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Introduktion 
 

Nærværende rapport er en undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres 

arbejdspraksis. 

 

Hvad gør forskerne egentlig, når de forsker - hvordan håndterer de kilder og referencer i deres 

forskningsproces? Et spørgsmål, som vi på Aarhus Universitets Biblioteker ofte stiller os selv, men ikke 

spørger forskerne om direkte.  

 

På Aarhus Universitets biblioteker forsøger vi at målrette vores services, så de understøtter studerende 

og forskere i deres daglige arbejde. For forskernes vedkommende er spørgsmålet dog, om vi egentlig 

kan det, når vi ikke har et særligt indblik i forskernes arbejdspraksis. Derfor vil dette projekt belyse 

forskernes arbejdsmetoder og -processer, når det gælder referencehåndtering. 

Baggrund og formål 
 

Vi har på Aarhus Universitets biblioteker et manglende kendskab til forskernes arbejdspraksis, i denne 

sammenhæng deres arbejde med referencehåndtering i forbindelse med formidlingen af deres 

forskning. Vi har konstateret, at vi sjældent møder forskernes eventuelle problemer med 

referencehåndtering. Er det fordi, de slet ikke kender til de tilbud, som bibliotekerne tilbyder i 

forbindelse med referenceværktøjer? Er det fordi, arbejdet med et referenceværktøj ikke er en del af 

deres forskningspraksis? 

  

Ambitionen med nærværende undersøgelse er at øge kendskabet til forskernes arbejdspraksis på dette 

område. Vi ønsker at gennemføre en undersøgelse vha. kvalitative metoder, i form af interviews og evt. 

observationer. 

  

Dette pilotprojekt vil kunne give både bibliotekerne og forskerne værdi og generere læring de 

involverede parter imellem. Projektet vil give et øget kendskab til forskernes arbejdspraksis, således at 

bibliotekerne kan imødekomme forskernes reelle behov. Ved at belyse disse behov vil projektet kunne 

føre til nye typer services til forskerne, som bibliotekerne på nuværende tidspunkt ikke har overvejet. 

  

Projektet er blevet til vha. midler fra Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteks (DEFF) 

programområde ”Mødet med brugeren”. 
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Forud for dette projekt har vi, på de i undersøgelsen deltagende Aarhus Universitets biblioteker, haft en 

række antagelser vedr. forskerne og deres håndtering af referencer, deres kendskab til 

referenceværktøjer samt deres kendskab til bibliotekerne. Disse antagelser ligger til grund for 

undersøgelsens design, interviewspørgsmål og tematisering af interviewdata.   

  

Vores antagelser forud for projektet: 

 

Antagelse 1: 

  

Forskerne er på dele af Aarhus Universitet tilsyneladende meget selvhjulpne, når det 

gælder håndtering af kilder i forbindelse med deres arbejde. Vi møder dem ikke på vores 

referencehåndteringskurser - til gengæld møder vi de studerende og kender deres behov. 

Nogle forskere håndterer selv deres kilder, andre har ikke tid til det, og får derfor deres 

sekretær til at udarbejde referencelister for dem. Kendskab til et referenceværktøj 

afhænger af, om det bruges i forskerens faglige miljø, det vil sige, om der er tradition for 

det. 

Antagelse 2: 

  

Nogle forskere anvender et værktøj og andre ikke, og det er der forskellige årsager til. De 

forskere, der anvender et værktøj, kender ikke til alle funktioner og detaljer vedr. 

værktøjet. Forskerne anvender referenceværktøjerne på hver sin måde og til forskellige 

formål. 

Antagelse 3: 

  

Mange forskere har ikke et uddybende kendskab til bibliotekets services - de ved ikke, 

hvad biblioteket kan hjælpe med, der understøtter deres forskning. En større viden og 

forståelse for hvordan forskerne blandt andet håndterer deres referencer vil kunne 

hjælpe bibliotekerne til at målrette fremtidige services og blive bedre til at forstå 

forskernes behov. 

 

Formålet med nærværende undersøgelse er at indsamle viden om, hvordan forskere håndterer deres 

kilder i forbindelse med deres arbejde. At få et indblik i hvordan forskerne konkret håndterer referencer 

samtidig med, at forskerne får et indblik i, hvad vi eventuelt vil kunne bidrage med og tilbyde af services 

i forbindelse med arbejdet med referencehåndtering. Ved at udbrede kendskabet til bibliotekernes 

viden om referencehåndtering vil bibliotekerne kunne “få flere kunder i butikken” i form af forskere. 
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Præsentation af undersøgelsens 

involverede biblioteker  
Følgende afsnit præsenterer kort undersøgelsens involverede biblioteker med vægt på hvordan 

biblioteket arbejder med referencehåndtering og hvilke fagområder biblioteket betjener. 

Præsentationen er relevant for at forstå den kontekst, de involverede biblioteker agerer i - og 

historikken bag bibliotekets arbejde med referencehåndtering.  

 

Det er værd, at bemærke at bibliotekerne ved Aarhus Universitet er inde i en omlægningsproces, 

ligesom resten af Universitetet har fået ny struktur. Undersøgelsen er foretaget i en periode, hvor 

organisationen for det nye Aarhus University Library (AUL) ikke har været på plads, og rapporten er 

udarbejdet sideløbende med, at bibliotekernes fremtidige organisation har været til debat1. Det 

forventes, at der er taget en beslutning om AUL i begyndelsen af 2012. Dette betyder, at rapporten 

tager udgangspunkt i status quo og i de betegnelser, der pt. bruges om de tre involverede biblioteker: 

Aarhus School of Business, biblioteket (ASB), Danmarks Pædagogiske Bibliotek (DPB) og Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (SAM).  

 

ASB 
ASB Bibliotek er et offentligt forskningsbibliotek, som dækker fagområderne: Erhvervsjura, 

Erhvervsøkonomi, Nationaløkonomi, Marketing & Statistik, Organisation & Ledelse samt 

Erhvervskommunikation. Biblioteket hører under AUs hovedområde Business and Social Sciences 

sammen med det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (SAM). ASB Bibliotek har i en årrække 

(siden 2007) udbudt kurser for studerende og ansatte i RefWorks, men giver også mulighed for 

download af og support til referenceværktøjerne EndNote og Reference Manager. At arbejde fokuseret 

med referenceværktøjer begyndte i 2007, da en daværende ph.d.-studerende introducerede en gruppe 

af bibliotekets ansatte for værktøjet EndNote. Herfra udviklede referenceværktøjerne sig til også at 

omfatte Reference Manager og RefWorks.  

 

  

                                                
1
 AUL rapporten om bibliotekernes mulige fremtidige organisering kan ses på: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/viden/aarhus-university-library/aul-rapporten/ 
På samme side kan man følge afgørelsen når den foreligger. 

http://medarbejdere.au.dk/administration/viden/aarhus-university-library/aul-rapporten/
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DPB 
Biblioteket ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole: Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus 

Universitet (DPU) er beliggende på Campus Emdrup. Biblioteket hører under AU’s hovedområde Arts. 

Biblioteket dækker fagområderne indenfor: Pædagogik, Læring og Uddannelse, Psykologi, Didaktik, 

Børnelitteratur mm. Før biblioteket blev en del af AU blev det besluttet, at EndNote skulle være det 

referenceværktøj, man udbyder til ansatte undervisere og forskere ved DPU. På det tidspunkt tilbød 

man ikke et referenceværktøj til de studerende, derimod blev DPB bedt om at sætte sig ind i EndNote 

programmet og undervise de ansatte i brugen af det.  

DPB afholder kurser i brugen af EndNote til de ansatte både som hold og individuel undervisning. 

Efter fusionen med AU i 2007 fik DPB, via fælleslicenser fra AU, adgang til også at tilbyde EndNote til de 

studerende. Valget faldt på EndNote, da programmet var kendt i forvejen. Fusionen åbnede også op for 

licenser til RefWorks og Reference Manager, men DPB’s kursusvirksomhed i referencehåndtering er 

blevet ved EndNote. 

 

SAM 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Aarhus Universitet (SAM), dækker fagområderne 

indenfor: Jura, Statskundskab, Økonomi og Psykologi og er en fusion mellem de fire fagområders 

tidligere institutbiblioteker.  Biblioteket hører under AU’s hovedområde: Business and Sociale Sciences. 

Bibliotekerne blev fusioneret i januar 2010 og på de enkelte institutbiblioteker havde man forinden 

fusionen kørt egne kurser i referencehåndtering. På Psykologi har der været afholdt kurser for både 

bachelor- og specialestuderende samt givet individuel undervisning til forskere. På Økonomi og 

Statskundskab har der været korte introduktionsforløb for studerende af en ekstern underviser. På jura 

har der ikke været udbudt kurser.  

I april 2011 blev der arrangeret fælleskurser i RefWorks og de blev udbudt til både ansatte og 

studerende – dog med flest studerende som kursister, men også enkelte ph.d.’ere. 

Biblioteket bestræber sig på at supportere RefWorks, men personalet kan også være behjælpelige med 

EndNote, da begge programmer bliver anvendt af forskere på institutterne. 
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Undersøgelsens praktiske fremgangsmåde 
Vi har vha. projektmidlerne fra DEFF rekvireret hjælp til design af vores undersøgelsesmetode til 

nærværende projekt. 

