagsseminar for samtlige afde-

lingsledere på Det Kongelige Bibliotek i november 2013. Ud fra dagens mange drøftelser 

og oplæg blev første udkast til en revision af omverdensanalysen fra rammeaftale 2011-

2014 udarbejdet, der derefter er behandlet i flere omgang på områdeniveau. 
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Omverdensanalysen er derefter behandlet af direktionen ved Det Kongelige Bibliotek og 

endeligt redigeret af institutionschefen.  

 

2. Interessentanalyse 
Det Kongelige Bibliotek har en række interessenter, som hver især har en mere eller min-

dre væsentlig betydning for biblioteket. Interessenterne indgår i den efterfølgende analyse, 

herunder ved en vurdering af, hvilke udfordringer interessenternes ændrede behov og krav 

giver Det Kongelige Bibliotek i den kommende periode.
1
 

Interessentsegmenter 

Opdraggivere 

Rammevilkårsstillere for Det Kongelige Bibliotek som statsinstitution 

Rammevilkårsstillere for Det Kongelige Bibliotek som virksomhed 

Væsentlige tilskudsgivere 

Danske institutioner, foreninger og organisationer inden for især 

ABM-, forsknings- og undervisningsområdet samt udøvende og forsk-

ningsmæssige interesseorganisationer 

Udenlandske foreninger, organisationer og institutioner 

Formelle netværk 

Partnerskaber 

Biblioteksbrugere 

Kulturgæster 

Lejere 

Kunder/leverencer 

Konkurrenter 

Leverandører 

Forpagtere 

Kontrollører 

Opinion  

 

 

 

                                                 

1
 Uddybende interessentoptegnelse er vedlagt som bilag 1 
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3. Kerneopgaver  
En sammenfattende rubricering af Det Kongelige Biblioteks kerneopgaver og fællesfunkti-

oner findes i det nuværende opgavehierarki med produkter og delprodukter: 

 

Produkt Delprodukt 

  

Nationalbiblioteksservice Samlingsforvaltning 

Forskning  

Formidling 

  

Universitetsbiblioteksservice Levering af informationsressourcer 

Anden service 

  

Fællesfunktioner Generel ledelse og administration 

Digital infrastruktur og service 

Bygninger 

Øvrige hjælpefunktioner 

 

Det Kongelige Biblioteks kernefunktioner er at være nationalbibliotek og universitetsbibli-

otek.  

Den overordnede styring af kerneopgaverne udføres af Kulturministeriet. 

3.1.  Nationalbiblioteket 

Nationalbiblioteket forvalter den nationale kulturarv, både fysiske og digital, af dansk og 

udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk, 

computerspil), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier, plakater og musikalier i 

analog eller digital form, herunder den danske del af internettet i Netarkivet, og 

dokumenterer dagliglivets immaterielle kulturarv.  

På nutidens vilkår skal der gives den bedst mulige adgang til samlingerne til forskning, 

studier og oplevelser, samtidig med at disse skal bevares, sikres og overleveres til 

eftertiden enten fysisk og digitalt eller begge dele. Som museums- og kulturinstitution skal 

Nationalbiblioteket formidle viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og 

samlinger. Opgavevaretagelsen er forskningsbaseret, hvilket indebærer forskning inden for 

Nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.  

Nationalbiblioteket varetager en række nationale opgaver og indgår i nationale og 

internationale netværk omkring registrering, herunder Nationalbibliografien, formidling, 

bevaring og forskning, ligesom det de senere år har fået nye nationale opgaver inden for 

bl.a. digital bevaring, digitalisering og forskningsinfrastruktur.  
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Nationalbiblioteket står i de kommende år i en afgørende udvikling mod det digitale 

nationalbibliotek på grund af både retrodigitalisering af fysiske samlinger og målet om 

overgang til digital pligtaflevering. Fysiske materialer er dog fortsat en væsentlig opgave, idet 

den fysiske pligtaflevering endnu ikke mængdemæssigt er faldet væsentligt, hvilket udfordrer 

visionen om det digitale bibliotek, ligesom kompleksiteten i digital bevarelse af digitalt 

fødte og retrodigitaliserede materialer og høstning af digitale ressourcer er høj og 

ressourcekrævende både i drift- og udviklingsmæssig henseende.2 

Ud fra dette mål følger en række fokusområder for den biblioteksmæssige udvikling, hvor 

de vigtigste er at sikre: 

 at indsatsen inden for digital samlingsskabelse øges, og den digitale formidling af 

kulturarven udvikles og styrkes.  

 at der gennemføres en afgørende forskydning i vægten imellem de fysiske/analoge 

materialer og de digitale og deraf følgende organisering mod det digitale 

nationalbibliotek.  

 at biblioteket skal være alle borgeres Nationalbibliotek og styrke formidlingen af sit 

indhold og sin synlighed over for omverdenen på baggrund af de muligheder, 

digitaliseringen giver for tilgængeliggørelse af kulturarven. 

3.2.  Københavns Universitetsbibliotek 

Københavns Universitetsbibliotek er hovedbibliotek for Københavns Universitet (KU) og 

leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse 

og forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, 

herunder erhvervslivet og den offentlige sektor. 

Det Kongelige Bibliotek etablerede pr. 1. januar 2008 en fælles biblioteksorganisation, 

KUBIS, med Københavns Universitet med ansvar for den samlede biblioteksbetjening af 

universitetet. Denne organisation er gjort permanent pr. 1. januar 2013. Samarbejdet – kal-

det KUBIS (Københavns Universitets Biblioteksservice) – har som formål dels at skabe en 

hensigtsmæssig organisering af den biblioteksmæssige udvikling, dels at sikre en optimal 

                                                 

2
 Se Erland Kolding Nielsen: ”The National Library at a Crossroads: the Digital Content Revolution and its 

Consequences”, Alexandria. The Journal of National and International Library and Information Issues, vol. 
23:3, 2012 [2013], pp. 131-41. 
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udnyttelse af de ressourcer, som Det Kongelige Bibliotek som Københavns 

Universitetsbibliotek anvender på biblioteks- og informationsservice.
3
  

Af formålet følger en række fokusområder for den biblioteksmæssige udvikling, hvor de 

vigtigste er at sikre: 

 elektroniske videnressourcer og avancerede systemer til søgning og levering af 

videnressourcer; 

 vejlednings- og betjeningsfunktioner på brugernes betingelser indlejrede i de fysi-

ske og elektroniske miljøer, hvor brugerne bevæger sig; 

 dynamisk udvikling af bibliotekerne som studie- og læringsmiljøer og videncentre i 

samklang med universitetets samlede satsning på dette område; 

 effektiv udnyttelse af biblioteksressourcer gennem højt koordineret materialevalg 

(bøger, tidsskrifter m.v.) og materialeforvaltning; 

 

Derudover indeholder aftalen en række beslutninger vedr. optimering af de interne proces-

funktioner, kompetenceudvikling samt igangsættelse af andre funktioner, som ligger i na-

turlig forlængelse af biblioteksvirksomheden.  

Københavns Universitet er bibliotekets største kunde og aftager af bibliotekets ydelser in-

den for kerneopgaven: Universitetsbibliotek. Hertil kommer, at KUBIS-aftalen gør Køben-

havns Universitet til den største samarbejdspartner for biblioteket. 

3.3.  Fællesfunktioner 

Fællesfunktionerne omfatter generel ledelse og administration, digital infrastruktur og ser-

vice, bygninger og øvrige hjælpefunktioner. Fællesfunktionerne har alle til formål at skabe 

forudsætningerne for og understøtte udøvelsen af institutions to kerneopgaver som natio-

nalbibliotek og universitetsbibliotek.  

 

Løsningen af kerneopgaverne forudsætter, at biblioteket råder over en stor bygningsmasse 

til publikumsformål og til magasiner til samlingerne. Udgifterne til forrentning og afdrag 

på bygningslån, betaling af ejendomsskatter og varetagelse af løbende drift og vedligehold 

af bygningsmassen er klart den største post i fællesfunktionerne og denne udgift forventes 

at stige i de kommende år, når magasinplanen gennemføres.  

 

Næstefter kommer udgifterne til digital infrastruktur og service, hvis funktionerne er helt 

nødvendige for at drive både det fysiske og det digitale bibliotek. 

                                                 

3
 KUBIS2-aftalen blev indgået den 20. december 2012. 
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4. Udefra kommende påvirkninger på mellemlang sigt 
For Det Kongelige Bibliotek - som for statslige virksomheder i øvrigt - er det væsentligt at 

have et klart billede af, hvilke udefrakommende påvirkninger og krav, der vil få både 

direkte og indirekte indflydelse på institutionen fremover.  

I det følgende opregnes nogle af de påvirkninger, som ventes at få indflydelse på Det Kon-

gelige Bibliotek på mellemlangt sigt.  

4.1.  Rammevilkår og ressourcer 
Som enhver anden virksomhed er Det Kongelige Bibliotek underlagt en række vilkår, som 

skal tages i betragtning i forbindelse med udøvelsen af virksomheden. Det være sig krav 

fra opdraggiver, ressourcer i form af penge og produktionsapparat samt opgavespecifikke 

og generelle reguleringer. 

4.1.1. Indtægtsgrundlag  

Det Kongelige Biblioteks økonomi er karakteriseret ved, at den overvejende del af 

bibliotekets virksomhed finansieres over finansloven. Finanslovsbevillingen udgjorde i 

2013 ca. 87 % af de samlede indtægter, men de øvrige indtægtskilder hidrørte fra indtægter 

under nettobevillingen, tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed. 

