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Bilag: Forskeres informationsadfærd 

 

Bilag 1: Idebank  

I dette idekatalog præsenteres - i vilkårlig rækkefølge - de ideer og forslag, der er 

fremkommet i løbet af undersøgelsesprocessen, og som ikke hører under de beskrevne 

hovedtematikker:  

 En generel ide, som er opstået flere gange i løbet af processen, er muligheden for at 

biblioteket – eventuelt gennem en digital platform - kunne facilitere vidensdeling 

forskerne imellem. Gennem undersøgelsesprocessen har det været en ofte ytret pointe, at 

megen af den viden der ofte er behov for – f.eks. i forbindelse med support af publicering – 

er ekstremt specifik i forhold til et ofte snævert fagområde, og det er formentligt urealistisk 

at en enkelt fagspecialist på et forskningsbibliotek vil kunne overskue udviklingen af 

samtlige underfagområder indenfor et givent fag. Biblioteket kunne derfor facilitere en 

form for forum, hvor forskere kunne stille specifikke spørgsmål og dele viden internt. Som 

en forsker beskriver: ”Jamen al den vildfarelse, at forskere kunne bare snakke med hinanden 

– jamen det gør de ikke. Så man kunne være den stødpude eller formidler, som både kunne 

indsamle og så være facilitator i forhold til andre (…) Så er det jo ikke konfrontation forskere 

imellem.” Og som en ph.d. beskriver i forhold til den viden, der på nuværende tidspunkt er i 

organisationen: ” Når folk bliver færdige med deres ph.d. og starter deres job, så forsvinder al 

den viden, og så skal man starte helt forfra.” Dette kunne måske modvirkes ved at facilitere 

deling og lagring af viden internt på de enkelte institutter.  

 En ph.d. foreslår oprettelse af bibliografier indenfor enkelte underfagområder, hvor 

biblioteket i samarbejde med forskere selekterer den mest relevante litteratur 

indenfor et givent emne: ”Man kunne forestille sig, at man kunne få sådan nogle, at man 

kunne få sådan nogle, jamen altså nærmest kompendiesamlinger (…) man kunne også 

udnytte det, at man har alle de her forskere, altså bare her er der jo 5-6, der vil hævde, at de 

har specialiseret sig i social stratifikation (…) så kunne man samle lidt af hvert i samarbejde 

med dem. Det var garanteret sådan noget, jeg kunne forestille mig, folk synes er sjovt at 

arbejde med (…) En anden forsker har en endnu mere udbygget variant af denne ide, som 

bygger videre på konceptet for de ”find dit fag” libguides, biblioteket allerede stiller til 

rådighed: ”Jeg synes vi skal også have vores ”Find din forskergruppe-side”. Hvorfor det? (…) 

Fordi så er der jo så meget specialistlitteratur her. Så hvis vi får en henvendelse fra jer – eller 
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indgår – jeg vil rigtigt gerne indgå et samarbejde med jer omkring sådan noget her (…) sådan 

så at når vi åbner den (hjemmesiden), så ved vi, hvad der rør sig lige nu, altså real-time på 

sundhedsantropologi, og det er jeg sikker på, at man teknisk kan få sådan nogle feeds til at 

køre (…) Gøre det aktivt, realtime, sådan at det hele tiden fornyer sig. Guld værd, guld værd! 

Og så nærmest hver time kommer der en ny artikel-agtigt. Jeg tror samtlige forskergrupper 

ville sætte så meget pris på det her (…) Ideen her er altså i samarbejde med de relevante 

forskningsgrupper, at udvikle en online bibliografi med de mest relevante tidsskrifter (og 

eventuelt monografier) inden for det givne forskningsområde, så forskere og studerende, 

der interesserer sig for det givne felt via feeds fra tidsskrifternes egne hjemmesider 

automatisk kan få selekteret og serveret den nyeste viden indenfor feltet.   

 I tråd med ovenstående foreslår en forsker at oprette online-bibliografier, der 

samler og præsenterer publikationerne for det enkelte institut – eventuelt med en 

søgefunktion: ”Hvorfor har vi ikke et aktuelt korpus af alt, hvad vi nogensinde har publiceret 

liggende som en Scopus, eller noget andet, som bare opdateres regelmæssigt (…) Vi som 

institution bidrager til et vidensfelt. Og her kan man sådan se kollektivet, og som studerende, 

hvem skal være min vejleder, hvem skriver om? At kunne søge indenfor den (…)Det er et 

visitkort uden lige at kunne have en hjemmeside med alle vores monografier oppe og de 

seneste artikler, som det her kollektiv vi er, fordi vi er enkelte forskere, men vi er også et 

institut (…) Det eneste man har er forskerprofiler, vi har ikke institutprofiler. Hvorfor ikke? 

