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Konferencen blev afholdt i det imponerende Carlsberg Akademi og bestod af en konferencedel og en 

workshopdel.  Ifølge arrangøren, Danske Videnskabsredaktører, var konferencen den første i mange år om 

videnskabelig publicering, og den havde til formål at præsentere et udsnit af de bedste resultater indenfor 

bearbejdning og spredning af forskningsresultater.  

Konferencedelen var generelt præget af engagerede og spændende oplægsholdere, der både på dansk og 

engelsk fortalte om så forskellige emner som videnskabelig uredelighed, anvendelse af sociale medier i 

videnskabelig publicering og en publiceringsproces under forandring. 

Springer, sociale medier og brand awareness 

Et af de mest interessante oplæg kom fra Martijn Roelandse, som er publishing editor hos STM Springer 

Science. Han berettede om Springers brug af sociale medier som Facebook, Twitter, Youtube og Google+, 

og vigtigheden af at være til stede på alle tænkelige platforme. Springer har tillige et Social Media Lab, der 

målrettet arbejder med sociale medier primært for at styrke brand awareness, firmaets synlighed, i 

rekrutteringsøjemed og som en del af deres image. Herudover foretager Springer i forhold til deres navn en 

decideret monitorering af de sociale medier med henblik på at spotte trends og korrigere fejlagtig 

information om f.eks. deres produkter. Springer bruger ikke bare sociale medier i relation til sig selv, men 

forsøger også at opmuntre forfattere til materialer i deres portefølje til at få deres forskning ”ud over 

rampen” med en manual til, hvordan sociale medier kan anvendes i videnskabelig publicering og praksis. 

Det er der desuden en spændende temadag om d. 21. okt. 2013 i Århus (Sociale medier i akademisk 

praksis1). 

 

Martijn Roelandse på talerstolen 
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Nogle vil måske huske Steven Canvin fra Lego Mindstorms på Danmarks Forskningsbiblioteksforeningens 

vinterinternat i 2012, som fortalte om, hvordan de har ikke bare inddraget men i høj grad også interageret 

med deres kunder omkring bl.a. udvikling, test og markedsføring af Mindstorm-produkterne. En af 

komponenterne her var brugerdreven innovation, hvor sociale medier spillede en stor rolle. På samme 

måde forsøger også Springer at bruge deres brugere til at være forkant med udviklingen indenfor deres 

område, og det foregår mestendels via de sociale medier. Take away-budskabet var helt klart, at det er 

essentielt at være til stede på de sociale medier, hvor ens kunder/brugere/lånere/forskere befinder sig og 

aktivt engagere sig i deres professionelle hverdag. 

Mega-journals 

Udover en pæn håndfuld ansatte fra den danske forskningsbiblioteksverden bestod deltagerne primært af 

redaktører fra videnskabelige tidsskrifter. Jævnligt faldt snakken på muligheden for mega-journals, hvor de 

måske lidt truede nordisk-sprogede tidsskrifter kan slå sig sammen. Et af de vel mest velkendte eksempler 

på en mega-journal er Plos One. Senior editor fra tidsskriftet, Emma Veitch, fortalte under overskriften 

”Promoting Integrity in Research Publications” om potentielle trusler med forskningsintegritet. Hun oplever 

de største trusler som bias, bevidst fejlagtig afrapportering af forskningsresultater, spin og uhæderlig 

opførsel, hvor en af følgerne for øjeblikket er en voldsom stigning i antallet af retraktioner. En de 

bidragende faktorer til uredelighed er efter hendes mening Journal Impact Factor, som har en skadelig 

effekt på forskningsintegriteten. Plos One har implementeret forskellige mål på artikelniveau og benytter 

desuden sociale medier som eksempelvis Twitter som impact-komponenter. Desuden kan man også 

beskæftige sig mere med forskningens udbredelse i de almindelige medier som f.eks. aviser og 

populærvidenskabelige tidsskrifter og benytte det som et impact-mål. 

Sluttelig lød Emma Veitchs opfordring til tidsskriftsredaktørerne på, at det ikke kun er forskerne, der bærer 

ansvaret for integritet i forskningen. Tidsskrifterne skal i højere grad motivere til bedre og mere redelig 

praksis ved at følge kodeks, forsøge at eliminere tidsskriftsrelaterede biases, håndhæve standarder for 

afrapportering og følge op på plagiering.   

Præsentation og fotos fra konferencen kan ses her: 

http://www.best-practice.dk/  
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