  

Til dette pilotprojekt har vi valgt at arbejde med semistrukturerede interviews og interaktionsstudier. 

Metoder, der bl.a. hos brugerkaravanen2 bliver fremhævet som særligt anvendelige, når det gælder 

udforskning af bibliotekets brugere. I vores tilfælde forskerne. 

  

Vi har valgt at anvende en åben interviewguide (se bilag 1) forstået på den måde, at vi har kunnet tilføje, 

fjerne eller blot redigere i interviewspørgsmålene, så de matcher det forskningsområde og den person, 

vi har interviewet. På den måde har vi også kunnet holde interviewet åbent for nye temaer og lade 

forskeren få indflydelse på formen under selve interviewet. Interviewguiden er inddelt i tre temaer, der 

matcher de antagelser, vi har haft forud for nærværende undersøgelse. 

 

Vi har interviewet 10 forskere fra hhv. ASB, DPB og SAM og tidsrammen for interviewene har været sat 

til 30-45 min. Udvælgelsen af respondenter er sket med afsæt i det, vi allerede ved om vores faglige 

miljøer og de forskere, der er tilknyttet miljøerne. Det vil sige, at vi f.eks. har forsøgt at få fat i forskere, 

der både anvender et referenceværktøj, men også forskere, der ikke gør. Det er vores egen 

baggrundsviden, der har været medbestemmende for, hvem vi har udvalgt som respondenter.   

 

På det nuværende Business and Social Sciences på Aarhus Universitet har vi forsøgt at få respondenter 

indenfor fagene: Økonomi, Jura, Statskundskab og Kommunikation. På Arts indenfor fagene Pædagogik, 

Læring, Uddannelse og Kompetenceudvikling. Vi har afgrænset til egne institutter og fag, da det er 

denne målgruppe, vi skal servicere. Vi tager ikke hensyn til, om forskerens arbejde primært består af 

undervisning eller forskning eller om forskeren er fra udlandet. Er forskeren fra udlandet, er vi klar over 

der kan være kulturelle forskelle og vi vil tage højde for dette i vores resultater. 

  

Vi har tilbudt at komme ud på forskerens eget kontor, idet vi ønsker at se og interagere der, hvor 

forskerens primære arbejdsplads er. Interviewene er blevet optaget med diktafon og styret af en af de 

to interviewere. Den anden interviewer har taget noter under selve interviewet. 

  

Alle interviews er blevet transskriberet ud fra en dertil udarbejdet transskriberingsguide af en 

studentermedhjælp. Efterfølgende har vi analyseret på interviewdata og præsenteret dem under 

temaer, der lægger sig op af de antagelser, der ligger til grund for selve undersøgelsen samt 

undertemaer, der tydeliggør essensen af interviewene. Under en analyse af datamateriale vil der altid 

dukke uventede resultater eller besvarelser op. Det, som Dahler-Larsen kalder anomalier: “… atypiske 

                                                
2
 http://www.brugerkaravanen.dk/ 

http://www.brugerkaravanen.dk/
http://www.brugerkaravanen.dk/
http://www.brugerkaravanen.dk/
http://www.brugerkaravanen.dk/
http://www.brugerkaravanen.dk/
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data i forhold til forventninger, kategorier osv.….” (Dahler-Larsen, 2008, s. 63). Disse er yderst relevante 

at identificere, da de vil kunne lede til en ny erkendelse og evt. identificere nye eller andre 

problemstillinger end de allerede antagne.  Som Dahler-Larsen også skriver, så er det: "… i afvigelsen, 

irritationen, forstyrrelsen, at kilden til ny erkendelse ligger” (ibid., s. 47). Ved at tematisere data vil 

anomalier altså kunne træde tydeligere frem. 

  

Vi har naturligvis sørget for at anonymisere respondenterne i vores rapport og i præsentationen af 

undersøgelsen i det hele taget.  
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Præsentation af data 
I det følgende vil vi præsentere vores interviewdata, der er inddelt i centrale temaer, som vi har 

identificeret i vores data. Temaer, der lægger sig tæt op af vores forudgående antagelser, men som også 

udtrykker faktorer, som er fremkommet gennem undersøgelsen. I præsentationen vil forskellige vinkler 

på temaer blive fremstillet og fortolket sammen med citater fra vores respondenter. 

Hvor befinder vi os: Forskernes arbejdsfelt 
Projektets første antagelse har taget udgangspunkt i forskernes arbejdsfelt - med fokus på deres 

referencehåndtering. Vi har haft en formodning om, at den måde forskerne på Aarhus Universitet 

håndterer deres referencer, tildels er bundet op på, og afhængig af, hvordan deres fagfæller  håndterer 

referencer. Vi har forestillet os, at der i forskningsmiljøerne f.eks. har været konsensus om brugen af ét 

referenceværktøj, eller at der fra mund til mund har foregået oplæring i andre måder at håndtere 

referencer på. Sagt på en anden måde, har vi haft en forventning om at finde mønstre i hvordan man 

gør, alt efter hvilket forskermiljø, man tilhører. Vi har desuden haft en antagelse om, at mange forskere 

er selvhjulpne i forhold til referencehåndtering og at nogle forskere får hjælp hos deres sekretær.  

Nedenstående afsnit vil redegøre for og analysere på vores antagelse i forhold til forskernes arbejdsfelt 

og referencehåndtering indenfor dette felt. 

Fra jura til børnehavebørn: Skrivebordet som arbejdsplads 

De 10 respondenter i vores projekt arbejder indenfor vidt forskellige fagområder og det varierer, i hvor 

høj grad de har undervisnings- og vejledningsforpligtelser. Det er derfor en bredt sammensat gruppe i 

forhold til forskningstraditioner, reference- og kildebehov samt den egentlige arbejdspraksis. 

Respondenterne repræsenterer forskellige fag og mere specifikt forsker vores respondenter i 

Statskundskab indenfor vælgeradfærd, socialpsykologi, religionen i samfundet og dansk samt 

international politik. Juristerne i vores undersøgelse forsker indenfor international copyright lovgivning 

og anklageskrifter. Økonomerne indenfor corporate social responsibility, regnskab og finansiering. I den 

anden ende af spektret har vi forskerne i pædagogik, hvor feltet spænder fra tilegnelse af skriftsprog hos 

børnehavebørn, over læring i arbejdslivet, til voksenuddannelse. 

 

Fælles for respondenterne er, at mange af dem bruger lang tid ved skrivebordet og i mindre grad er ude 

”i marken” for at indsamle data. Nogle respondenter har deciderede litteraturstudier – dette gælder 

især undersøgelsens to jurister, hvor de primære kilder er lovgivning og retsafgørelser. For forskerne i 

Økonomi, Statskundskab og Pædagogik, tages der i større grad udgangspunkt i indsamlede data, og også 

i data, der ikke nødvendigvis  er indsamlet af dem selv. Den form for data, de anvender, er: statistik, 

interviews, regnskaber, blogs, websider, film etc., hvilket afspejler respondenternes forskelligartede 

forskningsprojekter og også behov for at kunne håndtere forskellige kildetyper. 
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Når det kommer til undervisningsforpligtelser giver respondenterne, der pt. har undervisning på 

skemaet udtryk for, at meget tid går med forberedelse til undervisning, vejledning og administration. 

Men når vi beder dem gøre deres arbejdsliv op i procenter, ender de fleste med at sige, at 50% af deres 

tid går til undervisning og de resterende 50% går til forskning.  

 

I vores undersøgelse har vi spurgt ind til hvordan respondenterne håndterer deres referencer i 

forbindelse med forskning, vejledning og undervisning, og det viser sig, at forskerne ikke gør det 

ensartet i forhold til deres forskning og i undervisningen. Dette vil blive uddybet i de følgende afsnit. 

Referencehåndtering: Hvorfor gør de, som de gør? 

Som sagt har en af vores antagelser været, at vi kunne finde “miljøer” for hvordan man håndterer 

referencer indenfor et felt, men denne antagelse har vist sig ikke at holde stik i forhold til 

respondenterne i undersøgelsen.  På spørgsmålet om hvad respondenterne tror deres kolleger gør i 

forhold til referencehåndtering svares der bl.a.: 

 

“(...)det er faktisk ikke mit indtryk, at der er så mange, der bruger det der Refworks, det tror jeg 

faktisk ikke(...)” (respondent 2) 

 

“Jeg tror, de har deres egne systemer. Ja, det er mit umiddelbare indtryk og jeg tror, de fleste 

bruger det der system, der hedder, “Hvad skrev jeg sidst”” (respondent 1) 

 

Det tyder på, at den del af forskernes hverdag, der hedder “referencehåndtering”, ikke er et emne, der 

vendes over frokosten eller spiller en større rolle i miljøerne, det peger i større grad i retning af, at 

måden referencer håndteres på er individuel og ofte beror på tilfældigheder. 

 

Ovenstående er dog ikke ensbetydende med, at alle forskere er ignorante overfor hvad kollegerne gør. 

På spørgsmålet om hvad en adjunkts indtryk af hvad kollegerne gør, er svaret: 

 

“...har været meget forbavset over, hvor få mennesker, hvor få af mine kollegaer der bruger det.  