Hvorfor er vi ikke stolte som institut?  (…) Jeg er sindssygt stolt af mine kolleger. De publicerer 

som galninge de fede steder og sindssygt spændende forskning, og hvorfor kan det ikke rent 

symbolsk markeres, så man kan se det på et sted samlet.” 

 En anden ph.d. foreslår, at biblioteket i højere grad kunne være medvirkende til at 

indsamle, digitalisere og formidle ph.d.-afhandlinger – især digitalt, hvor man kunne 

forestille sig at samle ph.d.-afhandlinger i en database som Diskurs og gøre dem søgbare: 

”Jeg har aldrig fundet ud af, hvordan man finder de her ph.d.-projekter. Jeg tænker hvorfor 

alle ph.d.-projekter i Danmark ikke ligger online (…) Jeg har siddet og skullet kontakte alle 

ph.d.er, der er færdige og bede dem om, at de personligt sender deres ph.d.-afhandling til 

mig.” 

 En tredje ph.d. foreslår flere events på biblioteket: ”(…) altså Hovedbiblioteket, som jo er 

mere sådan for pensionister, tænker jeg, de har sådan nogle arrangementer (…) og det kunne 

Det Kongelige Bibliotek jo også have (…) Også så det måske bliver lidt mere naturligt for folk 

at tage derover.” 

 En forsker ønsker hjælp til onlinepensumlister: ”Meget godt kunne selvfølgeligt være, hvis 

jeg sender en referenceliste over til biblioteket, og biblioteket kan hjælpe mig (…)Jeg ved også, 

hvordan jeg kan gøre i Absalon, men jeg har bare 30 artikler, så tager det bare lang tid”. 

 Skønt langt de fleste respondenter fremstår meget tilfredse med bibliotekets udvalg 

foreslår en ph.d. mere fokus på erhvervsøkonomisk litteratur: ”Jeg synes netop mange af 

de her erhvervsøkonomiske tidsskrifter, jeg synes egentligt godt der kunne være flere af dem. 

Også sådan noget som Børsen f.eks. (…) Jeg henter jo min empiri i erhvervslivet.” 
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 En forsker foreslår brug af forskningsbibliotekarer i selve forskningsprocessen: ”You 

could go to a personal librarian and say, I’m interested in searching this topic and then maybe 

a week later they come back with a list of articles and journals on this topic that maybe you 

should read.” 

 En ph.d. foreslår støtte til fundraising i forbindelse med forskningsarbejdet: ”Det 

kunne jo godt være, at man havde en fondsdatabase ligesom på medicin, hvor der er en, som 

holder hjemmesiderne på fondene opdateret, hvornår der er deadline, osv. (…)  

 En ph.d. foreslår at bruge hjemmesiden: altandetlige.dk til kommunikation med 

økonomistuderende.  

 En ph.d. foreslår støtte til udvikling af e-læring: ”E-Learning. Altså hvorfor bruger vi ikke 

det mere. Og der tænker jeg da, biblioteket har en central rolle – eller kunne have en central 

rolle (…) Det kunne også være at udvikle e-learning-programmer i forhold til nogle af fagene 

eller udbyde online-kurser (…)  

 En ph.d. foreslår muligheden for at købe konsulentydelser fra biblioteket til decideret 

at udføre søgninger i forskningsprocessen: ”Jeg kunne rigtigt godt tænke mig, at man 

kunne betale og man så kunne samarbejde med en (…) så man kunne få en ydelse i forhold til, 

hvis man skulle lave en systematisk søgning (…)For mit forskningsprojekt ville det være meget 

realistisk. Jeg køber konsulenter ind til alle mulige ting (…) Så er alternativet at få nogle 

studentermedhjælpere ind, som ikke er eksperter i det (…) Men det ville da være federe at få 

nogen ind, som kan angribe det lidt mere kreativt end de kan (…) 

 En anden ph.d. foreslår produktionen og distribution af fagspecifikke guider til 

litteratursøgningsværktøjer for de enkelte fag: ”Lav et skræddersyet – bare en 2-pages 

PDF – lad være med at gøre det for kompliceret – til os, vores fag specifikt, og så også til alle 

de andre fag (…)Hvor I siger, I bruger sikkert alle sammen REX søgemaskine, men har I 

overvejet det her og det her? (….) Så forklar det. Bare sådan BOOM, som bliver sendt rundt, så 

vi ikke selv skal søge det, fordi vi søger nok information i forvejen, så vi kan ikke kapere det 

der med at gå hen og forstå det. Det skal vi have smidt i hovedet, og vi skal presses til at forstå 

det.” 

