
 
 

 

 
Omverdensanalyse 
  
    
 
 
 
Denne omverdensanalyse sætter fokus på Det Kgl. Biblioteks aktuelle situation og 
konkrete udfordringer og danner dermed afsæt for institutionens strategiske indsat-
ser. Som nylig fusioneret institution er der behov for en fælles viden og forståelse af 
de centrale udviklingstendenser, som har betydning for Det Kgl. Biblioteks strategi-
ske prioriteringer. 
 
 
Interessentanalyse 
 
Som ’eksternt’ bidrag til strategiovervejelserne er der med konsulentbistand gennem-
ført en interessentanalyse. De fire hovedgrupper af interviewede interessenter var:  
 
1) rammevilkårsstillere (departement, m. fl.)  
2) infrastrukturpartnere (styrelser, m. fl.)  
3) partnere inden for biblioteksdrift (universiteter m. fl.)  
4) partnere inden for kulturformidling (museer).  
 
Analysen kan sammenfattes således: 
 
Det Kgl. Bibliotek er først og fremmest et bibliotek, der skal understøtte (uformel) læ-
ring, uddannelse og forskning. Aktiviteterne udøves både i det fysiske rum og på net-
tet. De materialer, der bruges, er både den (pligtafleverede) kulturarv og de materia-
ler, der erhverves til universitetsbiblioteksformål. Det Kgl. Bibliotek er bibliotek for 
hele landet. Nærvær til brugerne er vigtigt. Det Kgl. Bibliotek skal bidrage til/bære 
fælles opgaveløsning for uddannelses- og forskningsbibliotekerne. Service og støtte 
til forskning prioriteres over institutionens egen forskning. Der bør være fokus på bib-
lioteksaktiviteterne, mens aktiviteter, som også udføres af andre eller kan udføres af 
andre, bør nedprioriteres. Der er forbehold over for, hvilken rolle biblioteket kan og 
bør påtage sig inden for området e-videnskab (datamanagement, bevaring af forsk-
ningsdata osv.). 
 
Interessentanalysen lægger ikke op til afgørende brud med hovedlinjer i den profil, 
de sammenlagte biblioteker har tegnet. Der efterspørges en videreudvikling, der føl-
ger de spor, der er lagt med sammenlægningen af bibliotekerne: udnyttelse af sy-
nergi, mere digitalt, mere landsdækkende, fortsat konsolidering med flere fælles løs-
ninger.   
 
Brugerperspektiver 
 
Repræsentanter for de betjente universiteter har i interessentanalysen fremført syns-
punkter på Det Kgl. Biblioteks opgavevaretagelse. Derudover har en bredere kreds af 
universitetsansatte i forhandlinger om samarbejdsaftaler klargjort forventningerne til 
Det Kgl. Biblioteks service til deres respektive universiteter (Aalborg, Aarhus, Køben-
havn, Roskilde). I kort form er forventningen, at Det Kgl. Bibliotek løbende udvikler og 
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tilpasser servicen, så den matcher uddannelses- og forskningsaktiviteter – og gør det 
ressourceeffektivt. Der efterspørges service over et bredt felt: informationsforsyning 
(digitalt og i papirform), læringsmiljø i bibliotekslokalerne, forvaltning af forsknings-
data (bl.a. udarbejdelse af datamanagementplan) og forskningspublicering (metada-
tering; drift af publiceringsplatform). De forskellige serviceydelser efterspørges ikke af 
alle og ikke i samme omfang. En af udfordringerne bliver derfor at gennemføre en 
standardisering af biblioteksservice på tværs af universiteter uden at sætte nærværet 
til brugermiljøerne over styr. 

Væsentlige forhold 

Væsentlige forhold i den verden, Det Kgl. Bibliotek skal fungere i, kan beskrives un-
der overskrifterne: Mere værdi for pengene. Mere til flere. Data, data, data.  