Indtjeningen fordeler sig således i 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket kan konstatere, at finanslovsbevillingen vil falde yderligere i de kommende år, 

og behovet for at finansiere vækst og udvikling ved hjælp af andre finansieringskilder vil 

derfor være stigende. 
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En række aktiviteter vil kun kunne gennemføres med støtte fra fonde og sponsorer og 

partnerskaber. Dette gælder særligt erhvervelser, forskning og kulturformidling i bred 

forstand. Målet er at opretholde det nuværende høje støtteniveau gennem en fokuseret 

indsats trods den skærpede konkurrence på dette område. 

Tidligere initiativer, som f. eks samarbejdet med ProQuest omkring retrodigitalisering af 

bibliotekets litteratur frem til 1700, har ganske vidst vist interessante muligheder for 

biblioteket for at tiltrække supplerende finansiering via samarbejde med eksterne partnere, 

men disse muligheder er nu nærmest udtømtte, da Google dels ikke selv vil indgå nye 

digitaliseringspartnerskaber i Europa, dels har ødelagt markedet for andre. 

Også ændringer i indtægtsgrundlaget for Københavns Universitet stiller indirekte Det 

Kongelige Bibliotek og KUBIS over for betydelige udfordringer. Antallet af studerende og 

forskere stiger og kræver bedre vilkår for forskningen, herunder bedre biblioteksservice. 

Samtidig bruger de studerende i stærkt stigende omfang de ressourcer, der er licensbelagt 

og underlagt en årlig prisregulering, der stiger mere end finanslovsreguleringerne. Og Det 

Kongelige Bibliotek har ikke i den forgangne periode fået andel i de bevillinger, der inden 

for andre ministerier har været afsat til øget forskning og videreuddannelse. 

Biblioteket havde i 2013 indtægter på godt 50 mio. kr. ud over nettobevillingen svarende 

til 13 % af det samlede finansieringsgrundlag. Indtægterne på de 50 mio. kr. fordeler sig 

således på kategorier: 
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Det Kongelige Bibliotek har gennem de sidste år oparbejdet en øget indtægtsdækket virk-

somhed, særligt på digitaliseringsområdet, men biblioteket skal tænke i nye modeller for 

indtægtsdækket virksomhed i de kommende år.  

4.1.2. Udgiftsstrukturen 

Det er kendetegnende for bibliotekets virksomhed, at en stor del af af bibliotekets 

nettoudgiftsbevilling medgår til finansiering af udgifter til infrastrukturen, også kaldet 

fællesfunktioner. Fællesfunktionerne omfatter: generel ledelse og administration, intern 

service, sikring, alle former for it, bygningsdrift, skatter og afgifter, samt afdrag og 

forretning af de lån, der er knyttes til bibliotekets anlægsaktiver.  

I budget 2014 er den relative fordeling mellem fællesfunktionerne og de to kerneopgaver 

således:  

 

 

 

 

 

 

 

 

I lighed med andre statsinstitutioner har bibliotekets bevillinger været underlagt 

rammereduktioner navnlig i forbindelse med de statslige indkøbsaftaler samt den generelle 

rammereduktion på de årlige finanslove, der kaldes BO3-besparelsen. Biblioteket kan 

konstatere, at dette mønster fortsætter i den kommende rammeaftaleperiode. 

Rammereduktionerne beregnes af hele bibliotekets bevilling, mens mere end halvdelen af 

bevillingen går til at dække faste udgifter til infrastruktur mv., som ikke kan reduceres eller 

spares væk af biblioteket. Rammereduktionerne skal derfor i praksis bæres af mindre end 

halvdelen af den samlede bevilling og rammer derfor bibliotekets kerneopgaver. 

Hertil kommer, at priserne på flere udgiftsområder, som vejer tungt i bibliotekets budget, 

stiger markant mere end den generelle pris- og lønregulering, som bibliotekets bevilling 
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opregnes med. Det gælder navnlig priserne på elektroniske tidsskriftlicenser og en række 

skatter og afgifter på bygningsdriftsområdet. Dette pres på bibliotekets bevillinger må 

forventes at fortsætte i de kommende år, og de burde afføde politiske initiativer til at 

reducere dem. 

Samtidig falder behovet for magasinplads ikke. Dertil kommer, at ønsket om digitalisering 

og formidling af kulturarven i mange tilfælde vil komme til at medføre nye udgifter til 

licens til ophavsretshaverne, samt at der vil være store udgifter forbundet med 

langtidsbevaring af de stærkt voksende mængder af digitalt materiale. 

4.1.3. Den nye budgetlov 

Folketinget vedtog i 2012 en ny budgetlov. Loven træder først i kraft fra 2014, men 

allerede i 2013 afprøvedes lovens principper, herunder nye regler for disponering og 

opsparing. Reglerne indebærer bl.a., at den enkelte institution kun kan disponere over sit 

overførte overskud efter forudgående tilladelse fra departementet. I praksis betyder 

reglerne, at alle opsparede midler ved udgangen af året bliver ”indefrosset.”  

Den følgende figur viser udviklingen i Det Kongelige Biblioteks opsparing siden 2007. 

Ved opsparing forstås summen af overført overskud og reserveret bevilling ved udgangen 

af året.  

Som det fremgår af figuren, er den samlede opsparing faldet fra et niveau på knap 17 mio. 

kr. i 2007 til under 1 mio. kr. i 2013. 
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Kulturministeriet har givet tilladelse til forbrug af den resterende opsparing i løbet af 2014. 

I relation til Budgetlovens bestemmelser kan det således konstateres, at der ikke er nogen 

risiko for ”indefrysning” af opsparing fra tidligere år. Samtidig bemærkes det, at 

nedbringelsen af opsparingen i overensstemmelse med intentionerne bag budgetloven efter 

bibliotekets opfattelse væsentligt har øget risikoen i bibliotekets økonomistyring. Der er 

således ikke nogen opsparing, der kan fungere som ”buffer” i relation til uforudseelige 

udgifter, herunder vejrligsskader på bibliotekets store bygningsmasse, der er indtruffet 

flere gange i de senere år, og som biblioteket som udgangspunkt selv er forpligtet til at 

dække i medfør af statens selvforsikringsordning. 

Fremadrettet er budgetloven efter bibliotekets vurdering en væsentlig indskrænkning af in-

stitutionernes dispositionsfrihed. Reelt kan biblioteket ikke længere selv træffe beslutning 

om at spare op til større opgaver. I den kommende rammeaftaleperiode står biblioteket 

over for at skulle igangsætte flere større bygge- og IT-projekter, som løber over flere år. 

Budgetlovens bestemmelser forøger risikoen og skærper efter bibliotekets vurdering 

kravene til styring af sådanne projekter væsentligt. 

4.1.4. Udnyttelsen af den bestående fysiske infrastruktur 

Biblioteket har i de seneste år oplevet stor vækst i publikums brug af de ressourcer i form 

af lokaler, udstyr og tilbud, som biblioteket stiller til rådighed. I flere perioder af året 

udnyttes alle studiepladser fuldt ud, og brugere må opgive at få læseplads i bygningerne.  

Hertil kommer, at de studerendes adfærd ændrer sig løbende, bl.a. bliver grupperum, som 

biblioteket ikke uden videre kan etablere i de ældre bygninger, i højere og højere grad 

efterspurgt blandt de studerende. Fremover vil KUBIS skulle satse på at følge disse ønsker 

og løbende ændre faciliteterne. KUBIS’ netop færdiggjorte strategi indeholder bl.a. 

berigelse af studiemiljøerne i retning af de såkaldte learning commons eller information 

commons, der kendes fra udlandet, med state-of-the-art-teknologi og ”smarte” faciliteter i 

studiemiljøerne som støtte for læring i studiegrupper og stimulering af innovation. 

Biblioteket har i flere omgange udvidet antallet af studiepladser markant. Det vil ikke 

længere være muligt inden for den bestående bygningsmasse at udvide med yderligere 

studiepladser uden at ændre i bygningsmassen og tilføje nye bygningsdele. I de kommende 

år vil biblioteket skulle forfølge de muligheder, der gives, for at imødekomme disse 

brugerbehov. 

Arbejdet med at skabe bevaringsmæssigt sikre rammer for de nationale samlinger har væ-

ret på dagsordenen i en lang årrække, men der vil gå endnu en del år, inden det alvorlige 

problem er løst. I 2012 – 2013 er der omsider udarbejdet oplæg til opførelsen af et 

fjernmagasin til Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek og Statens Naturhistoriske 

Museum og Medicinsk Museion, der begge er museer under Københavns Universitet. 
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Aktstykke til igangsættelse af byggeriet er af departementet planlagt til at blive forelagt for 

Finansudvalget i begyndelsen af 2014. Herefter vil Styrelsen for Slotte og 

Kulturejendomme (SLKE) kunne gennemføre udbud af bygherrerådgiver og køb af grund i 

2014, ligesom en betydelig del af projekteringsarbejdet kan gennemføres inden udgangen 

af 2014.  

Den kommende udflytning til nye magasiner, der formentlig vil ske fra 2020, vil ikke alene 

medføre flytning, men der tænkes allerede på nuværende tidspunkt i omfattende rokering 

og optimering af samlingerne, så man opnår en mere hensigtsmæssig og dermed 

omkostningsbesparende betjening. Hele denne proces vil udgøre en væsentlig indsats på 

alle fronter i Nationalbiblioteket.  

4.1.5. Udviklingen i rammevilkår 

Som statsinstitution og virksomhed er Det Kongelige Bibliotek undergivet en række vilkår, 

som skal efterleves i forbindelse med udførelsen af kerneopgaverne.   

Finansministeriet med tilhørende styrelser (Moderniseringsstyrelsen og Digitaliserings-

styrelsen) er de største og væsentligste producenter af rammevilkår, som gælder uden hen-

syn til kerneopgavernes karakter. De fleste af disse gælder for hele den offentlige sektor, 

mens andre kun for statslige arbejdspladser. De seneste år er der indført stadigt højere krav 

bl.a. gennem budgetloven. Den stramme styring har medført, at der bindes ekstra 

ressourcer i budget- og regnskabsstyring ikke bare på administrativt niveau, men også i de 

enkelte enheder. 