Jeg har ikke gjort, jeg har ikke sådan spurgt ind til det, men jeg synes bare hver gang det 

kommer op, at jeg bruger det, så er der rigtig mange af mine kollegaer, som ikke ved, hvad det 

er for noget. Og jeg installerede det første gang, det var så i 2001, og jeg har bare, det har bare 

undret mig så meget [latter], at der er så mange forskere, der ikke bruger det.” (respondent 4) 

 

Denne respondent var selv blevet bekendt med EndNote gennem en kollega og havde selv opsøgt det, 

fordi hun var blevet nysgerrig på, hvorfor denne kollega var begejstret for det. Samme respondent 

anbefaler EndNote til kolleger, hvis hun kan komme afsted med det, og hun har også tilbudt at 

demonstrere værktøjet til sin forskergruppe, men interessen har ikke været der, forklarer hun. På 
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spørgsmålet om hvorfor der ikke bliver tid til at snakke om forskningsstøttende aspekter fremfor kun det 

faglige, er svaret:  

 

“Vi har så meget tradition for, at vi snakker om andre ting, vi snakker fagligt, vi snakker politik 

[latter].” (respondent 4) 

 

Fra en anden flittig bruger af værktøjet RefWorks bliver det tidsmæssige aspekt draget ind som værende 

en afgørende rolle for om et referenceværktøj finder indpas i de faglige miljøer: 

 

“Ja, det kræver nemlig, at man skal, der er ikke mange der har lige den der, de der tre-fire dage 

det gælder, det tager at sætte sig ind i det. “ (respondent 3) 

 

Denne opfattelse støttes godt op af en anden respondent, der selv har haft store tekniske 

vanskeligheder ved at komme igang med at anvende EndNote og som brugte meget tid i starten til at 

lære værktøjet at kende, men som, efter at være blevet “dus”med værktøjet, kan se store fordele i det. 

Samme respondent siger også, at forskere ofte er meget individuelle og helst vil have ejerskab til den 

måde hvorpå de arbejder og gør tingene. De vil helst ikke dele alt, og de “skærer” ofte støj fra det 

informationsflow, de møder dagligt - herunder brugen af et referenceværktøj. “Vanens magt” gives altså 

også som en “gyldig” grund til at fravælge et værktøj, og indtrykket er, at flere af vores respondenter 

netop har deres vaner i forhold til referencehåndtering, og at disse vaner ikke står til at ændre så nemt. 

Omvendt forholder det sig hos en respondent fra samme forskningsområde som ovenstående. Hun 

udtaler:  

 

“Jamen, jeg har faktisk, her på det seneste har jeg gået og spurgt lidt, hvad alle folk de egentlig 

gør, altså, umiddelbart er, har jeg nemlig ikke stødt på andre, der bruger Refworks. Jeg har fået 

et par stykker til det siden, fordi jeg har prøvet at sælge det lidt, for jeg synes, det er rigtig 

smart.” (respondent 5) 

 

Om man har fokus på hvad andre gør, og om man er udadvendt i forhold til at lære fra sig i 

referencehåndtering, er således meget individuelt. Det er svært at se et mønster i forhold til de faglige 

miljøer der har været inddraget i vores undersøgelse. 

Påvirkning fra forsker til studerende  

7 ud af undersøgelsens 10 respondenter har undervisnings- eller vejlednings forpligtelser på det 

tidspunkt, interviewet finder sted, og vi har specifikt spurgt ind til hvordan de håndterer pensumlister til 

deres studerende og om de inddrager arbejdet med referencer i deres vejledning af f.eks. 

specialestuderende. Vi havde forud for undersøgelsen en formodning om, at der kunne være forskel på, 

om forskerne lader referencehåndtering indgå i deres vejledning af studerende og hvor meget 

referencehåndtering fylder i deres eget arbejde. 
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Et par af vores respondenter anvender et værktøj aktivt i deres undervisning ved at generere 

pensumlister til de studerende eller ved at dele og linke til deres referencedatabase, hvor de studerende 

så kan finde links til artikler i pensum. De samme respondenter anbefaler gerne et værktøj til deres 

speciale- og ph.d.-studerende, da de mener, der også er en god fordel for dem i at bruge det. En enkel 

respondent kræver ligefrem, at hendes studerende bruger et værktøj:  

 

“Og jeg forlanger sådan set i dag, at mine studerende skal være på det” (respondent 6).  

 

I forhold til ph.d.’ere siger samme respondent:  

“De skal finde ud af, hvad der findes af videnskabelige hjælpeværktøjer, altså og jeg siger til dem 

I skal gøre det, fordi I er den nye generation og det nytter ikke noget, at når I er færdige med 

jeres ph.d , at I så ikke kan bruge de allernyeste hjælpeværktøjer.“ 

 

Andre vil ikke anbefale et specifikt værktøj, men nævner i stedet vigtigheden af at have et system til sine 

referencer, når man skriver opgave. Om hvorvidt indsatsen for at lære et referencesoftware at kende 

står mål med outputtet, er der uenighed om:  

 

“...med almindelige specialestuderende altså de kommer jo ikke til, at skrive sådan noget, hvor 

de skal bruge enormt mange referencer, så det, altså jeg har sådan et stykke papir, hvor der står, 

hvordan laver man Harvard. Som jeg udleverer på to sider ikk'. Og den giver jeg, første gang man 

får dem” (respondent 2) 

 

Ovenstående respondent mener altså ikke det kan betale sig for en specialestuderende i Statskundskab 

at skulle igang med at anvende et referenceværktøj. I stedet vejleder han ved at udlevere et ark, der 

beskriver hvordan referencelisten skal opstilles. 

 

En tredie respondent udtrykker en helt anden grund til ikke at inddrage referenceværktøjer i en 

vejledningssituation med en studerende. På spørgsmålet om hvorvidt hun anbefaler hendes studerende 

at bruge EndNote, som hende selv, svarer hun:  

 

“Overhovedet ikke. Nej. Det kunne egentligt være smart at nævne det, men, men den tid som de 

bruger sammen med mig, det skal være, det faglige skal være i centrum, og det er svært nok, at 

få tid til det. Og så hvis jeg skal, jeg ville være bange for, at jeg skulle instruere dem i det, men 

jeg kunne da sagtens...” (respondent 4).  

 

Hun ligger også på linie med ovenstående forsker, der ikke mener det kan betale sig for 

specialestuderende at anvende et værktøj, da de har forholdvis få referencer at gøre godt med. 
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Desuden ser hun det ikke som hendes ansvarsområde  at fortælle de studerende om 

referencehåndtering - her er det oplagt, at biblioteket må på banen. 

 

Der er således forskellige holdninger til om studerende skal introduceres for et referenceværktøj eller 

om det er værktøjer forbeholdt forskerne. Den måde forskerne vejleder på afhænger i høj grad af deres 

egne erfaringer på området. 

Skal vi dele? Muligheden for at dele sine referencer bruges ikke 

De referenceværktøjer, der udbydes på AU, giver mulighed for at dele referencer med kolleger og 

studerende. Man kan dele hele sin database eller udvalgte mapper med litteratur, og nogle forskere 

benytter muligheden overfor deres studerende. Funktionen er også smart, når man som forsker skal 

arbejde sammen om at skrive artikler, bøger eller lignende, da man derved slipper for at have flere 

citations- og referencesystemer i spil i processen. Som beskrevet ovenfor er der et par af vores 

respondenter, der bruger muligheden overfor de studerende, men når det kommer til deling mellem 

forskerne, er der kun en enkelt, der bruger muligheden. Andre kunne dog ønske sig muligheden, men 

her er barrieren manglende konsensus om hvilket værktøj der skal anvendes. En forsker beskriver 

situationen i sin forskergrupper således:  

 

“...i min situation, altså vi arbejder sammen os tre, den der forskningsenhed og vi deles om 

dokumenter endda hen over Mac og Windows computere, men også hen over XX og jeg, som lige 

nu er det helt, helt vanvittigt, fordi at jeg har Zotero, XX har EndNote, YY har ingenting og han, 

han ønsker sig, at det skal være manuelt indtastet, og nu vi, når vi skriver forskningsansøgninger 

og skriver artikler og alt muligt sammen, som vi gør, så er det en uopklaret proces, hvordan vi 

egentlig gør det bedst.” (respondent 7) 

 

Problemet med at dele referencer lander på, at der i forskningsmiljøet ikke er konsensus om hvilket 

værktøj, der skal anvendes samt at den enkelte forsker, som tidligere nævnt, sidder fast i “vanens magt” 

og helst ikke skifter værktøj undervejs. Den ene forsker, der har haft succes med at dele referencer i 

forbindelse med at skrive en bog, anvendte EndNote. 

Delkonklusion: Individualitet på alle fronter 

Vi kan konkludere, at de forskere vi har interviewet har helt individuelle tilgange til at håndtere deres 

referencer. De, der anvender et referenceværktøj, har ligeledes forskellige måder at anvende dette 

værktøj på i deres arbejde. Nogle anvender et værktøj avanceret, imens andre er “simple” brugere. 