Mere værdi for pengene 
Den politiske forventning til offentlige institutioner er, at de leverer mere for relativt 
færre penge. Konsolideringen på biblioteksområdet er motiveret af ønsket om at 
sikre tidssvarende biblioteksservice for relativt færre penge. Det gælder den konsoli-
dering, der er iværksat Kulturministeriet, og den konsolidering, som universiteter har 
taget initiativ til. Der er fokus på de organisatoriske rammer, hvor løsningen har været 
sammenlægninger af institutioner for at opnå samdriftsfordele. Det er Det Kgl. Biblio-
teks forventning, at konsolideringsbestræbelserne vil fortsætte, og at biblioteket skal 
etablere løsninger og service, som er relevante for andre universiteter end dem, der i 
dag betjenes af Det Kgl. Bibliotek, og muligvis også relevante for andre 
videregående uddannelsesinstitutioner.   

Effektivisering er et nøglebegreb i konsolideringen. Effektivisering indebærer ikke 
nødvendigvis, at alle skal løbe hurtigere. Effektivisering betyder, at der skal være fo-
kus på, hvilken service der er vigtig for brugere/borgere, og hvilke delaktiviteter i 
fremstillingen og leveringen af service der skaber værdi for brugerne/borgerne. Bru-
gerforventninger til et forskningsbibliotek ændrer sig under indflydelse af nye studie-
former og nye forskningsmetoder. Det er derfor nødvendigt, at der er en løbende og 
mere systematisk dialog med brugere og interessenter om bibliotekets serviceydel-
ser. Faglig udvikling af biblioteksopgaverne er en nøgle til at gennemføre den øn-
skede transformation, og viljen til at ændre kendte biblioteksfaglige løsninger og nor-
mer er nødvendig.   

Den generelle forventning til offentlige institutioner om at levere mere værdi for pen-
gene er i disse år skærpet af kravet om årligt at levere omprioriteringsbidrag. Budget-
reduktionen har et sådant omfang, at det vil være nødvendigt helt at afvikle udvalgte 
aktiviteter.  

Mere til flere 
Den igangværende konsolidering på biblioteksområdet har et klart effektiviseringspo-
tentiale. Der er samtidigt et brugerperspektiv. Med etableringen af en større samlede 



 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAT 
 
22. september 2017 
Side 3/4 
 
J.nr. 17/00430 

biblioteksenhed er grundlaget skabt for at reducere den procedure- og systemkom-
pleksitet, biblioteksbrugere i dag skal navigere i. Med et samlet bibliotekssystem vil 
flere af bibliotekets materialer blive synlige og let tilgængelige for flere.  
 
Bibliotekets e-only strategi over for universitetsstuderende og forskere og den grad-
vise overgang fra trykte materialer til e-ressourcer er i høj grad lykkedes målt i bru-
gernes benyttelse. Brugen af digitale ressourcer, som biblioteket stiller til rådighed – 
enten via egen digitalisering eller indkøb fra e-bogsudbydere samt via adgang til 
store aggregator-leverandører, der formidler litteratur fra mange forskellige forlag – er 
vokset med mere end en tredjedel på blot tre år.  
 
Brugerne forventer, at mængden af digitale materialer vokser yderligere, men økono-
mien sætter snævre grænser for, hvor meget der kan købes i digital form. Udgifterne 
til køb af e-bøger og e-tidsskrifter har været stigende som følge af årlige prisstignin-
ger fra de internationale leverandører. Der vil derfor være øget fokus på, hvordan 
midlerne til at købe digitale ressourcer udnyttes optimalt. Ligeledes sætter økono-
mien snævre grænser for, hvor meget der kan digitaliseres. Et indsatsområde er der-
for, hvordan biblioteket kan skabe øget adgang til eksisterende digitale ressourcer, 
som brugerne i dag ikke har adgang til. Det vil kræve ny forretningsudvikling og ud-
bygning af partnerskaber.  
 