Andre ministerier opstiller også rammevilkår, f.eks. inden for arbejdsmiljø, skattelovgiv-

ning, lov om offentlighed i forvaltningen, og lignende. Langt de fleste af de rammevilkår, 

der opstilles af andre ministerier, gælder enten for hele den offentlige sektor eller for virk-

somheder generelt uanset ejerskab. 

Tilsvarende gælder der en række rammevilkår for udøvelsen af kerneopgaverne f. eks. lov 

om sikring, lov om pligtaflevering, lov om forskning ved arkiver, museer og biblioteker og 

lov om biblioteksvirksomhed.  

Rammevilkårene influerer på hele organisationen, men væsentlige dele af forvaltningen af 

rammevilkårene sker organisatorisk adskilt fra forvaltningen af kerneopgaverne, og udfø-

res af de to områder: Det Administrativt og Tekniske Område og Digital Infrastruktur og 

Services. En betydelig del af Administrationsafdelingens ressourcer er bundet i forvaltning 

af rammevilkårene (udarbejdelse af finanslov, budget, regnskab, personaleforvaltning, ud-

budsforvaltning, indkøbsforvaltning, arbejdsmiljø, sikring etc.). 

Det Kongelige Bibliotek skal til enhver tid være i stand til at matche rammevilkårene og til 

at tilpasse sig ændringer i sådanne vilkår.  
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Omvendt søger Det Kongelige Bibliotek også at påvirke rammevilkårene inden for eget 

ministerområde, så lovgivningen og bibliotekets virke følger med udviklingen. I den sene-

ste rammeaftaleperiode er der f.eks. gjort et forarbejde med henblik på en snarlig ændring 

af pligtafleveringsloven, så Det Kongelige Bibliotek får mulighed for bl.a. at indsamle og 

bevare digitalt født materiale og digitale trykforlæg for fysisk udgivne bøger og andre 

kategorier af offentliggjort materiale. Disse ændringer er essentielle at få gennemført 

snarest, så biblioteket også vil kunne løse sine kerneopgaver i den digitale verden. 

4.1.6. Centralisering  
Rammevilkårene har undergået en række store ændringer i disse år bl.a. gennem recentrali-

sering af en række opgaver, som har været styret decentralt gennem de seneste 20 år. Her 

refereres bl.a. til etableringen af Økonomiservicecentret (ØSC) med flytning af basisopga-

ver inden for bogholderi fra institution til Økonomistyrelsen, der dog ikke medførte de 

forventede besparelser for institutionen, men reelt betød en udgiftsforøgelse. 

Efter dannelsen af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme under Kulturministeriet i 2012 

er det besluttet, at en række af ministerområdets institutioner skal afgive dele af deres byg-

ningsdrift til denne styrelse med den begrundelse, at en centralisering af bygningsdriften 

vil føre til en bedre og billigere løsning af opgaverne. Drøftelserne om overdragelse af op-

gaver fra Det Kongelige Bibliotek til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme gennemfø-

res i 2014. Bygningsdrift er en fysisk ydelse, der skal leveres ude i den enkelte bygning, og 

det sætter grænser for effektiviseringspotentialet. Biblioteket har i dag og vil fortsat have 

behov for en effektiv bygningsdrift, der har forstået præmisserne for bibliotekets kerneop-

gaver og som er i stand til at understøtte kerneopgaverne med rettidig og omhyggelig drift 

og vedligehold af bygninger og installationer. For biblioteket er det afgørende, at den 

kommende omlægning ikke forringer bibliotekets muligheder for at varetage sine kerneop-

gaver med de betydelige variationer, som disse indeholder, og at der hverken sker kvali-

tetstab eller udgiftsforøgelse.  

4.1.7. Øget arbejdsdeling  

Parallelt med centraliseringstiltagene sker der på andre områder ad frivillighedens vej en 

øget arbejdsdeling med dertil hørende opgavespecialisering. Bibliotekssektoren har i for-

vejen tradition for at have et velfungerende samarbejde på tværs af institutionsgrænserne. 

Samarbejdet om landsdækkende, interurbane udlån fra fysiske samlinger understøttet af 

Den Nationale Kørselsordning er et vigtigt eksempel. Samarbejdsformerne er under 

udvikling i disse år. 

Et andet eksempel er forskningsbibliotekernes samarbejde i regi af Danmarks Elektroniske 

Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF). DEFF-samarbejdet har det sigte at give forskere, 

undervisere og studerende bredest mulig adgang til al relevant information gennem 

brugervenlige systemer og vejledning af høj kvalitet. Samarbejdet omfatter bl.a. indkøb af 

licenser til anvendelse af digitale samlinger. Inden for bibliotekssektoren vil samarbejdet 
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om tilvejebringelse af informationsressourcerne blive udbygget. Inden for det digitale 

bibliotek er der en helt klar rationaliseringsgevinst i at løse ting i fællesskab, men at nogle 

vil udbyde løsninger til de andre vil også være en løsning. Tættere samvirke vil udfordre 

samarbejdet og sammenholdet i sektoren. Det vil være en særlig udfordring at opnå 

enighed om interne betalingsmodeller, som muliggør, at en part eller en gruppe af parter 

påtager sig arbejdet og udgifterne ved at udvikle redskaber og informationsressourcer, som 

derefter er til rådighed for andre parter i sektoren.   

Et tredje eksempel er samarbejdet mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek om 

den digitale pligtaflevering af internettet. Her er allerede fra 2005 etableret en fælles 

driftsorganisation til sikker varetagelse af opgaven.  

Et fjerde er, at Det Kongelige Bibliotek i stigende omfang udfører retrodigitalisering og 

bevaringsopgaver for andre kulturarvsinstitutioner og drift af biblioteksfaglig it for andre 

fag- og forskningsbiblioteker.  

Samarbejde med henblik på ressourceoptimering ses også i samarbejdet mellem 

Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet om opførelse af et 

nyt fjernmagasin er et eksempel på dette. 

Det Kongelige Bibliotek forudser, at samarbejdet om opgaveløsningen og arbejdsdelingen 

fortsat øges i de kommende år på både nationalt, europæisk og internationalt plan. 

Biblioteket betragter disse samarbejder som en fordel både ud fra en service- og en 

ressourcemæssig betragtning.  Samtidig udfordrer samarbejds- og arbejdsdelings-

modellerne de traditionelle institutionsafgrænsende organisationsformer, og til hvert enkelt 

tværinstitutionelt samvirke skal der udvikles den for opgaven relevante styring- og 

organisationsmodel. En aktiv satsning på samarbejdsmodeller og netværksløsninger kan 

være et aktivt middel til at øge værdien af egen aktivitet.  

 

4.1.8. Fælles digitale løsninger på det administrative område 

Det Kongelige Bibliotek har gennem en årrække flyttet en række administrative funktioner 

fra manuel til elektronisk sagsbehandling, f.eks. fælles e-rekrutteringssystem og rejse- og 

udlægsafregningssystem for bare at nævne et par, og processen er næppe tilendebragt 

endnu. For så vidt det er redskaber, som er relevante, har Det Kongelige Bibliotek haft stor 

glæde af at tage dem i anvendelse. 

Processen omkring implementering af nye systemer vil fremover være løbende. For bibli-

oteket er det helt afgørende, at udviklingen af digitale løsninger til det administrative om-

råde sker i form af fælles løsninger initieret i videst muligt omfang af de enheder i staten, 

som har tværgående ansvar for den statslige administration. 
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4.2. Den teknologiske udvikling 

Den digitale tidsalder er på vej ind i en ny fase, hvor det ikke længere gælder om alene at 

digitalisere eksisterende fysiske arbejdsgange og tilføje simple effektiviserende tiltag, men 

hvor virksomheder, herunder Det Kongelige Bibliotek, står overfor en anderledes tilgang 

til og håndtering af materiale og en ændret tilgang til formidlingen af sine samlinger. 

Informationer er allestedsnærværende, kan tilgås på nye måder og være sammensat af 

komponenter fra en lang række tjenester. Den bærbare computer, mikrocomputeren i form 

af smartphones, intelligente briller eller intelligente armbånd vil løbende udnytte både 

brugernes placering, aktiviteter og interesser, vide, hvad brugeren er i gang med og 

derefter automatisk sikre, at relevante informationer er tilgængelige eller, at de rette 

handlinger bliver gennemført.  

Ovenstående er ikke en hypotetisk fremtidsvision. Det er teknologi, som allerede er i brug, 

og det er kun et spørgsmål om tid, før de teknologiske muligheder vinder indpas i endnu 

flere situationer. Reklamer målrettes allerede direkte mod forbrugeren baseret på dennes 

digitale fodspor. De digitale mønstre sammenlignes med andres digitale mønstre for at 

kunne forudsige reaktionerne og påvirke (for)brugerne. Menneskets reaktionsmønstre er 

imidlertid mere forudsigelige, end man ønsker at tro – og forudsigelser baseret på analyser 

af adfærd er derfor ofte virkningsfulde i forbindelse med målrettet markedsføring. 

Hvordan den digitale økonomi vil blive sammensat i fremtiden er uvis. Det synes dog 

allerede sikkert, at der i dag er god økonomi i både at samle rigtig megen information i sig 

selv og om adfærd i form af digitale fodspor og på basis af denne at målrette informationer, 

det være sig reklamer eller reel information, til brugeren. For at dette kan fungere eller vil 

have virkning kræves, at man har virkelig mange informationer, hvilket bl.a. bibliotekerne 

har erfaret, da anbefalingssystemer som DBCs ”andre, der har lånt” og ExLibris’ 

tilsvarende for tidsskriftsartikler (Bx) kun fungerer eller giver mening, hvis de baserer sig 

på informationer indsamlet over lang tid, fra mange brugere og fra mange institutioner. Har 

man store datamængder, fungerer de til gengæld også godt. Fænomenet omtales som ”big 

data”, et begreb som refererer til de enorme mængder data, som indsamles, og som skal 

analyseres for at give brugbare og meningsfulde informationer. 

