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Hvordan opfører en forsker 
sig?

▪ Forskere er personer, der ved meget om, hvad de ikke ved

▪ At få et klart svar i én kort sætning fra en forsker er lige så 
sandsynlig som at få gevinst i Lotto

▪ Forskere er selvbevidste mennesker, der ofte opfatter sig selv 
som et lille trin højere oppe end andre

▪ Forskere skal kunne sidde stille meget længe…

▪ Ofte er hastværk lastværk i forskning – og vi skoles til at 
efterprøve alt en ekstra gang

▪ Meget få forskere besidder en kommerciel tankegang
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Hvad motiverer forskere?

▪ Forskning og viden – den afgørende motivation
▪ – det er nørdernes tilflugtssted

▪ Mange har også et kald – medicin, fysik, jura, psykologi, 
matematik, biologi, veterinær viden, fødevarer

▪ Behageligt liv og en vis status

▪ Udenlandsrejser og internationale kontakter

▪ Undervisning og læring

▪ Samfundets udvikling og DKs internationale ry

▪ Store generationsforskelle



Forskere og hverdagen

▪ Forskere brænder for forskning – men de bruger rigtig meget tid 
på at søge og administrere forskningsmidler

▪ Nogle forskere elsker også at undervise – andre ser det som en 
plage

▪ Produktivitet er afgørende for en forskerkarriere: Man skal 
kunne publicere meget på kort tid og med et afgørende indhold:

▪ Publish or vanish!

▪ De store internationale tidsskrifter ejer i dag meget af indholdet 
selv   

▪ Forskerlivet er usikkert – ofte svært at opnå sikkerhed



Universiteterne om 30 år

▪ De statsstyrede og kandidatproducerende enheder –
produktivitet, effektivitet, en slags professionshøjskoler for 
uddannelse af akademikere

▪ De, nye frie uafhængige, som blev dannet via private midler 
og efterhånden også med statslige tilskud – frie, gode 
forskere, studerende efter de gamle principper og svære at 
komme ind på

▪ Hvis den model ikke opstår flygter de gode forskere og 
studerende til udenlandske universiteter

▪ Måske skulle I også sigte mod de private og begynde at 
opbygge kompetencer til deres udgivelser i dag?



Nutidens udgivelser

▪ Er forældede, når de udkommer

▪ Bliver ofte ikke reviderede

▪ Artikler er som reglen mere update

▪ Men formatet er på mange måder tiltalende og ikke 
umiddelbart på vej til at forsvinde helt

▪ Forskeren har som reglen et andet formål end selve udgivelsen : 
Meritering, afhandling eller andre hensyn

▪ Man skriver sjældent forskningsbøger for at tjene penge – og 
tjener sjældent noget særligt

▪ Der tjenes flere penge på at være i TV end i at skrive bøger på 
Aalborg Universitet (tror jeg nok)



Disruptive technology







Insurer AXA launched Fizzy, insurance

that uses blockchain technology to 

automatically refund travelers for 

delayed flights, in Italy in June. Users 

can purchase a Fizzy policy up to 15 days

before their flight. Fizzy records flight 

details on the blockchain, calculates risk of 

delay, and charges accordingly. If the flight 

is delayed by two hours or more the user is 

compensated automatically upon landing; 

there is no need to submit a claim.
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The Academic book/monograph is still greatly valued in the academy for 
many reasons: 

▪ The ability to produce a sustained argument within a more capacious 
framework than permitted by the article format

▪ The engagement of the reader at a deep level with such arguments 

▪ Its central place in career progression in the arts and humanities

▪ Its reach beyond the academy (for some titles) into bookshops and into 
the hands of a wider public. 

▪ The future is likely to be a mixed economy of print, e-versions of print, 
and networked enhanced monographs of greater or lesser complexity



Konklusioner om fremtidens 
akademiske bog

▪ Ethvert nyt format vil være digitalt

▪ Print løser stadig nogle opgaver utroligt godt – og vil også gøre det i 
fremtiden

▪ Forholdet mellem print og digitale værker er komplekst og kontekst-
relateret

▪ Digitale værker skal være fuldt interactive og søgbare online sammen 
med de originale kilder, artikler mv

▪ Understøtte mange forskellige platforme og formatter

▪ Indarbejde beskyttelse af privatliv hos læserne/brugerne

▪ Være langtidsholdbare, så de gemmes for eftertiden

▪ Være bærbare på tværs af læse-applikationer





Epub med blockchain

▪ En forskerudgivelse, der hele tiden kan udvikle sig med en 
diskussions og spørgsmålsdel

▪ Man kan købe dem og være sikker på hele tiden at få den 
opdateret

▪ Man køber en bog og betaler eventuelt merpris for en trykt 
udgave og har derefter adgang til værket og alle 
opdateringer

▪ Der vil også være abonnementsformer, hvor man køber sig 
adgang i en periode

▪ Indeholder  mekamisme til at bevare den ‘evigt’



Hvad gør vi selv?

▪ Print og ebog format

▪ Ny bog af Marianne Levinsen 
på vej: 7 Generationer

▪ Udkommer 24. november

▪ Bygger på indgående 
dybdeinterview med mere 
end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og levevis 
nu og i fremtiden
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