Deres forskningsområde og det forskningsmiljø, de indgår i, spiller ikke rigtig ind på hvordan de 

personligt griber referencehåndteringen an. Også i forbindelse med vejledning og undervisning er der 

forskel på, hvordan de anser de studerendes behov, og hvordan de vejleder i forhold til håndtering af 

referencer. Endelig er udbredelsen af at dele referencer forskerne imellem ikke stor, hvilket bunder i, at 
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der ikke er konsensus om hvilket værktøj man skal anvende samt flere forskeres tendens til at holde sine 

“guldkorn” og arbejdsprocesser tæt ind til kroppen. Vi kan heller ikke se et mønster på tværs af 

institutioner selvom man forvente, at vores respondenter fra DPU muligvis ville have “et miljø” omkring 

brugen af EndNote, som det eneste referenceværktøj, der er blevet udbudt, må vi konkludere, at det 

heller ikke har været tilfældet hos de tre respondenter, vi har adspurgt her. Forskernes individualitet 

fordrer en mere kompleks service fra bibliotekerne, dette uddybes i afsnittet “Biblioteket lige om 

hjørnet”. 
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Forskerne på AU og referencehåndtering 
  

Om forskerne på AU anvender et referenceværktøj eller ej er som sagt yderst individuelt. Hvad de 

egentlig gør, når de håndterer deres referencer, og hvordan de gør det, er undersøgelsens næste trin 

(antagelse 2). 

 

Respondenterne i nærværende rapport adskiller sig fra hinanden, når det gælder brugen af et 

referenceværktøj vs. ikke-brug eller brug af et eget-udviklet system. Nogle af respondenterne anvender 

EndNote3, nogle anvender RefWorks4, nogle anvender Zotero5 og andre igen anvender systemer, de 

enten selv har udviklet eller har fået udviklet til deres behov. Det tyder derfor på, at det kan være 

vanskeligt overordnet at udtale sig om, hvilket værktøj eller hvilken metode udi referencehåndtering, 

der er mest anvendt på AU. 

 

Årsagerne til valget af et referenceværktøj eller fravalget af det samme varierer også. Nogle vælger et 

referenceværktøj, idet de selv har opsøgt et sådant – dvs. af ren og skær nysgerrighed. Andre vælger et 

referenceværktøj, fordi de er blevet anbefalet det af en kollega eller lignende. I den modsatte ende 

bliver et referenceværktøj også fravalgt af forskellige årsager. Nogle antyder, at det er for 

ressourcekrævende og for uoverskueligt. Andre, at det rent teknisk ikke indeholder de funktioner, de 

netop har brug for og netop derfor har de valgt et eget-udviklet system. 

 

Følgende afsnit omhandler disse forskelligheder, vi har identificeret blandt vores respondenter. Dernæst 

vil fokus være på de problemstillinger, respondenterne løber ind i, når de arbejder med deres 

referencer.   

Referenceværktøj til forskellige formål 

Der er en stor variation i den måde, respondenterne, der anvender et referenceværktøj, så anvender det 

på, og hvad de anvender det til. Nogle anvender kun værktøjet til at generere citationer og bibliografier i 

deres publikationer, når de skal have udgivet eksempelvis artikler i tidsskrifter. Hos en af 

respondenterne bliver referencerne eksempelvis først lagt ind i et referenceværktøj, når de skal 

anvendes, dvs. citeres, i en publikation. 

 

                                                
3 EndNote er et licensbaseret referenceværktøj, som AU har licens til. Læs mere om EndNote: 

http://www.endnote.com/ 
4
 RefWorks er et licensbaseret online referenceværktøj, som AU har licens til. Læs mere om RefWorks: 

http://www.refworks-cos.com/ 
5
 Zotero er et frit tilgængeligt referenceværktøj. Læs mere om Zotero: http://www.zotero.org/ 

http://www.endnote.com/
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Det helt oplagte er selvfølgelig at anvende et referenceværktøj til netop at generere citationer og 

bibliografier. Nogle respondenter anvender dog også et værktøj til at systematisere og holde styr på den 

litteratur, de arbejder med. Enten ved at gemme artikler sammen med deres referencer i selve 

værktøjet eller ved f.eks. at koble et fysisk nummereret arkiv sammen med et virtuelt arkiv over 

referencer i et referenceværktøj.  

 

Andre anvender et referenceværktøj til også at generere enkeltstående bibliografier med, dvs. 

litteraturlister, som de eksempelvis kan sende til en kollega, en vejleder eller til et hold studerende. Her 

er et eksempel, hvor en forsker arbejder med folders i sit referenceværktøj, folders som vedkommende 

så deler (via et link) med sine studerende. På den måde får de studerende referencer med links til de 

forskellige artikler:  

 

”…hvis jeg har undervisning, så har jeg både noget, der hedder pensum, som de skal læse og så 

har jeg yderligere relevant litteratur fra det pågældende undervisningsforløb ikk', så de har altså 

i virkeligheden to databaser…” (respondent 3). 

 

Referenceværktøjer i forskerens daglige arbejde 

Følgende afsnit skitserer forskernes konkrete praksis vedr. referenceværktøjer. Vi har til en vis grad 

observeret, at forskernes måde at arbejde med et referenceværktøj på også er meget individuel. I visse 

tilfælde kan vi se uhensigtsmæssigheder med den måde de arbejder på og i andre tilfælde og i andre 

tilfælde har forskeren gjort sig selv til “superbruger” og anvender værktøjet avanceret. 

 

En del respondenter anvender ikke den funktion – eller den lille ekstra applikation – der findes til 

næsten alle referenceværktøjer. Nemlig det, at man kan koble sin referencedatabase på et Word-

dokument og få applikationen til at hente referencer fra ens referenceværktøj for så at sætte dem 

korrekt ind i ens publikation samtidig med, at der genereres en bibliografi. 

 

De, der dog anvender en sådan applikation, gør det ikke alle på den mest hensigtsmæssige måde. Det 

kan der være forskellige grunde til. En respondent er uvidende om, at der findes en nyere version af 

vedkommendes referenceværktøj og derfor arbejder vedkommende med værktøjet på en måde, der 

ikke er helt hensigtsmæssig. En anden gør næsten det samme, men det er der en anden forklaring på. 

Denne respondent har fundet ud af, at han er nødt til at arbejde i et uformateret dokument for at kunne 

dele det med sine kolleger, som ikke alle arbejder med et referenceværktøj, og hvis de gør, så er det et 

andet end det, som vores respondent selv arbejder med. Her er det måske ligefrem hensigtsmæssigt at 

arbejde så simpelt med et referenceværktøj som muligt for netop at kunne samarbejde med andre 

forskerkolleger. 
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Nogle har selv fundet frem til at anvende dele af et referenceværktøj sammen med specielle 

tekstbehandlingsprogrammer, som referenceværktøjet ellers ikke er sat op til at kunne anvendes 

sammen med:  

 

”Jeg har fået det til at fungere sammen med Refworks, det kan jeg også vise jer, fordi det var jeg 

lidt spændt på om det kunne lade sig gøre, men fra Refworks der kan man bare sige, jeg vil gerne 

transportere eller eksportere det her ud til en BibTeX fil, og så laver den det automatisk. Så 

derfor så er det faktisk rigtig smart” (respondent 5).  

 

I dette tilfælde gælder det en forsker, der anvender programmet LaTex6 til at skrive i, idet 

vedkommende synes, at LaTex kan lave pænere opsætninger af tekst end Word, især når man arbejder 

med formler. 

 

Nogle anvender referenceværktøjet løbende i deres forskningsproces, dvs. de har det pågældende 

program åbent næsten hele tiden - når de sidder og søger litteratur og når de skriver på deres 

publikationer:  

 

”Det er ligeså vigtigt for at have en, en reference manager åben som, som skriveprogram. Altså, 

så og der går næsten ikke en, ej det passer ikke, men der går i hvert fald ikke en uge, hvor jeg 

ikke har den fremme flere gange, det er meget synes jeg, det er meget integreret i mit arbejde…” 

(respondent 7). 

 

Google, Bibliotek.dk og andre kilder 

Respondenternes måde at få referencer ind i deres referencedatabaser varierer også. Visse indtaster 

alle deres referencer manuelt eller vha. ren copy/paste – f.eks. fra Google. Andre henter referencer ind 

via eksempelvis bibliotekernes licensdatabaser (EBSCO, Sage, Science Direct m.fl.) eller via Bibliotek.dk 

og Google Scholar.  

 

Hvor de henter referencer fra, hænger naturligt sammen med deres kendskab til og anvendelse af 

informationskilder. En del af respondenterne kender til licensbaserede fagspecifikke databaser fra 

biblioteket. Ofte har de fået en introduktion til disse via et kursus i litteratursøgning eller via deres 

kontaktbibliotekar, som i dette tilfælde:  

 

”…so I talked to XX and we had an appointment, and he explained to me the most relevant 

databases for XX and you know he helped me in a way, how to access and everything that was 

really good” (respondent 9).  