Udviklingen i den digitale økonomi vil påvirke Det Kongelige Biblioteks virke i de 

kommende år, idet bl.a. brugernes betalingsvilje vil have direkte konsekvenser for 

digitaliseringsstrategien. En række institutioner er begyndt at tage betaling for 

informationer, og mange meningsdannere og aktører begynder at stille spørgsmålstegn ved 

den gængse opfattelse af, at materiale på nettet er eller skal være gratis, og man er begyndt 

at analysere de potentielt katastrofale konsekvenser i form af et splittet samfund, som vil 

følge af den megen gratis informationsproduktion. At udlede forretningsmodeller for den 

digitale økonomi står derfor højt på manges dagsorden, og teknologien begynder at 

muliggøre og understøtte en række forskellige modeller for digital betaling. I 

biblioteksverdenen er hele open access-bevægelsen grundlæggende en opfordring til at 
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ændre forretningsmodellen for videnskabelige publikationer – fra at ”læseren betaler” til at 

”forfatteren betaler”. 

Ser man på nogle af de førende konsulentfirmaer inden for ”fremtidsforudsigelser”som 

Gartner,
4
 McKinsey,

5
 IEEE

6
 og Forbes,

7
 ses nogle klare gennemgående temaer, som på 

overskriftniveau omfatter fænomener som 3D-printning, en fortsat udvikling af mobile 

enheder og udvikling af nye typer tjenester, som benyttes af disse mobile enheder, tjenester 

baseret på analyser af brugernes adfærd, intelligent sammenkobling af informationer og 

tjenester samt etablering af centralt udbudte tjenester, som omfatter alt fra lagerplads og 

beregningskraft over leje af software som f.eks. tekstbehandlingsprogrammer til ind- og 

udlicitering af tjenester som f.eks. Google Docs, som understøtter fælles editering af 

dokumenter, og tjenester til håndtering og bevaring af digitaliserede billeder.  

Disse teknologiske tendenser vil alle på en eller anden måde påvirke bibliotekernes virke. 

Nedenfor er fire tendenser, som direkte vil påvirke Det Kongelige Biblioteks aktiviteter, 

udfoldet: 

4.2.1. Mobile enheder og mobil kommunikation    

Antallet af mobile enheder er nu vokset til i gennemsnit 1.5 enhed pr. dansker, og 

trafikanalyser på forskellige websider viser, at disse bruges endog meget ofte. Udviklingen 

stimuleres af flere faktorer, herunder større regnekraft i de små enheder, længere 

batterilevetider og endelig mere effektive mobile og trådløse netværk. Endvidere ser man 

en rivende udvikling inden for teknologier, som muliggør kobling mellem den fysiske 

verden, som brugeren bevæger sig rundt i, og det digitale univers, som disse mobile 

enheder giver adgang til. Denne kobling omfatter mere moderne versioner af de kendte 

QR-tags og bærer navne som Near Field Communication (NFC) og Bluetooth Low Energy 

(BLE). Det er teknologier, som vil facilitere og øge mobile enheders evne til at udveksle 

informationer med andre enheder og tjenester, når de befinder sig i deres fysiske nærhed, 

og som vil bidrage kraftigt til anvendelsen af mobile enheder inden for områder som 

mikrobetaling, billetter og udnyttelse af brugerinformationer i kontekstbevidste tjenester. 

 

4.2.2. Skyen 

Skyen er en fælles betegnelse for en række ting som bl.a. computerkraft, lager, software og 

en række tjenester i disse sammenhænge. At ting ”ligger i skyen”, dækker ofte over, at 

man har udliciteret hele eller dele af sin opgaveløsning. Et eksempel er Alma, et skybaseret 

bibliotekssystem, som tilbyder en række tjenester inklusiv Primo Central, et meget stort 

                                                 

4
 http://www.gartner.com/newsroom/id/2603623 

5
 http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ten_it-

enabled_business_trends_for_the_decade_ahead 
6
 http://www.computer.org/portal/web/membership/Top-10-Tech-Trends-in-2014) 

7
 http://www.forbes.com/pictures/elee45ifjj/10-it-becomes-and-agile-service-broker 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2603623
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register skabt på basis af millioner af artikler, man kan abonnere på. Summon er tilsvarende 

et system, som tilbyder søgning på tværs af mange systemer, og som tilbyder en meget 

effektiv måde at vedligeholde sin portefølje af licensbelagte tidsskrifter, databaser og 

open-source-tidsskrifter på. 

 

Skyen har ikke bare betydning for måden, it-tjenester afvikles på, men i høj grad også for, 

hvordan organisationen arbejder. Når informationer er i skyen, betyder det, at generelle 

metadata, som f.eks. hvor en given artikel befinder sig eller beskrivelsen af en bog, 

allerede er skabt og tilgængelige. Der kan derfor forventes besparelser på dele af 

logistikken omkring disse tjenester. 

4.2.3. Web/internet af ting/semantisk web 

Den semantiske web har i en årrække været en spændende vision om, at webben ikke bare 

omfattede passive informationer, men også gav mulighed for at lade applikationer 

vekselvirke. Visionen blev fremført af internettets opfinder Tim Berners-Lee i hans 

berømte artikel i Scientific American fra 2001,
8
 hvor har fantaserede om systemer, som 

samarbejder med hinanden, således at man formulerer sit behov til en computer, hvorefter 

den sørger for alt andet. Eksemplerne var mange og fantasifulde og blev ved fantasien, 

indtil Berners-Lee sammen med Nigel Shadbolt og Wendy Hall i 2006 formulerede en 

simplere tilgang baseret på konceptet om Linked (Open) Data.
9
  

 

Begrebet dækker også over nye metoder til at arbejde med informationer og materiale, 

hvorved nye produkter, som er sammensat af en række eksisterende objekter, som ikke 

omformes, men inkluderes direkte, opstår. Samtidig bliver stadig flere typer af ting – tv-

apparater, smykker, ure, køleskabe – en del af internettet og bærere af information om 

brugerne. Det forstærker det spørgsmål, der allerede var aktuelt i den foregående 

kontraktperiode: hvor mange og hvilke platforme skal biblioteket udnytte? Og hvordan 

håndteres kompleksiteten ved at vedligeholde løsninger på mange heterogene platforme? 

Integration imellem disse forskellige platforme er et væsentligt tema i fremtidens 

udvikling. 

Udviklingen rummer mange facetter fra etablering af autoritetsfiler, hvis information 

vedligeholdes et sted, men bruges af mange, over nye paradigmer for strukturering af 

information til nye tjenester baseret på vekselvirkning mellem skyen og den enkelte 

person. Dette udnyttes i: 

VIAF (Virtual International Authority File) er et samarbejde mellem den internationale 

biblioteksorganisation OCLC og en række nationalbiblioteker om at sammenkoble 

                                                 

8
 Tim Berners-Lee,, James Hendler & Ora Lassila: "The Semantic Web", Scientific American, May 17, 2001.  

9
 Nigel Shadbolt, Wendy Hall, Tim Berners-Lee: "The Semantic Web Revisited", IEEE Intelligent Systems, 

2006. 

http://www.sciam.com/article.cfm?id=the-semantic-web&print=true
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12614/1/Semantic_Web_Revisted.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE
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nationale autoritetsfiler for navne. Derved understøttes samtidigt den universelle 

bibliografiske kontrol (UBC) og nødvendigheden af variation i foretrukne sprog, skrift og 

stavning. Autoritetsposterne gøres tilgængelige via Linked Data, og de understøtter 

permanente identifikationer i form af såkaldte persistente links.
10

 

Dansk BiblioteksCenter arbejder ligeledes på at udgive den danske nationalbibliografi som 

linked data efter en model udviklet med afsæt i British Library’s. I første omgang 

publiceres metadata for bøger og autoritetsdata for deres forfattere for perioden 2010-2012, 

og intentionen er at koble autoritetsposterne for navne til VIAF.
11

 

Et andet initiativ er schema.org, der er implementeret af store søgemaskiner som Google, 

Microsoft (med Bing) samt Yahoo. Ideen er også her at give struktureret, brugbar 

information for en række ting som institutioner/firmaer, steder og personer. Søger man på 

Det Kongelige Bibliotek, vil det ses, at der fremkommer en visning med strukturerede 

informationer om lokalisering og telefonnummer. 

4.2.4. Big Data 

Big Data står for, at man ved at indsamle og i hurtigt tempo analysere meget store, 

heterogene datamængder kan målrette sine tilbud mod den enkelte person. Ovenfor er 

allerede omtalt to tjenester, som er fremkommet baseret på analyser af store datamængder, 

nemlig ”andre, der har lånt, har også lånt”, som er en del af bibliotek.dk, og en tilsvarende 

for artikler, som udbydes af den store biblioteksleverandør ExLibris. 

 

Big Data skaber nye rammer for den konkurrence, biblioteket oplever via digitale 

platforme. De informationer om brugerne, som førende private aktører har adgang til, kan 

udnyttes til at skabe typer af og kvalitet i, f.eks. kontekstbevidste og relevante 

søgeresultater, som skaber et højt forventningsniveau hos brugerne og provokerer en 

stillingtagen til, hvilke typer af tjenester, der hensigtsmæssigt skal produceres af 

biblioteket. 

Funktionelle og nyttige tjenester kræver selvsagt en effektiv teknologisk infrastruktur. 