 En tredje ph.d. foreslår assistance til forskningsformidlende videoproduktion, som 

man for eksempel allerede laver ude på SFI: ”Youtube (…) Man kunne sagtens producere 

lækre videoer med masser af forskere og promovere universitetet gennem videoklip, hvor man 

præsenterer nye rapporter, nye artikler og alt muligt.” 

 En forsker foreslår hjælp til at få gennemtjekket de statistiske beregninger i sine 

artikler: ”Statistics. It would be nice to be able to take your paper and have it checked for 

statistics”. 

 En ph.d. foreslår flere generiske redskabskurser inspireret af et ophold i New York, hvor 

vedkommende på universitetsbiblioteket var: ”(…) ovre og tage alle mulige kurser i sådan 

nogle redskabsagtige ting (…) Det var faktisk rigtigt fedt, at de havde det (kommer med 
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konkrete forslag) (…) ArkGIS, R, Phyton (…) Jeg ville tage alle tre kurser. Og det er ikke noget 

universitetet kan udbyde, ved jeg (…) Jeg kunne godt tænke mig at udbyde et par af de der 

selv, men det er for generisk (…)  

 

Bilag 2: Rapporterede enkeltproblematikker 

Dette afsnit indeholder i vilkårlig rækkefølge de rapporterede problemoplevelser med KUBIS-

bibliotekernes service, som ikke hører under de tidligere beskrevne tematikker:   

 En respondent rapporterer om utilfredshed med, at der bliver skrevet i bøgerne: ”Der 

kan være skrevet rigtigt meget i nogle af bøgerne, hvilket er rigtigt irriterende, synes jeg, når 

man skal bruge det til undervisning f.eks., hvis man skal kopiere fra dem. Det er bare dårlig 

stil, at folk skriver i biblioteksbøger.” 

 Et par respondenter, der som de eneste nævner at have anvendt KB’s indkøbsordning for 

KU-ansatte, rapporterer om manglende leveringer ved brug af denne ordning. En ph.d. 

fortæller: ” Den har jeg brugt, men så bestilte jeg nogle gange, hvor jeg ikke fik det og så 

begyndte jeg at bruge SAXO eller Amazon eller sådan noget, fordi så kom de (…) Der gik 3 

måneder og så bestilte de den igen, og den kom stadigvæk ikke.” 

 Nogle få VIP’ere rapporterer om uforklarlige oplevelser af problemer med fjernadgang 

til noget online-materiale hjemmefra selvom de er gået ind gennem REX. En forsker 

rapporterer: ”Det er især et problem med Web of Science (…) Den er virkelig, virkelig svær at 

få adgang til, hvis man ikke sidder her (…) Det har jeg oplevet, at det har jeg ikke”. 

 En ph.d. rapporterer omkring problematiske oplevelser i forhold til anvendelse af 

instituttets dropbox til bøger: ”(…) jeg har 2 gange prøvet, at bøger som jeg har afleveret i 

dropboxen, ikke er tjekket ud, og så får jeg pludseligt rykkere for dem, og så skriver jeg ind 

(…) nu venter jeg at se på, om den også dukker op, fordi første gang, der var den så afleveret 

og blev fundet eller lignende. Det kan så godt gøre en lidt nervøs jo.” 

 En ph.d. oplever irritation over, at andre brugere ofte beholder bøgerne for længe ud 

over afleveringsfristen: ”Nogle gange synes jeg, det er utroligt, at bøger, der burde have 

været afleveret for mange måneder siden, ikke er blevet hentet ind, eller at der ikke bliver 

gjort mere, fordi det er enormt frustrerende, at man kan se, der er tre udgaver, af den samme 

bog, som man tilfældigvis selv skal bruge, der alle er lånt ud og burde have været afleveret 

den pågældende dato.”  