                                                
6
 Læs mere om LaTex: http://www.latex-project.org/ 

http://www.latex-project.org/
http://www.latex-project.org/
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Flere af respondenterne nævner dog Google (Google Books, Google Scholar) som en af deres primære 

kilder til søgning af litteratur. Det kan være problematisk, at de hovedsageligt baserer deres søgninger til 

deres forskningsprojekter på søgninger foretaget i eksempelvis Google Scholar. Flere artikler fremhæver 

fordele og ulemper ved Google Scholar som søgeværktøj (Jacsó, 2008; Badke, 2009). Nogle af fordelene 

er, at man har mulighed for at søge i et indhold af en enorm størrelse. Google Scholar muliggør 

fremfinding af både artikler, bøger og papers, men også akademiske websites etc. Referencetyper, man 

ikke finder i licensbaserede databaser. Google Scholar muliggør også overførsel af referencer til 

referenceværktøjer. 

  

Som forsker kan man sagtens anvende Google Scholar og ofte finde relevante artikler, bøger etc. Her er 

det som forsker blot vigtigt at vide, hvad man ikke finder. Efterhånden har flere store forlag valgt at lade 

deres publikationer indeksere i fuldtekst i Google Scholar, men det er dog stadig kun få af de store 

prestigefyldte forlag, der er gået med til dette. Endvidere kan citationer i Google Scholar også være 

behæftet med fejl, grundet tekniske aspekter ved den måde, Google søger på. 

  

Alt dette gør, at forskere også bør anvende andre søgeværktøjer i forbindelse med deres forskning, 

eksempelvis licensbaserede databaser med videnskabelige publikationer. 

Få eller mange referencer – referenceværktøj er spild af ressourcer 

Ikke alle respondenter er begejstrede for referenceværktøjer og nogle har derfor fravalgt et sådant efter 

at have forsøgt at anvende det. Fravalget skyldes eksempelvis, at nogle forskere mener, det er for 

ressourcekrævende i forhold til den mængde af kilder, de arbejder med. Andre, at det, pga. de mange 

kilder og den manglende genbrug af disse, ikke er besværet værd. En respondent udtaler følgende:  

 

”… det at inddrage rigtig, rigtig meget nyt litteratur, det vil sjældent være, være relevant, altså 

medmindre man er virkelig, virkelig fremme i skoene og laver sådan helt paradigmeskifte i sin 

forskning, de fleste, det er jo de samme ti, tyve tekster de tager med” (respondent 1).  

 

Denne respondent arbejder i stedet med et selvgjort værktøj, nemlig en liste over kilder i et Word-

dokument, som vedkommende copy/paster fra egne tidligere publikationer. Han nævner at det, han 

egentlig ville anvende et referenceværktøj til var som arkiv. For at kunne holde styr på hvilke 

publikationer, han havde.  Respondenten har haft problemer med referenceværktøjet, bl.a. fordi han 

har skiftet mellem programmerne Word og Open Office. Dette kan det pågældende referenceværktøj 

ikke håndtere, når det kommer til at skulle generere citationer og bibliografier. 

Hvor den tidligere nævnte respondent kun arbejder med få referencer, så er der også et eksempel på 

det modsatte. En forsker, der arbejder med mange referencer og som siger, at han sjældent genbruger 

disse. Denne forsker har ligeledes fravalgt RefWorks. Hans begrundelse er bl.a.:  
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”…jeg synes dels det var for tungt at arbejde med, og så synes jeg at, altså det er jo lidt specielt, 

fordi jeg skriver indenfor så mange områder ikk', så det er, der er faktisk ikke ret mange 

henvisninger jeg bruger igen, altså [latter]. Så i den forstand er der ikke, altså hele det der, altså 

det er faktisk meget nemmere for mig, simpelthen bare at lave den der litteraturliste ikk'” 

(respondent 2).  

 

Han mener altså, at da han netop ikke genbruger sine referencer, så kan det ikke betale sig for ham at 

lægge dem ind i et referenceværktøj. I stedet for har han oprettet et Word-dokument med en 

litteraturliste over alle de bøger, han har. Fra denne liste copy/paster han referencer til brug i sine 

publikationer. 

  

Det særlige ved denne respondent er, at vedkommende er ansat på et institut, hvor der er tilknyttet en 

sekretær, som læser korrektur på hans publikationer. Han nævner selv, at litteraturlisten i Word er 

ligeså meget en hjælp til sekretæren som til ham selv. Listen indeholder som sagt kun bøger, da den 

ifølge respondenten vil blive alt for omfattende, hvis artiklerne også skulle med – og igen kommer den 

manglende genbrug frem som begrundelse for, hvorfor artiklerne ikke bliver opført i en litteraturliste. 

Det vil have for store omkostninger i forhold til udbyttet. 

RefWorks som sovepude 

Referenceværktøjet RefWorks bliver af en respondent beskrevet som en sovepude:  

 

”det er i sidste ende selvfølgelig ens eget ansvar, det er klart, at det skal man jo altid, ligesom 

tage sig den tid det tager, at læse sådan noget igennem, men en medvirkende årsag var helt 

klart, at jeg havde brugt Refworks som sovepude til det” (respondent 1).  

 

Respondenten har tidligere afleveret en publikation, hvor han har anvendt et referenceværktøj. Her har 

der åbenbart været mange problemer, idet han har fået ”på puklen for, at den ikke var ordentlig”.  

  

Her har respondenten ret i, at man ikke blot kan forlade sig på, at et referenceværktøj klarer det hele for 

en. Man er stadig nødt til at tjekke alle referencer, at de er korrekt lagt ind i ens referencedatabase, at 

der ikke er stavefejl etc. Ellers vil alle disse fejl automatisk følge med over i den publikation, hvor man 

anvender referencerne. Respondenten udtaler efterfølgende:  

 

”…så synes jeg ikke at, at det der med at ligesom at vælge, at Refworks skulle spytte det ud i et 

bestemt format og det var videre, altså det var selvfølgelig smart nok, at man ligesom fik en 

skabelon til udgangspunkt i det, men, men det krævede ligeså meget redigeringstid at gå den 

igennem, som det gjorde at lave det selv” (respondent 1).  
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Som mange af respondenterne nævner, så er redigering af referencer og citationer i teksten tit en 

stopklods. Mange forventer, at et referenceværktøj er nemt at anvende og at det ikke kræver for megen 

tilretning, når først man har alt sit kildemateriale på plads. 

  

En af respondenterne, nævner, at han tit – i sit redaktionsarbejde – har set publikationer med ukorrekte 

henvisninger. Her henviser han til et referenceværktøj som værende skyld i fejlene:  

 

”Og der kan jeg jo se, når folk bruger Refworks, fordi der er altid, så kommer der to parenteser 

efter hinanden, i stedet for at henvisningerne står i en efter hinanden med et semikolon ( ), altså 

man kan tydeligt se, fordi der er altid fejl i det, når folk har brugt det...” (respondent 2). 

 

Igen kan der måske her have været tale om et referenceværktøj som en sovepude. At man som skribent 

ikke tjekker op på citationer i teksten, når man anvender et værktøj. Man har tillid til, at et stykke 

software selv kan tænke sig til, hvordan tingene skal se ud.  Han siger efterfølgende:  

 

”…det har jeg set masser af gange, og sådan nogle ting ikk', altså hvor man kan sige, hvis, altså 

hvis man så alligevel skal sidde og gå det hele igennem og, og det ikke sådan fungerer 

fuldstændigt hundrede procent, altså så er det andet jo nærmest hurtigere ikk'. Men altså det 

kan godt være jeg simpelthen bare, altså jeg er heller sådan en tekniknørd og alt sådan noget, 

der elsker og sidde og undersøge nye computerprogrammer og alt sådan noget ikk’, altså men 

jeg synes bare, altså det, jeg har set, synes jeg ikke har været sådan overbevisende, altså hvis det 

havde været et skide godt program, så havde jeg da… … men min konklusion var bare, at det 

synes jeg ikke det kunne” (respondent 2). 

 

Delkonklusion: Forskelligartet brug og anvendelse 

  

Forskerne vælger at anvende et referenceværktøj af forskellige årsager, hvilket eksempelvis afspejler sig 

i de forskellige anvendelsesformål, som respondenterne skitserer. Forskerne anvender også værktøjerne 

forskelligt, det kan f.eks. være i deres skriveproces sammen med deres Word dokument eller sammen 

med andre tekstbehandlingsprogrammer. Nogle anvender det løbende under deres skriveproces 

sammen med eksempelvis Word og andre anvender det først til allersidst inden en artikel skal sendes 

ind til et tidsskrift. 

  

Den meget forskelligartede brug kan bunde i den introduktion, de har fået til værktøjet, hvor mange er 

blevet oplært af en forskerkollega, som selv har set fordelen i at anvende et referenceværktøj. Ved 

denne form for sidemandsoplæring bliver forskerkollegaens måde at anvende et referenceværktøj på 

gerne overført til den forsker, der bliver oplært. Det kan der være både fordele og ulemper ved. Fordele 
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kan være, at man får gode tips og tricks, der relaterer sig til netop det forskningsområde, man selv 

arbejder med. Ulemper kan være, at man adopterer dårlige vaner, uhensigtsmæssig brug af et 

referenceværktøj samt manglende viden om et sådant værktøj. 

 

En del af respondenterne gør brug af Google Scholar som primær kilde i deres forskning, og det kan der 

være problemer forbundet med. Forskernes valg af kilder til informationssøgning er også et område, 

hvor bibliotekerne kan være behjælpelige. Her kan vi hjælpe med at indkredse, hvilke databaser, der kan 

være relevante for den enkelte forsker. 