Generelt arbejdes der i disse år med nye standarder for det trådløse net, som understøtter 

brugernes krav om øget båndbredde, og med serverinfrastrukturer baseret på teknologier, 

som giver en optimal energiprofil. 

Udviklingen kræver også fokus på sikkerhed. Der vil være tale om sikkerhed ved brug af 

mobile enheder, sikkerhed for, at data ikke misbruges, og sikkerhed for, at 

ophavsretsbetingede rettigheder kan styres, f.eks. ved datamining.  

                                                 

10
 Se http://viaf.org/, https://www.oclc.org/viaf.en.html  

11
 http://oss.dbc.dk/plone/linked-data 

http://viaf.org/
https://www.oclc.org/viaf.en.html
http://oss.dbc.dk/plone/linked-data


 

Side 20 
Rammeaftale 2015-2018 
Omverdensanalyse 

4.3.  Bibliotekstekniske standarder 

Bibliographic Framework Initiative (BIBFRAME) er et initiativ fra Library of Congress 

og en række nationalbiblioteker, der gentænker bibliotekskatalogen en verden, hvor viden 

og autoritet er distribueret, og repræsentationer og referencer i linked data supplerer og 

erstatter udveksling af data i MARC-formatet fra omkring 1970.
12

 En dansk strategi for 

autoritetsdata er under udarbejdelse i Bibliografisk Råd i Kulturstyrelsens regi. 

Initiativer som BIFRAME, VIAF og Schema.org peger imod en udvikling, der vil ændre 

radikalt ved måden, hvorpå biblioteker organiserer og forvalter deres viden om samlinger. 

På kort sigt skaber det en række muligheder for at høste gevinster af andres arbejde ved at 

erstatte egne registreringer med referencer eller kopier af data, der er tilgængelige, f.eks. 

online. På længere sigt er det vigtigt, at danske forskningsbiblioteker er forberedt på de 

paradigme- og teknologiskift, der vil sætte rammerne for deres arbejde. 

4.3.1. Den digitale vækst 
George E. Moores lov siger, at computerkapacitet (hukommelse, processorkraft, lager osv.) 

fordobles hvert andet år. Indtil nu har udviklingen fulgt denne forudsigelse fra 1965/1970. 

Spørgsmålet kun har været, om fordoblingen sker hvert andet år eller med en kortere 

frekvens.
13

 Denne form for vækst kaldes eksponentiel og i en række interessante indlæg 

har Google’s berømte udviklingsdirektør, forfatteren Ray Kurzweil beskrevet den konflikt, 

som opstår mellem menneskets lineære udvikling og den digitale, eksponentielle vækst og 

konsekvenserne heraf.  

Udviklingen vil medføre store forandringer og tilsvarende stille store krav. 

Det er den eksponentielle vækst i computerkraft, som har muliggjort den mobile udvikling, 

men det er den tilsvarende vækst i data, informationer og materiale, som giver store 

udfordringer i forhold til tilgængeligheden og udnyttelsen.  Store dele af dette materiale er 

maskingenereret af overvågningskameraer, loginformation om netværkstrafik, 

eksperimenter, medicinsk udstyr, videoovervågning osv. Modeller indikerer,
14

 at i 2020 vil 

godt 40 % af det generede indhold være maskingenereret i forhold til ca. 33 % i dag. 

Volumen i data forventes således at stige meget stærkt. Indtil nu har stigningen i volumen stort 

set været modsvaret af et fald i lageromkostninger pr. TB. Prognoser siger, at dette prisfald pr. 

TB stopper op, indtil der engang i fremtiden sker et teknologispring. Sammenfaldet af disse to 

                                                 

12
 http://bibframe.org/ 

13
 I The Economist bragtes i februar 2010 en artikel ”The Data Deluge”, hvori det siges, at mængden af data i 

verden  fordobles på 90 dage 
14

 http://www.emc.com/infographics/digital-universe-consumer-infographic.htm 
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trends vil komme til at påvirke Nationalbibliotekets indsamlingspraksis og driftsbudgetter i 

negativ retning. 

4.4. Ændring i brugernes adfærd og krav 
Nogle af de mest markante ændringer i brugernes forventninger og adfærd i de senere år 

er, at – især de yngre generationer - forventer at finde alle informationer på nettet, at de 

bruger mobile enheder til at tilgå og finde information, og at de i høj grad befinder sig i de 

sociale medier. 

Andre tendenser er, at de gængse institutionelle uddannelsesgrænser står overfor 

ændringer, hvor der ikke er noget til hindring for, at studerende i København kan følge 

kurser udbudt via MOOC (Massive Open Online Courses) fra eksempelvis MIT. Denne 

udvikling vil få konsekvenser for eksempelvis brug af materiale og for, hvilken service, 

som anses for relevant for studerende og undervisere. Udviklingen vil formentlig også 

påvirke måden, efteruddannelse og livslang læring finder sted på i Danmark.  

Endelig skal det nævnes som allerede omtalt, at de store søgemaskiner og de store 

kommercielle websteder har vænnet forbrugerne til målrettede tilbud, som kun kan 

fremkomme ved at bearbejde store mængder information omkring brug, en mulighed, som 

er stærkt begrænset for bibliotekerne. 

4.4.1. Forskning og vidensoverførsel 

Nye forskningsmetoder og nye forskningsområder dukker op, hvor vægten er på tværgå-

ende forskning og forskning, der foregår i et bredt samarbejde. Samarbejdet sker i stigende 

grad i en række fag i virtuelle forskningsinfrastrukturer og på tværs af traditionelle faglige, 

institutionelle og nationale grænser. Fagkommunikation, som tidligere ville være 

publiceret i tidsskrifter og bøger, ligger nu i en vis udstrækning tilgængelig i nye online 

medier – og dermed uden for de materialetyper, som forskningsbibliotekerne traditionelt 

giver adgang til – eller i digitale arkiver med open accesstyret af tværinstitutionelle 

organisationer og internationale brugergrupper. 

I forbindelse med tildeling af ressourcer til forskning stilles der i højere grad end tidligere 

krav til forskerne om formidling af resultater til andre end den snævre kreds af fagkolleger, 

således at samfundet i almindelighed får adgang til den nye viden, f.eks. gennem princip-

pet om offentlig adgang til offentlig finansieret forskning. Dette kan ske ved, at forskerne 

eller de institutioner, de er knyttet til, informerer på webben om deres projekter eller bidra-

ger til publiceringsinfrastrukturer via åbne arkiver eller andre former for videnspredning – 

og således igen går uden om de publiceringsmedier, som var fremherskende tidligere. 

Imidlertid medfører det øgede samarbejde med Københavns Universitet kombineret med 

Det Kongelige Biblioteks tradition for arkivvirksomhed og høje IT-standarder og også, at 
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der er gode muligheder for en positionering i forhold til indsamling, opbevaring og 

formidling af forskningsdata.
15

 

Forskningsbibliotekerne står over for nye udfordringer, hvis de fortsat vil spille en central 

rolle i forskningsprocessen. De digitale forskningsinfrastrukturer åbner dog også nye 

muligheder for bibliotekernes medvirken i udviklingen af forskning fra idé til publikation. 

Som universitetsbibliotek har Det Kongelige Bibliotek mulighed for i samarbejde med 

Københavns Universitetet at udvikle viften af forskerservices. Og med sin IT-ekspertise 

inden for indsamling, registrering, formidling og bevaring af digitalt materiale har 

biblioteket forudsætningerne for også at bidrage væsentligt til udviklingen af den tekniske 

platform.  

4.4.2. Højere uddannelse og internationalisering 

På uddannelsesområdet står Danmark over for store samfundsmæssige udfordringer i de 

kommende år.  

På den ene side vil der være et faldende antal personer i de yngre generationer, der skal 

uddannes, og mange unge vil slet ikke få nogen kompetencegivende uddannelse.  

På den anden side forventes behovet for videregående uddannelse fortsat at skulle vokse, 

hvis Danmark skal forbedre eller blot fastholde sin konkurrenceevne internationalt, og 

regeringen har opstillet et politisk mål om, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal 

gennemføre en videregående uddannelse i 2020.
16

 

De højere uddannelsesinstitutioner befinder sig i en konkurrencesituation, som også smitter 

af på studierne, og uddannelsesinstitutioner konkurrerer indbyrdes og benchmarker sig 

internationalt. Uddannelserne bliver mere internationale og foregår i større omfang på 

engelsk, og bevillingerne er afhængige af forskernes produktion og de studerendes 

gennemførelsestider. Nationalt skærpes konkurrencen mellem universiteterne i disse år og 

flere af universiteterne er nu landsdækkende, både Aalborg Universitet og Aarhus 

Universitet har afdelinger eller institutter i København.  

 

Udenlandske studerende vil i stigende tilbringe en del af deres studietid i Danmark, og 

danske studerende vil i højere grad end i dag lade studieophold i udlandet indgå i uddan-

nelsen og vende tilbage og måle hjemlige bibliotekstilbud med dem, de har oplevet i 

udlandet, og det vil være med til at forme deres forventninger til danske bibliotekstilbud.  

                                                 

15
 Projektet System til indsamling og formidling af forskningsdata (SIFD) omkring skabelsen af en 

infrastruktur til indsamling, formidling og bevaring af forskningsdata er påbegyndt under rammeaftalen 
2011-2014. [dette er da forkert – det er da ikke i SIFD-sammenhængendnu, men et selvstændigt projekt] 
16

 Jf. regeringens 2020-plan fra 2012. 
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Nye former for undervisning og læring, ikke mindst støttet af en stigende brug af digitale 

medier, er under udvikling på universiteterne. Nogle af verdens førende universiteter 

tilbyder allerede virtuelle uddannelser. Dette vil øge kravene til universitetsbiblioteket som 

læringscenter med særligt fokus på udvikling og formidling af læringsmaterialer samt 

understøttelse af læringsprocesser. 