Understøttelse af regeringens politik for open access er en måde at give flere adgang 
til mere. Visionen for den nationale strategi for open access er at skabe fri adgang for 
alle borgere, forskere og virksomheder til alle forskningsartikler fra danske forsk-
ningsinstitutioner. Det Kgl. Biblioteks bidrag til realisering af strategien omfatter flere 
aktiviteter, som kan udbygges og udvikles. Biblioteket driver en publiceringsplatform 
(medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet). Det bistår forskere ved 
registrering, så publikationerne er synlige i søgesystemerne. Vilkår for open access 
indgår også i licensforhandlingerne med de store internationale forlagskoncerner, der 
udgiver videnskabelige tidsskrifter. Endelig kan Det Kgl. Bibliotek i samarbejde med 
folkebibliotekerne gøre en indsats for at øge kendskabet til frit tilgængelige informati-
onsressourcer blandt almindelige biblioteksbrugere.    
 
Data, data, data      
Mængden af data vokser meget stærkt, og redskaberne til at bearbejde og udnytte 
dem udvikles og ændres hurtigt. Det vil forandre mange ting i vores samfund, vores 
måde at arbejde på osv. Forandringen er i gang, i diagnostik i sundhedsvæsenet, i 
maskinel sprogbearbejdning osv. osv. Væksten i data og udviklingen af teknologien 
til at udnytte dem vil også have transformativ effekt på biblioteker. På det lidt længere 
sigt er det den store udfordring for et bibliotek som Det Kgl. Bibliotek: hvordan skal 
biblioteket placere sig i det nye landskab? Både som kulturarvsinstitution og som uni-
versitetsbibliotek har Det Kgl. Bibliotek opgaver, som gør, at biblioteket har en plads i 
det nye landskab. Bibliotekets digitale materialer, både de købte og de ”egenprodu-
cerede”, er data med relevans for flere typer brug, og universiteterne efterspørger 
serviceydelser baseret på biblioteksmæssige kompetencer inden for fx forskningsda-
tamanagement. 
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Der pågår en afklaring af en national infrastruktur vedrørende forskningsdata, blandt 
andet med afsæt i store DeIC og DEFF-projekter. Uanset resultatet af disse afkla-
ringsaktiviteter bør Det Kgl. Bibliotek have en strategi for de digitale data, biblioteket 
har ansvaret for, specielt for tilgængeliggørelse med henblik på øget brug af dem. 
Bibliotekets strategi skal kunne indgå i en mulig national strategi på området.  British 
Library har for nylig formuleret en datastrategi. Deres vision er, at data på sigt er lige 
så integrerede i bibliotekets samlinger, service og forsknings- og udviklingsaktiviteter, 
som tekst er i dag. British Library vil tilgængeliggøre data både online og på stedet 
og med redskaber, som også kan bruges af ikke-specialister. Det en meget relevant 
vision også for Det Kgl. Bibliotek som nationalbibliotek og som bibliotek for landets 
største universiteter. Udfordringen på kort sigt er at afdække og afprøve, hvilke aktivi-
teter på området, der har størst værdi for brugerne.    
 
Økonomiske vilkår 
 
Det Kgl. Biblioteks økonomi er karakteriseret ved overvejende at være finansieret 
over finansloven. Herudover er der indtægter i form af tilskudsfinansierede aktiviteter 
samt indtægtsdækket virksomhed. Biblioteket har stor erfaring med at tilpasse sig fal-
dende bevillinger, men institutionen bliver ramt særligt hårdt af omprioriteringsbidra-
get på 2 % årligt i perioden 2016-2019, idet en væsentlig del af driftsbevillingen er 
bundet i magasiner og bygninger. Presset bliver mærkbart forøget idet store fusions-
projekter i perioden vil udgøre en væsentlig udgiftspost. Fusionen skal på sigt bi-
drage til effektiviseringer, men kan ikke i sig selv indfri de aktuelle og omfattende be-
sparelseskrav. Det Kgl. Bibliotek går derfor en svær tid i møde, hvor der må skæres 
mærkbart i de leverede ydelser, samtidig med at der foretages strategiske prioriterin-
ger iht. omverdenens behov og forventninger. 
 
Det Kgl. Bibliotek vil i perioden arbejde for at tiltrække yderligere ekstern finansiering 
samt udvikle mulighederne for indtægtsdækket virksomhed.  
 
 