   

At nogle forskere fravælger et referenceværktøj, kan være et spørgsmål om tid, ressourcer, 

temperament etc. De finder så andre metoder til referencehåndtering, andre hjemmegjorte systemer og 

så længe det fungerer for dem, så vil vi fra bibliotekernes side ikke forsøge at pådutte dem et 

referenceværktøj. Som det vil blive beskrevet i det følgende afsnit, så er anvendelsen af et 

referenceværktøj ikke altid lige ud af landevejen, der kan være problemer forbundet med dette. 
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Referencehåndtering kan være op ad 

bakke... 
  

Et referenceværktøj kan være en hjælp til at holde styr på sine referencer og til at generere citationer og 

litteraturlister. For dem, der har valgt at anvende et referenceværktøj, er lykken dog ikke altid 

umiddelbart gjort. Som tidligere nævnt ligger der for det første et stykke arbejde i at sætte sig ind i 

funktionerne i et referenceværktøj og få det til at fungere på den måde, man nu ønsker at anvende det. 

Men det at arbejde med et sådant værktøj til daglig kan også være op ad bakke, det er ikke altid helt 

problemfrit. 

  

Forskerne løber til tider panden mod en mur i forbindelse med referenceværktøjer. Der kan opstå 

problemer af teknisk karakter, som de ikke umiddelbart selv kan klare og som de efterfølgende har 

svært ved at få hjælp til.  Der kan være tale om manglende kendskab eller viden vedrørende funktioner 

ved et referenceværktøj eller måske manglende opdatering af et sådant værktøj. Forskernes 

temperament er også en væsentlig faktor, når det gælder anvendelse af programmer, der skal kunne 

understøtte ens skriveproces. 

  

Hvis forskerne løber ind i problemer med referenceværktøjer, hvad sker der så? Hvor henvender de sig 

med deres problemer, får de dem løst, eller finder de selv alternativer for at kunne komme videre? 

Teknikken som barriere 

En forsker fortæller, at han er holdt op med at anvende RefWorks, idet han oplever, at der for det første 

opstår for mange fejl i citationer og litteraturlister. Dette har været omtalt tidligere i rapporten, hvor 

denne respondent taler om RefWorks som sovepude (se s. 19). Dernæst har han haft problemer med, at 

ting bliver slettet i hans dokumenter, når han markerer tekstdele. Han siger: 

  

”…ellers så kommer man til, at skulle fortryde utrolig mange gange, fordi man trykker delete en 

gang for meget og så forsvinder lortet, hele lortet ikk' oss. Fordi den markerer det hele og så 

forsvinder det. ( ) Man skal gå ind, jeg kan ikke huske om det er forfra eller bagfra og ligesom 

bevæge sig frem og tilbage for at redigere igen i den her markerede, det er det, der er 

omkostningen, hvis man bare kunne skrive direkte ind i den og sige ”fjern punktummer”, uden at 

det hele forsvandt , så, så var det helt klart en tidsbesparelse, ja.” (respondent 1) 

  

Her er der tale om, at der i word ligger en kodning bag de citationer, RefWorks sætter ind i word 

dokumentet. Når man i det pågældende referenceværktøj ønsker at ændre i en citation skal man ikke 

gøre det i word dokumentet, men derimod vha. referenceværktøjets applikation Write-N-Cite. Hvis man 
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ikke er opmærksom på dette vil det være et irritationsmoment, idet man nemt kommer til at slette hele 

citationen. I dette tilfælde har denne mindre tekniske faktor været medvirkende til et fravalg af 

referenceværktøj, her har forskeren ikke kunnet komme videre og derfor lagt det pågældende værktøj 

på hylden. 

 

En anden forsker oplever problemer med at kunne samarbejde med forskerkolleger, hvilket også er 

beskrevet i afsnittet om forskernes arbejdsfelt (se s. 9 ff.). Her er der som før nævnt tale om tre 

forskere, der arbejder sammen. Tre forskere, hvor de to af dem anvender referenceværktøjer og den 

sidste ikke anvender et, men arbejder manuelt med sine referencer. Her er det en teknisk udfordring, 

idet et samarbejde kræver anvendelse af et og samme referenceværktøj, hvis arbejdet med at citere og 

generere litteraturliste skal glide uproblematisk. 

 

Denne forsker har fundet frem til, at de i hans forskerenhed pt. ikke kan samarbejde med 

referenceværktøjer, men at de er nødt til at arbejde med uformatterede citationer i deres projekter for 

at én af de tre forskere så i sidste ende får vedkommendes referenceværktøj til at generere citationer og 

litteraturliste. Det er der dog et stort stykke arbejde i, og derfor ønsker forskeren også, at der vil kunne 

blive udviklet et program som kan genkende uformatterede citationer, skrevet vha. forskellige 

referenceværktøjer, for til sidst at formatere dem korrekt og generere litteraturlisten. 

  

Manglende viden som barriere 

Manglende viden om nye versioner af referenceværktøjer og manglende viden om funktioner i dette 

software kan ligeledes være barrierer for optimal brug af værktøjet. En forsker har en ældre version af 

et referenceværktøj og nævner selv, at hun har haft vanskeligheder med at kunne citere og generere 

litteraturlister korrekt. Hun har selv fundet et alternativ, som hun anbefaler sine studerende at arbejde 

med: 

  

”…Så siger jeg, det er en del af, at det er uformateret, men det betyder. Men hvorfor er det, de er 

( ), jamen det er en del af, at det er uformateret. Så det er også noget med at vænne de 

studerede til, tror jeg, eller vænne dem, der arbejder med det, til at have referencerne på den 

måde, fordi det gør også, at de hurtigt kan skrive for eksempel se også, eller sidetal. Og så har 

man, altså så har man også, så har man ikke de der underlige referencer nedenunder, når man 

skriver, det synes jeg også er irriterende, at man hele tiden har, og de vokser og vokser og 

vokser, og de ligger altid et forkert sted…” (respondent 6) 

  

Den pågældende forsker har som sagt en ældre version af et referenceværktøj og det skaber muligvis 

problemer, hvis referenceværktøjet ikke er opdateret i forhold til den version af Word, man arbejder 

med etc. Forskeren har dog selv løst sit problem, selvom nyere versioner af det pågældende værktøj 

ikke skaber disse problemer. Derfor er det også problematisk, at forskeren videregiver sin 
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arbejdsmetode til sine studerende, idet de højst sandsynligt vil have fået installeret de nyeste versioner 

af referenceværktøjet. I sådanne tilfælde vil de nemt kunne generere citationer og litteraturlister uden 

problemer. Forskeren nævner selv, at hun ikke har vidst, hvor hun skulle henvende sig med sine 

problemer. At hun har søgt hjælp hos instituttets IT-afdeling, dog uden held. Hun nævner ligeledes, at 

bibliotekerne er dårlige til at kommunikere deres ekspertise ud til forskerne, at de er dårlige til at 

markedsføre kurser i referenceværktøjer. 

  

En anden forsker har for flere år siden fået et referenceværktøj introduceret og har efterfølgende ikke 

opsøgt informationer om opdaterede funktioner i det pågældende referenceværktøj. Han anvender 

derfor ikke den applikation, som gør, at han vil kunne få værktøjet til at hente referencer fra 

referenceværktøjet direkte ind i Word og generere citationer og bibliografier. Han nævner selv, at han 

godt kan lide at sætte citationerne ind manuelt og ikke har fundet det problematisk. Alligevel er han dog 

interesseret i efterfølgende at få introduceret applikationen, idet han kan se fordele i at lade 

referenceværktøjet holde styr på, at det man citerer, også kommer med i litteraturlisten: 

  

”Noget der tager lidt af problemet, det er, nogle gange så er der noget, som man har refereret, 

og så har man strøget det på et senere tidspunkt, og så står den så stadig i litteraturlisten ikk', 

det kan den måske holde lidt mere styr på…” (respondent 3) 

  

Temperament og arbejdsmetoder som barriere 

Flere af respondenterne nævner, at grunden til, at de kun anvender et referenceværktøj på bestemte 

tidspunkter, til bestemte dele i deres skriveproces eller kun anvender bestemte dele af et 

referenceværktøj ligeså vel skyldes deres egne vaner, deres egne arbejdsmetoder og deres 

temperament. En forsker siger: 

  

”Altså, man får nogle vaner, når man starter ud, og dem holder man sådan rimelig fast i, hvis, 

medmindre man bliver tvunget til at lave om, så selvom jeg kan synes at det er bøvlet med nogle 

ting med EndNote, så tænker jeg, jeg orker ikke at [latter] lære, det tager lang tid at lære 

software at kende. Og vi er mange, der synes at, der kan gå for lang tid med sådan noget. Så jeg 

tror, det er en blanding. Uvished og så også sådan [uhh], jeg har ikke rigtig tid til at arbejde på 

mine arbejdsvaner, jeg gør bare som jeg plejer.” (respondent 4) 

  

Forskernes arbejdstemperament er afgørende for anvendelsen af et referenceværktøj. Hvis man ikke 

føler, at et sådant værktøj kan være til hjælp i ens forskningsarbejde, men derimod gør det mere 

besværligt, bliver det ofte valgt fra. Det er flere respondenter i denne undersøgelse bevis på. At de er 

startet ud med anvendelse af et referenceværktøj, men at de på et tidspunkt er  løbet ind i problemer 

eller har følt det for besværligt at anvende i forhold til deres arbejdsproces, at de har lagt det fra sig 

igen: 
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”… det var på den baggrund jeg droppede Refworks, fordi at, når jeg sidder og skriver så er det 

helt, helt uholdbart for mig at jeg… …at jeg så skal ind i Refworks og hente den ind og ha' 

mærkelige koder i mit dokument, det er ikke fordi, jeg er sådan helt vild it-idiot, men, men på den 

anden side så pisser Word mig altid af, altså jeg er, vi er ikke særlige gode venner, ret tit. Og det 

er sådan noget som helt klart kan irritere mig meget, at der er nogle koder, som jeg ikke kan 

gennemskue og så videre, så videre” (respondent 10).  