Biblioteket er i dag i høj grad det sted, hvor de studerende arbejder, når de ikke er til 

undervisning. Men de studerende har også brug for at kunne lade op til studierne, og bibli-

oteket har derfor også påtaget sig rollen som ”det tredje sted”: det sted, som hverken er 

hjem eller arbejde, men et sted, som giver plads til og mulighed for inspiration. Fakultets-

bibliotekerne påtager sig i stadig større omfang at arrangere fagligt funderede begivenhe-

der i samarbejde med de respektive fakulteter samt at stille plads og udstyr til rådighed for 

studenterstyrede arrangementer. Disse aktiviteter tjener også som outreach i forhold til 

brugere uden for den snævre målgruppe, dvs. studerende, undervisere og forskere fra andre 

fakulteter og institutioner samt borgere i det hele taget med interesse for de enkelte fakul-

teters fagområder. 

De studerendes forhold bliver i lighed med tidligere først og fremmest et anliggende for 

universitetsbiblioteket, og nationalbiblioteket kan derfor til en vis grad afgrænse sit fokus 

til de studerende, der bruger samlingerne i forskningsøjemed. 

4.4.3. Kulturforbrug i forandring  

Kulturen har i en længere årrække spillet en stigende rolle i samfundsøkonomien. En stærk 

udvikling inden for oplevelsesøkonomi og i de kreative virksomheder (både i forhold til 

kvantitet og innovation) er ikke mere tendenser, men en reel faktor, som enhver 

kulturinstitution må forholde sig til. Den kreative økonomi opererer på andre præmisser 

end en monetær økonomi, idet værdien i det kreative samfund opstår gennem nye former 

for samarbejde og videreudvikling af ideer ligesom efterspørgslen efter kulturobjekter og 

kulturoplevelser er stigende, og brugen af disse må forventes at ændre sig betydeligt. 

Denne udvikling medfører, at flere kulturinstitutioner udvider deres publikumstilbud og 

forretningsområder, således at de ikke mere kun tager udgangspunkt i den enkelte 

institutions kerneydelse. Resultatet er, at antallet af kulturtilbud er vokset betydeligt inden 

for det seneste årti og har naturligvis øget konkurrence institutionerne imellem. Samtidig 

med, at udbuddet vokser, bliver brugere og publikum mere og mere ”troløse”. 

Publikumsudvikling er derfor fortsat et centralt fokusområde for kulturinstitutionerne og et 

felt i fortsat udvikling både nationalt og internationalt. 

To centrale begreber i den sammenhæng er publikums- og brugerinddragelse – og ikke 

mindst: Hvordan skiller den enkelte institution sig ud fra de andre? Hvad er det helt sær-

lige, som ingen af de andre kan tilbyde eller tilbyder. 
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Publikums- og brugerinddragelse skaber værdi gennem samarbejde, idéer og oplevelser 

videreudvikles, og det kreative og åbne samfund skaber en hel anden relation mellem bru-

ger/publikum og institutionen/virksomheden. Indtil nu har denne især udfoldet sig i digi-

tale miljøer -  

Tendensen giver sig også udslag i efterspørgslen efter indhold med betydning og mening, 

snarere end blot til underholdning. Man vil gerne tage del i kulturberigelse og 

værdiskabelse gennem crowdsourcing eller co-creation, fordi det giver mening og 

berigelse for den enkelte, der deltager og bidrager.
17

  

På kunst- og kulturscenen er publikumsinddragelse i de seneste år også flyttet ind i den 

fysiske oplevelses rammer – på teaterscenen, i udstillinger og i koncertsalen. En større del 

af publikum og brugere vil gerne bidrage, men det kan være en kunstnerisk og institutionel 

udfordring: Hvordan tilfredsstiller den tunge faglige kulturinstitution efterspørgslen efter 

oplevelser og får etableret en meningsfuld overgang fra at være en envejskommunikerende 

formidler af kulturarv og dannelse til en oplevelsesøkonomisk orienteret institution, der 

hæfter oplevelser på sine serviceydelser, som forskellige brugergrupper i forskellige 

aldersklasser givetvis vil være uenige om?   

Der er naturligvis andre mønstre og tendenser i kulturforbruget. I den ene ende af skalaen 

arbejdes der med større og større produktioner inden for eventkulturen, og i den anden 

ende er der fokus på og efterspørgsel efter viden, fordybelse og ro. Fælles for det hele er, at 

den digitale formidling af kulturaktiviteter og oplevelser nu er altdominerende. 

Denne udvikling ligger også i forlængelse af det digitale bibliotek, og udgør en enestående 

mulighed for at tilbyde brugere og gæster ikke bare at møde den fysiske kulturarv i fysisk 

forstand i form af det arbejdende bogbinderi eller bevaringsværksted, en samtale på 

International Forfatterscene, en koncert med musik fra samlingerne eller en 

oplevelsesfokuseret iscenesættelse i en udstilling af bøger og manuskripter, men også i 

digital sammenhæng gennem præsentation og formidling, herunder interaktiv, på nettet og 

gennem apps. 

Det Kongelige Bibliotek er centralt positioneret til at udnytte denne tendens. 

Nationalbibliotekets mange ressourcer (bøger, manuskripter, breve, billeder, fotos, kort, 

noder, lyd og videobånd) kan udnyttes, fortolkes og formidles i langt større omfang, end 

biblioteket selv har og nogensinde vil få ressourcer til. Samtidig er der voksende kreative, 

digitale miljøer, hvor handelsvaren er unikke og autentiske kilder og materialer. Ved at 

                                                 

17
 Det Kongelige Bibliotek har inden for de sidste år høstet værdifuld erfaring omkring brugerinddragelse i 

form af crowdsourcing gennem de to meget forskellige projekter Danmark set fra luften – før Google og 
#Hack4DK. Begge projekter, der er henvendt til hhv. den ældre og yngre borger, har vist et stort ønsket om at 
deltage, samarbejde og bidrage til det gode formål. Brugerinddragelse vil i fremtiden være en del af 
formidlingsstrategien for Det Kongelige Bibliotek.  
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stille samlinger digitalt til rådighed i et digitalt miljø, hvor brugerne selv har mulighed for 

at fortolke og formidle genstandene videre, kan Nationalbiblioteket bidrage til og drage 

nytte af denne nye interessebølge.  

Biblioteket stiller ud fra sit formål og mission meget store mængder fysiske og digitale 

informationsressourcer til rådighed og søger vedvarende at give den bedst mulige adgang 

inden for de rammer, som begrænsninger i ophavsretten og bevillinger giver. Det Konge-

lige Bibliotek kan bidrage til at give landets borgere et grundlag for udvikling af nye, kre-

ative ideer som institution, der forvalter en betydelig del af nationens overleverede og i 

nutiden skabte kulturarv, og som administrerer meget store mængder videnskabelige data 

og information historisk og aktuelt. 

 

4.4.4. Horizon 2020 – Creative Industry and Cultural Heritage 

EUkommissionens 8’ende rammeprogram, Horizon 2020 (H2020), afspejler en klar 

prioritering af aktiviteter, som kan forbedre Europas konkurrenceevne specielt indenfor 

den vidensbaserede økonomi. Baggrunden er tal som viser, at den Europæiske industri 

taber markedsandel i forhold til såvel de nye asiatiske som de sydamerikanske markeder. 

Fokus i programmet er derfor forskning på topplan og innovation og udvikling i specielt 

små og mellemstore virksomheder, som kommissionen ser som drivkraft for den nye 

udvikling. For kultursektoren betyder det, at de traditionelle biblioteks- og 

informationsfokuserede programmer som econtentPlus er nedlagt og bliver afløst af nye 

kald med fokus på et samspil mellem de såkaldte kreative industrier og kulturarven, som 

har til formål at stimulere økonomisk vækst. 

4.5. Digitalt materiale 
Transformationen fra fysisk til digitalt bibliotek indebærer, at biblioteket i stigende grad 

stiller digitale materialer til rådighed. Disse falder i relation til brugernes 

adgangsmuligheder i tre kategorier: 

  

 licensbelagt materiale, erhvervet gennem køb af adgang, som formidles i 

overensstemmelse med licensbetingelser defineret gennem forhandling med 

producenterne, dvs. ofte med betydelige begrænsninger, og sjældent med almen 

adgang; 

 retrodigitaliseret materiale, som formidles i overensstemmelse med de 

rettighedsforhold, der gælder for materialet, og en i henhold hertil besluttede 

forretningsmodel; kun materiale, der er ældre end 70 efter ophavretsmandens død 

er frit tilgængeligt for brugere på nettet; 

 født digitalt materiale, som er indsamlet i medfør af lov om pligtaflevering eller 

gennem frivillig aflevering, og som der gives adgang til efter gældende regler eller 
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særlige aftaler; i førstnævnte tilfælde er der stort set ikke adgang i dag, i 

sidstnævnte efter en tidsmæssigt varierende periode. 

Den digitale udvikling har medført, at omverdenens forventninger til bibliotekets service er 

ændret markant og fortsat løbende vil ændre sig, uden at denne omverden sædvanligvis er 

sig bevidst, hvilke omfattende og fundamentale begrænsninger, der er i adgangen til 

indholdet i den digitale verden, også i forhold til den fysiske.  

Biblioteket er en del af en digital informationsinfrastruktur, som står til rådighed for alle, 

såvel forskere, studerende som almindelige borgere, herunder kulturbrugere. Det digitale 

indhold står imidlertid ikke på samme måde altid til rådighed, defineret som adgang til frit 

brug. Og der er herunder også væsentlige forskelle mellem udviklingen i det digitalt skabte 

materiale, der stilles til rådighed og gives adgang til gennem henholdsvis 

universitetsbiblioteket og nationalbiblioteket. 

Den digitale forskningsinfrastruktur, der er etableret via digital publicering i videnskabelig 

sammenhæng og digitale identifikatorer (DOI), har konsekvenser på alle niveauer i 

institutioner og biblioteker. Udviklingen har medført, at store dele af den relevante fag- og 

forskningslitteratur nu alene findes og formidles i digital form (elektroniske artikler, 

databaser og e-bøger), og den overvejende del heraf ejes ikke hverken af biblioteket eller 

af den institution, inden for hvis rammer de er skabt. Og adgangen er ikke fri eller gratis 

for alle, heller ikke ophavsmanden, men opnås overvejende kun gennem køb eller leje. 

Denne udvikling har tekniske og organisatoriske konsekvenser på kort såvel som på 

mellemlang sigt for universitetsbiblioteket 

Kortsigtet giver den umiddelbart en betydelig rationalisering i forhold til betjening af 

brugerne, som nu selv kan søge og finde relevant materiale, men på mellemlangt sigt vil 

denne udvikling medføre radikale ændringer for biblioteket selv. Hvor bibliotekets faglige 

profilering tidligere er sket gennem valg – og fravalg - af materiale, overlades 

materialevalget i stadig højere grad til forlag gennem deres sammensætning af digitale 

indholdspakker, der ofte ikke tillader differentiering i købsprofilen. Hvis biblioteket 

således ikke længere har den centrale rolle i forhold til det faglige materialevalg i forhold 

til specifikke målgrupper, kan et hvilket som helst firma stille denne service til rådighed, 

og biblioteket køber på vegne af sine interessenter alene en service i henhold til en given 

leveranceprofil. Al vedligeholdelse, adgang og statistik osv. varetages endvidere af tredje 

part. 

 Den internationale udvikling på fag- og forskningslitteraturområdet i form af e-bøger har i 

løbet af få år ændret vilkårene for universitetsbiblioteksfunktionen. På monografiområdet 

udbydes i dag en betydelig del af titlerne fra de store akademiske forlag parallelt i trykte og 

digitale udgaver, og salget af fysiske eksemplarer falder af samme grund. Forskningsbib-
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liotekerne anvender nu internationalt set stadig større andele af materialebudgetterne til e-

litteratur, men mens det tidligere hovedsageligt var til anskaffelse af e-tidsskrifter, 

forskydes nu også andelen imellem fysiske og digitalt udgivne monografier (e-bøger), og 

brugerbenyttelsen af e-bøgerne nærmer sig i roligt tempo brugen af bibliotekets trykte 

bogsamlinger. 

På nationalbiblioteksområdet tegner situationen sig væsentligt anderledes. Den digitale 

pligtaflevering er knapt kommet i gang, og andelen af publicerede e-bøger er stadig 

begrænset i forhold til den samlede bogproduktion. Nationalbiblioteket køber ikke 

licensadgang til digitalt producerede e-bøger med henblik på fri brugerbenyttelse således, 

som folkebibliotekerne har gjort det i begrænset omfang igennem de seneste 2-3 år. Der 

kan alene gives adgang til forskningsformål fra særlige såkaldte ”lænkede ”computere på 

læsesalene. Men ændringer er på vej. 

Det er endvidere fortsat en udfordring for Nationalbiblioteket, idet der endnu ikke er 

indtruffet et fald i produktionen af pligtafleveringsmateriale i fysisk form, tværtimod kan 

der i det seneste år konstateres en svag stigning, og der er ikke meget, der tyder på 

afgørende ændringer i de kommende år. Stigningen i fysisk selvpublicering on demand 

grundet billigere og lettere digitale tekniske produktionsforhold betyder tillige, at der heller 

ikke kan konstateres et fald i den trykte skønlitteratur.
18

 Dette står i skærende kontrast til 

omverdenens indtryk af, at den fysiske bog står over for en snarlig død.  

I den digitale publiceringsverden udviskes de hidtidige roller og forskelle imellem aktører 

som forlag, bibliotek, formidler og forfatter, og forlagene er ikke længere nødvendigvis 

den eneste indgang til værket. Det er imidlertid Nationalbibliotekets opgave at opfange 

konsekvenserne af denne udvikling og stadig indsamle, modtage og bevare alle 

publikationstyper uanset producent-, udgivelses- eller distributionsform, fysiske som 

digitale. Der er dog tale om udviklingstendenser og ændringer i mønstre, der nok 

komplicerer situationen for Nationalbiblioteket, men næppe på kortere sigt forventes at 

ændre grundlæggende på en række forhold. 

En konsekvens af den digitale udvikling er tillige, at udgivelser i stigende omfang 

udkommer i flere versioner end i den fysiske verden og på forskellige platforme, idet der 

dog for alle udgivelser som minimum vil være et fælles digitalt forlæg. Det rejser en 

diskussion om, hvad der skal bevares for eftertiden.  

4.5.1. Forvaltning af digitale samlinger 

Samtidig med udviklingen i den videnskabelige kommunikation ses et øget behov hos 

kulturinstitutioner for at kunne bevare og anvende digitale formater, som i stigende omfang 

                                                 

18
 Nyt fra Danmarks Statistik nr. 678 om 2012 bogproduktionsstatistik. 



 

Side 28 
Rammeaftale 2015-2018 
Omverdensanalyse 

udgør en væsentlig del af institutionernes samlinger og anvendes til at dokumentere og 

formidle deres opgaver. ABM-sektorens institutioner har i stigende grad fælles 

udfordringer og behov og finder derfor også sammen om fælles initiativer til formidling af 

deres kulturarvsmaterialer som f.eks. Europeana.
19

 

Både forskningsbiblioteker og kulturinstitutioner står på denne baggrund allerede på kort 

sigt over for en meget stor og langsigtet investering i at udvikle metoder og it-infrastruktur 

til bevaring, forvaltning og formidling af digitalt materiale, arkiver og samlinger. Den 

hastige udvikling på disse felter medfører store forandringer, men den fælles udfordring og 

omfanget af investeringerne skaber samtidig både mulighed for og incitament til at 

konsolidere it-løsninger og indgå partnerskaber med andre institutioner til at sikre, at den 

danske videns- og kulturproduktion i den digitale tidsalder forvaltes i langsigtet 

bæredygtige og internationalt anerkendte løsninger. 

5. Afsluttende vurdering 
Kulturministeriet slutter sine ønsker til omverdensanalysen af med, (1) at institutionen 

giver sin vurdering af, i hvilket omfang den ved starten på aftaleperioden opfylder aktuelle 

forventninger og behov, og (2) at den skitserer sine udfordringer og nye muligheder på 

mellemlangt sigt, herunder en vurdering af og forslag til, i hvilket omfang institutionen 

skal og kan opfylde fremtidige forventninger og behov. Vurderingen skal bl.a. forholde sig 

til de ressourcer, institutionen har til rådighed. 

Det er Det Kongelige Biblioteks opfattelse, at vi på de fleste hovedområder og aktiviteter i 

2014 altovervejende både løser vore opgaver og opfylder de aktuelle forventninger og 

behov inden for rimelige rammer og på et rimeligt niveau. 

Der er dog, som påpeget i bl.a. de årlige lederberetninger fra institutionschefen, nogle 

forbehold, idet de årlige rammereduktioner og andre besparelser, kombineret med den 

særlige udgiftsstruktur, der ovenfor i afsnit 3.1 er påpeget for Det Kongelige Bibliotek som 

national videns- og kulturinstitution, en række faresignaler, der allerede i 2010 blev 

formuleret således og gentaget med variation i de efterfølgende år af indeværende 

rammeaftaleperiode: 

”Kvaliteten af institutionens ydelser vurderes fortsat som tilfredsstillende, men det kan 

ikke undgås, at faldende bevillinger fører til færre ydelser og lavere ambitioner i forhold til 

den enkelte ydelses kvalitetsniveau. Det største problem i de kommende år bliver – lighed 

med flere af de andre nationalinstitutioner - den udtynding af bibliotekets fagfaglige 

ekspertiser i forhold til bredden i og dækningen af opgaver som indsamlings-, formidlings- 

                                                 

19
 Se f.eks. Devoteam Consulting, Fælles museums-it: Analyse af museernes centrale register og forslag til 

national it-infrastruktur, 11. april 2011, http://www.kulturstyrelsen.dk/uploads/media/Museums-
it_Rapport.pdf.  

http://www.kulturstyrelsen.dk/uploads/media/Museums-it_Rapport.pdf
http://www.kulturstyrelsen.dk/uploads/media/Museums-it_Rapport.pdf
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og vejledningsfunktioner i relation til samlingernes indhold, bredde og dybde, der vil ske 

pga. både nedskæringer og nødvendige omprioriteringer inden for de faldende bevillinger.  

De fortsatte besparelser, vi skal gennemføre i de kommende år, indebærer nødvendigvis et 

lavere serviceniveau og anskaffelse af færre videnressourcer, digitale som fysiske, især på 

universitetsbiblioteksområdet. Det er ikke muligt at få mere og bedre service for færre 

penge og anskaffelse af materialeressourcer, fysiske som digitale kan ikke ”rationaliseres” 

eller ”effektiviseres”. Til gengæld kan kulturministeriet være helt tryg ved, at vi vil gen-

nemføre besparelserne strategisk og intelligent, således at brugerne stadig vil få den bedst 

mulige service for de ressourcer, der stilles til rådighed fra statens side. 

 

Biblioteket vil naturligvis gøre sit bedste for at gennemføre tilpasningerne så gennemtænkt 

som muligt og med respekt for de strategiske sigtelinjer og med rationaliseringer som 

middel, der hvor det er muligt. Det vil, som anført tidligere, dog ikke kunne undgås, at der 

også kommer serviceforringelser, f.eks. i form af kortere åbningstider, koncentration af 

ydelserne på færre steder, indskrænkning af eller nedlæggelse af hidtidige opgaver og 

mindre faglig og anden ekspertbaseret vejledning på grund af den fortsatte udtynding af 

den faglige og samlingsbaserede ekspertise. Afdelinger vil i den kommende tid også blive 

lukket og samlinger lagt i faglig mølpose.” 