 

Respondenten siger også, at det er uholdbart i forhold til den måde, vedkommende arbejder på:  

 

”… det var der, hvor jeg tænkte det, det kan mit temperament overhovedet ikke, også fordi jeg 

sidder lige med en tankerække og så skal jeg lige nogle gange, så skriver jeg også bare noget, 

der er halvt og så må jeg senere lige rette det ind, fordi jeg lige vil skrive noget færdigt. Så det 

skal helst være sådan, at jeg kan blive på min tekst hele tiden. Det er [simpelthen ikke holdbart]” 

(respondent 10).  

 

Hun forklarer, at den ekstra tid, det vil tage hende, og den irritationsfaktor, det vil udgøre for hende, 

ikke vil modsvare det, hun vil få igen ved at anvende et referenceværktøj. Det er derfor nemmere og 

hurtigere for hende at arbejde med en litteraturliste i Word, som hun selv manuelt inddaterer på den 

måde, som hun ønsker referencerne skal optræde i i hendes bibliografi. Hun nævner selv, at hun 

alligevel har brug for nogle overspringshandlinger engang imellem og så er sådan noget som at 

inddatere referencer ikke afskrækkende overhovedet. Især ikke, når antallet af referencer ikke er 

uoverskueligt. 

 

Det, som den pågældende respondent alligevel har haft brug for hjælp til er at få styr på de domme, 

som hun læser eller ønsker at læse. Hun har derfor fået specialdesignet en domsdatabase, tilpasset sine 

behov: 

 

”Og så får at have styr på alle de domme, så har jeg simpelthen fået lavet min egen 

domsdatabase. Så jeg har, jeg har simpelthen en god ven, som er grafiker og sidder og laver 

hjemmesider for folk og sådan noget og han har simpelthen lavet det her til mig” (respondent 

10). 

 

Grunden til, at vedkommende ikke har anvendt et allerede eksisterende system, f.eks. et 

referenceværktøj, til registrering af domme er, ifølge hende selv, at de enten koster penge eller at de 

indeholder alt for mange funktioner. Derudover er det også en speciel følelse at have sit eget system, 

som man selv har haft indflydelse på og som ingen andre kan tilgå. 
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Dansk jura og referencehåndtering 

Når det gælder dansk jura og referencehåndtering er det en helt særlig praksis, der gør sig gældende. I 

nærværende undersøgelse har en respondent, der beskæftiger sig med dansk jura, forsøgt sig med et 

referenceværktøj, men har fravalgt det igen. 

  

Fravalget skyldes for det første, at det kan være en udfordring at anvende et stykke amerikansk 

software, udviklet til internationale referencetraditioner, når den danske praksis er så anderledes. Dansk 

jura gør brug af andre referencetyper, typer, som et udenlandsk referenceværktøj ikke umiddelbart 

understøtter. Det vil derfor kræve en del tilretning og en alternativ anvendelse af et referenceværktøj, 

hvis det skal være en hjælp for jurister udi dansk jura at gøre brug af et sådant. 

  

Hvis dette skal kunne lade sig gøre, kræver det også, at den enkelte forsker muligvis ændrer på sine 

egne arbejdsvaner, og det kan, som tidligere nævnt, være en udfordring. Hvis man ikke har 

temperament til at sætte sig ind i et referenceværktøj og temperament til at anvende det på en særlig 

måde, hvis det f.eks. er et irritationsmoment at skulle redigere en del referencer manuelt, så er et 

referenceværktøj ikke nødvendigvis lykken. Det er blandt andet også derfor, at den føromtalte jurist har 

fravalgt et værktøj. 

  

På ASB Bibliotek har man tidligere på året gennemført en spørgeskemaundersøgelse udi brugen af 

RefWorks, hvor størstedelen af respondenterne godt nok var studerende og ikke forskere. Alligevel 

tegnede der sig her et klart billede af, at jura-studerende føler, at det er noget af en mundfuld at koble 

værktøjet RefWorks sammen med dansk jura (ASB Bibliotek, 2011)7.  

 

Vores baggrundsviden som bibliotekarer med kontakt til forskere, der beskæftiger sig med dansk jura, 

gør også, at vi ved, at der er uhensigtsmæssigheder og udfordringer ved koblingen dansk jura og 

referenceværktøjer.  

 

  

                                                
7 Den citerede rapport er en ikke-publiceret rapport, som kan rekvireres ved henvendelse til blandt 
andre Anne C. Andersen, ASB Bibliotek. 
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Delkonklusion: Barrierer behøver ikke være barrierer 

 

At det kan være op ad bakke med referenceværktøjer er vi på bibliotekerne meget bevidste om, og det 

afspejler interviewene i denne undersøgelse også. Vi har her kun skitseret nogle af de udfordringer, som 

forskerne møder i deres arbejde med sådanne værktøjer. 

  

At forskerne eksempelvis anvender ældre versioner af et værktøj eller at de er uvidende om anvendelige 

funktioner i et værktøj, er ikke ensbetydende med, at forskerne selv oplever det som de største 

barrierer. Flere af vores respondenter har fundet deres egne måder at anvende værktøjerne på. Hvis 

forskerne er tilfredse med de versioner, de arbejder med og de funktioner i referenceværktøjer, de p.t. 

anvender, er det ikke sikkert, at forskerne selv har følt, at den manglende viden er en barriere. De har 

blot levet i den tro, at det er sådan, at værktøjerne fungerer. 

  

Forskernes temperament, når det gælder tilegnelse af nyt, og deres måske fastlåste arbejdsvaner kan 

være svære at gøre noget ved. Og det er heller ikke sikkert, at der skal gøres noget ved det. Hvis 

forskeren selv ved, at han eller hun ikke har temperament til at anvende et referenceværktøj, så er det 

helt i orden. 

 

For juristernes vedkommende har bibliotekerne ligeledes en udfordring, både hvad angår forskere og 

studerende. Udfordringen ligger i at vejlede i brugen af et referenceværktøj, så det matcher måden at 

håndtere referencer i dansk jura. Bibliotekerne kan med fordel gøre en indsats for juristerne for at 

imødekomme deres behov.   

  

Der, hvor vi som biblioteker, skal være opmærksomme, er den omtalte manglende markedsføring af 

vores kurser, vores ekspertise og tilbud om hjælp til referenceværktøjer. Det er klart et problem, at 

forskerne ikke ved, hvor de skal gå hen med deres problemer. De i rapporten gennemførte interviews 

afspejler også, at det ikke kun er manglende viden om opdateringer til referenceværktøjer, der gør sig 

gældende. Flere respondenter nævner andre af bibliotekets services, som de har haft problemer med. 

Det kan eksempelvis være databaser, der skifter navn, udseende, linkstruktur og lignende. Det kan være 

alert-services, der bliver udfaset, som den enkelte forsker ikke er blevet informeret om, og andre for 

forskeren væsentlige aspekter. Disse informationer viser blot, at bibliotekerne har en udfordring i det at 

få kontakt til forskerne, og det gælder kontakt vedrørende næsten hvad som helst. 
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Biblioteket lige om hjørnet 
Undersøgelsens involverede biblioteker møder forskerne på forskellig vis. På DPU er der en god kontakt 

med forskerne, når det kommer til supportering af EndNote, som der udbydes kurser i. På SAM 

biblioteket er der sjældent forskere med på de RefWorks kurser, der udbydes, men enkelte ph.d.-

studerende dukker der dog op. Forskerne har før bibliotekerne blev lagt sammen haft kontakt til deres 

instituts bibliotekar og enkelte fastholder denne personlige kontakt, imens andre kontakter 

Statsbiblioteket, der også har varetaget kurser i referenceværktøjer, inden SAM biblioteket blev dannet. 

På ASB kommer der heller ikke forskere på de udbudte kurser, men der har været en lang tradition for at 

supportere forskerne og ikke kun i forhold til referencehåndtering, men også med informationsøgning 

og undervisning generelt. Vi har i undersøgelsen forsøgt at danne os et billede af hvad de adspurgte 

forskere bruger biblioteket til og ikke kun i forhold til referencehåndtering. 