Udviklingen har fundet sted som angivet.  

Et felt, hvor vi af økonomiske årsager ikke kan – eller i de kommende år vil kunne - leve 

op til forventningspresset, er retrodigitalisering af egne samlinger, hvor vi p.g.a. størrelsen 

af institutionens nationale samlinger og den asymmetriske bevillingspraksis i forhold til de 

forskellige institutioners størrelse og digitaliseringsbehov er på vej ind i en situation, hvor 

mindre og mellemstore institutioner får (total)digitaliseret deres (ofte mindre betydende) 

samlinger længe før, de nationale får digitaliseret bare dele af deres hovedsamlinger. 

Problemstillingen forøges af det ovenfor påpegede uafklarede problem om finansieringen 

af de betydelige ophavsretsafgifter for det store, efterspurgte og vigtige materiale fra det 

20. århundrede, der ønskes retrodigitaliseret. 

I den kommende periode ligger de største udfordringer endvidere i kompleksiteten i og 

uforudsigeligheden af den digitale udvikling, både når det gælder om at udvikle den 

digitale infrastruktur, som der er taget hul på i indeværende aftaleperiode, og i forhold til 

den teknologiske drive, der gør sig gældende over alt i samfundet, med hensyn til 

brugeradfærd og forventninger til digital adgang.  Feltet er så at sige ”et bevægeligt mål”, 

hvor vi på visse områder er foran, på andre konstant bagefter. 

Den manglende ajourføring af pligtafleveringsloven i forhold til udviklingen af digital 

publicering, den i forhold til statens regulering af institutionens bevillinger uforholds-

mæssigt store prisstigning på videnskabelige digitale ressourcer af udenlandsk proveniens 
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– der må forventes også at smitte af i Danmark i de kommende år – samt den truende 

licensudgift på retrodigitalisering er sammen med omkostningsstigninger til 

langtidsbevaring af digitalt født eller skabt videnskabeligt og kulturarvsmateriale i form af 

digitale magasiner (digital lagerplads), der som påpeget ikke kan forventes at falde som 

hidtil, er områder, hvor institutionens nuværende ressourcer ikke vil slå til, og som man 

ikke kan rationalisere sig ud af, hvis man fortsat vil løse opgaverne som hidtil. 

Biblioteket er – og vil stadig i mange år fremover være – et hybridt bibliotek. Den fysiske 

accession er ikke faldende, højest stagnerende, den fysiske brug ej heller, og der er altså 

ikke væsentlige rationaliseringsgevinster at hente på dette felt til overførsel til det digitale 

bibliotek. Bibliotekets grundlæggende magasinproblem i form af udskiftning af uegnede 

fysiske magasiner til bevaring af de nationale samlinger med klimastyrede, langtidsbe-

varende magasiner vil, når det er løst et stykke ind i den næstfølgende resultataftale-

periode, gøre yderligere indhug i ressourcerne til løsning af kerneopgaverne i form af 

ekspertise og betjening, herunder i det digitale bibliotek.  

Afslutningsvis skal det påpeges, at en af de største udfordringer i de kommende 4-8 år dog 

nok stadig vil være den manglende erkendelse fra samfundet, dets brugere og borgere af, at 

den digitale udvikling koster ressourcer og ikke altid kan være gratis, og en tilsvarende 

manglende erkendelse på det politiske niveau af, at den koster ekstraressourcer for i hvert 

fald de institutioner, der ikke bare kan opgive den fysiske verden i indholds-, betjenings- 

og bevaringsmæssig henseende, i hvert fald ikke uden meget store investeringer, som ikke 

synes at ligge lige om hjørnet. 

 



 

Side 31 
Rammeaftale 2015-2018 
Omverdensanalyse 

6. Litteraturhenvisninger 
 

 Erland Kolding Nielsen: ”The National Library at a Crossroads: the Digital Content 
Revolution and its Consequences”, Alexandria. The Journal of National and 
International Library and Information Issues, vol. 23:3, 2012 [2013], pp. 131-41. 
 

 Michael Cotta-Schønberg: ”Universitetsbiblioteker i fremtiden – tendenser og 
scenarier”, Bibliotek for Læger, 4, 2011, ss. 322-343.  



 

Side 32 
Rammeaftale 2015-2018 
Omverdensanalyse 

7. Bilag 1 
Specificeret interessentanalyse: 

Interessentsegment Interessenter 

Opdraggivere Folketing 

Regering 

Kulturministeriet 

Kulturstyrelsen 

Københavns Universitet 

Rammevilkårsstillere 

for Det Kongelige Bib-

liotek som statsinstitu-

tion 

Finansministeriet 

Moderniseringsstyrelsen 

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 

Statens IT 
Kulturministeriet 

Kulturstyrelsen 

Digitaliseringsstyrelsen 

Datatilsynet 

overenskomster 

Rammevilkårsstillere 

for Det Kongelige Bib-

liotek som virksomhed 

Lovgivning: 

Love og forordninger, fx ophavsretslov, skattelov, arbejds-

miljølov, persondatalov, forvaltningslov, lov om offentlighed 

i forvaltningen, EU-lovgivningen 

Internationale standarder 

Specifik lovgivning for Det Kongelige Bibliotek 

Pligtafleveringsloven, forskning, sikring og finansloven 

Lov om bibliotekets virksomhed  

Væsentlige tilskudsgi-

vere 

Fonde 

Sponsorer (Siemens som hovedsponsor) 

EU  

DEFF 

Kulturstyrelsen 

Danske institutioner, 

foreninger og organisa-

tioner inden for især 

ABM-, forsknings- og 

undervisningsområdet 

samt udøvende og 

forskningsmæssige 

interesseorganisationer 

Statsbiblioteket 

Statens Arkiver  

Nationalmuseet 

Øvrige forskningsbiblioteker 

DBC 

Københavns Universitet - Det informationsvidenskabelige 

Akademi 
DEFF 

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) 

Folkebibliotekerne 

RUNAS 

Danmarks Biblioteksforening (DB) 
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Danmarks Forskningsbiblioteksforening (DF) 

Forskningsbibliotekernes Chefkollegium (FC) 

Organisationen af Danske Museer (ODM) 

medlem i kraft af Det Nationale Fotomuseum og Danmarks 

Bogmuseum 

Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver (SLA) 

Sektorforskningens Direktørkollegium (SEDIRK) 

Det Danske Filminstitut (DFI) 

Danmarks Radio 

Det Kongelige Teater 

Udenlandske forenin-

ger, organisationer og 

institutioner 

Nationalbiblioteker 

Universitetsbiblioteker 

Museer og arkiver 
Conference of European National Librarians (CENL) 

The International Association of Music Libraries, Archives 

and Documentation Centres (IAML) 

The International Council of Museums (ICOM) 

The International Federation of Library Associations (IFLA) 

The International Group of Ex Libris Users (IGeLU) 

International Internet Preservation Consortium (IIPC) 

Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER)  

The League of European Research Libraries 

The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition 

(SPARC) 

Consortium of European Research Libraries (CERL) 

UNESCO 

Producenter af digitale publikationer (med henblik på beva-

ring af digital pligtaflevering) 

Producenter af interaktive værker (spil, etc. med henblik på 

bevaring af digital pligtaflevering) 

Online Computer Library Center (OCLC)  

Blueshild 

Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- 

und Grafikrestauratoren (IADA) 

Formelle netværk Folkebiblioteker 

Forskning 

Kultur 

RUNAS 

Kulturarvsinstitutionerne 

Statens rigschefer 
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Partnerskaber ProQuest 

Erhvervslivet 

Biblioteksbrugere Studerende  

Undervisere 

Forskere 

Andre borgere med relevante informationsbehov 

Erhvervsliv 

Hospitaler/læger/speciallæger 

Advokatkontorer 

Orkestre 

Kulturgæster Diamantklubben  

Students Only 

Turister 

Gæster til udstillinger, koncerter, foredrag, events mv. 

Gæster til cafe og restaurant  

Lejere KVINFO 

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 

Dansk-Jødisk Museum 

Kunder/leverencer 

 

Digitalisering 

Biblioteker, der får hostet deres bibliotekssystem hos Det 

Kongelige Bibliotek 

Ejendomsservice (Statens Forsvarshistoriske Museum) 

IT (KU og en række kultur- og undervisningsinstitutioner) 

Vagtselskab 

Konservering 

Foto 

Møde- og konferencelokaler 

Forskergrupper Bibliometri 

Konkurrenter 

 

Andre informationsudbydere, f.eks. Google 

Kulturudbydere/-formidlere 

Andre kulturudbydere 

Andre udlejere 

OCLC (world wide catalogue) 

Kommercielle billedbureauer (online tilbud) 

Leverandører 

 

Løn- og regnskabsydelser 

Byggestyringsydelser 

Licenser 

Monografier 

Tidsskrifter 

Entreprenører 

Rådgivere 

Hewlett-Packard 
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ExLibris 

ProQuest  

Monopolforlag 

Pligtafleveringsleverandører 

Forpagtere Restaurant, cafe, catering og kantine 

Kontrollører Departementet 

Rigsrevisionen 

Datatilsynet 

Folketingets Ombudsmand 

Konkurrencestyrelsen 

Arbejdstilsynet 

Levnedsmiddelkontrollen 

Opinion Pressen (radio, tv, dagblade og fagblade) 

Politikere 

Interesseorganisationer 

Rettighedshavere 

Rettighedsselskaber 

Øvrige  Kulturnatten 

Golden Days 

Wonderful Copenhagen 

Visit Denmark 

København Kommune 

 

 