 

Biblioteket bruges af alle - men på forskellig vis 

Respondenterne i undersøgelsen bruger alle på den ene eller anden måde biblioteket. Det er relevant 

for os at få belyst, da et manglende kendskab til bibliotekerne måske også betyder et manglende 

kendskab til bibliotekernes supportering af referenceværktøjer, jvf. antagelse 3. Nogle er meget 

bevidste om, hvad de kan bruge biblioteket til og andre er ikke rigtig klar over det. De, der mere 

indirekte bruger biblioteket, er dem, der søger artikler i Google Scholar, og som derfra får fuldteksten 

frem, fordi de sidder på campus og universitetets adgang til tidsskriftet bliver IP-genkendt. Det er 

biblioteket, der indkøber og formidler adgange til databaser. Flere af forskerne nævner netop adgangen 

til elektroniske databaser og online tjenester som en af de ting, de bruger mest: 

 

“Jeg bruger meget det der, den der formular I har inde, hvor man kan fjernbestille (...) Så bruger 

jeg en genvej til, til den der, til den underside, der hedder baser, tror jeg nok, hvor Infomedia er 

en af dem, og sådan, altså fordi det får jeg sådan relativt tit brug for...”(respondent 2) 

 

“Ja, det er selvfølgelig først og fremmest tidsskriftartikler, jeg bruger, og så bøger er et lidt ømt 

punkt, det er det faktisk fordi, de er ikke så nemme at skaffe, som artikler, det er jo en enorm 

lettelse efter at, i gamle dage der skulle man jo også selv, opspore de der artikler, nu kan man 

bare gå ind på Statsbiblioteket, det er jo fantastisk og oven i købet gratis at få artikler, det er et 

utroligt løft, man har fået der.” (respondent 3) 

 

Google Scholar er en af de informationskilder, der bliver nævnt mest på tværs af vores respondenter, og 

også citationstallene i Scholar bliver fremhævet som noget forskerne anser som vigtigt. Vi undrer os 

over, at ingen af forskerne nævner de andre citationsdatabaser, biblioteket giver adgang til (Web of 

Science, Scopus). Kendskabet til biblioteksdatabaser har dog ikke været det primære fokus i denne 

undersøgelse og derfor vil dette aspekt ikke blive uddybet yderligere. 
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Når det kommer til brugen af bøger, kan vi konstatere, at forskerne gerne har deres egen bogsamling til 

at stå på deres kontor: 

 

“Jeg kommer ikke ret tit på biblioteket, fordi enten bøgerne, bøgerne som sagt er et ømt punkt, 

men når jeg, jeg har haft godt med penge, så har jeg bare købt, de bøger der, jeg havde brug 

for.” (respondent 3) 

 

En anden forsker, der bruger relativt få kilder i hendes forskning, låner dog bøgerne på biblioteket og 

har dem permanent hos sig, da ingen andre har efterspurgt dem. Vi kan konstatere, at forskerne stadig 

er glade for det fysiske medium også. 

 

En kort afstand kan være milevidt i bevidstheden 

Der er et par forskere, der aktivt bruger bibliotekets services, og fortæller, at de har fået hjælp til 

litteratursøgning og valg af databaser samt fået hjælp til at udarbejde output-styles i et 

referenceværktøj. Disse forskere har alle været betjent af ASB bibliotek. Forskere, på tværs af 

bibliotekerne, ved også godt, at biblioteket tilbyder kurser i referenceværktøjer, idet de har set et opslag 

på f.eks. storskærme rundt om på universitetet. De anser dog kurserne som rettet mod studerende og 

har ikke tænkt på, at kurserne også er åbne for dem. 

 

På SAM biblioteket får vi at vide, at flytningen af de tidligere institutbiblioteker har haft stor betydning 

for brugen af biblioteket: 

 

“Jeg er i øvrigt begyndt at bruge biblioteket meget mindre, efter det er flyttet derover. Jeg havde 

jo XX der, altså, ‘gider du lige finde den bog til mig’ eller sådan noget, jeg kan ikke lige nå det, 

eller altså sådan alle de der ting, de er bare væk ikk'” (respondent 2) 

 

Biblioteket er kun flyttet 100 m. væk, men det fylder alligevel meget i bevidstheden, at det nu ligger i en 

anden bygning, og forskerne anser ikke længere biblioteket som en del af deres miljø. En er heller ikke 

opdateret på hvem han kan henvende sig til og nævner et navn på en ansat, der er fratrådt. Biblioteket 

har altså her en opgave i at få sine services markedsført og i at få “sat ansigt” på det personale, der 

servicerer referenceværktøjer. Her gælder det, at personalet må være opsøgende, da forskerne ikke 

nødvendigvis henvender sig af sig selv. De bruger i stedet deres sekretær til opgaver, hvor biblioteket 

også kunne være en medspiller, eksempelvis i udarbejdelsen af bibliografier til bøger. 
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Ikke med på det nyeste og andre grupper tager over 

Flere af vores respondenter var ikke opdaterede i forhold til hvilken udgave af EndNote, der var 

tilgængelig og arbejdede derfor i en gammel version. Andre brugte slet ikke de funktioner RefWorks har 

udviklet over tid, da de ikke var blevet orienteret omkring det, og dermed slet ikke udnyttede værktøjets 

funktionaliteter. Man kan sige, det er op til forskeren selv at følge med i det sidste nye, men som 

servicemeddelelse kunne biblioteket orientere om disse ting og tage forskeren mere “i hånden”. 

 

En forsker beskriver hvordan han tidligere brugte bibliotekets personale og hvordan det fungerede i 

grænselandet mellem biblioteksopgaver og sekretæropgaver: 

 

“...tidligere der var de jo ligesom en del af XX ikk', så der kunne man ligesom sådan og de havde 

jo sådan forholdsvist god tid, og sådan noget ikk', så man kunne godt bede dem om, kan du lave 

en litteratursøgning for mig, eller sådan et eller andet. Nu er det sådan mere, ja men det kan du 

selv gøre, du skal [latter] det er sådan blevet lidt mindre, altså det er jo selvfølgelig også, altså 

det fungerede mere sådan i en mellemting mellem sekretæren, biblioteksmedarbejderen 

tidligere” (respondent 2) 

 

Det tyder på, at de opgaver biblioteket tidligere fik, så er overgået til en sekretær, hvilket kan 

problematiseres, da bibliotekets personale er uddannet til at kunne navigere i databaser med 

videnskabeligt materiale og til at udføre avancerede søgninger. En sekretær besidder ikke nødvendigvis 

disse kompetencer. Biblioteket skal muligvis satse mere på at nå gruppen af sekretærer og assistenter 

med nogle services, end på at fokusere på forskerne. En anden forsker nævner navne på et par ph.d.-

studerende, der har speciale i nogle faglige områder og hvor han har bedt dem udføre søgninger for sig, 

da de i forvejen var godt inde i stoffet. Gruppen af ph.d.’ere er også en oplagt gruppe for biblioteket at 

satse mere på. 

 

Man kan også spørge sig selv, om bibliotekaren skal være meget mere specialiseret i det faglige? Anser 

forskerne bibliotekarerne for generalister, og er det det, der afholder dem fra at henvende sig på 

biblioteket? Kan de ikke bruge bibliotekarerne som informationssøgningsspecialister uden at 

bibliotekaren har det specifikke faglige domænekendskab? Disse spørgsmål lægger grunden til et helt 

nye studie af forskernes opfattelse af biblioteket og dets personale, der har ligget uden for konteksten af 

denne undersøgelse.  
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Den optimale situation 

En anden respondent tegner et billede af en optimal forskningssituation for hende, hvor hun ønsker sig, 

at den del af hendes forskning, der handler om at søge litteratur, kunne varetages af en bibliotekar: 

 

“...if you ask me kind of wish, then the search part is also a good thing.” (respondent 9) 

 

Man kunne sagtens forestille sig, at bibliotekaren kunne indgå i forskningsprojekter som “konsulenter” 

på dele af projektet. Vejlede om hvor de finder det mest relevante materiale og udføre konkrete 

søgninger eller sætte alerts op for forskerne. Ligeledes kunne bibliotekaren vejlede og hjælpe i brugen af 

et referenceværktøj til deling i forskergruppen. 

 

Samme respondent, der kunne ønske sig mere hjælp i søgeprocessen, siger også, at hendes indtryk er, at 

information fra biblioteket på f.eks. mail ofte vil blive sorteret fra af forskerne. Omvendt vil en mail fra 

institutlederen helt sikkert blive læst. Denne problematik er klassisk: Det store informationsflow fordrer, 

at man selekterer, og her bliver biblioteket ikke vægtet højt. Et godt samarbejde med f.eks. en 

institutleder i “markedsføringen” af bibliotekets services, kan komme bibliotekets virksomhed til gode - 

og ikke kun på referencehåndteringssiden. 

 

Respondenterne synes også kurser rettet mod forskerne i referencehåndtering vil være en god ide, 

imens andre foretrækker selv at sætte sig ind i den slags. 

Vi har ikke været omkring alle services, biblioteket udbyder, i vores interviews, men indenfor brugen af 

biblioteket i forhold til materialer og referencehåndtering tegner vores undersøgelse et godt billede af 

forskernes holdninger og tanker. 
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Delkonklusion: Biblioteket er en mindre del af forskernes 

hverdag og bevidsthed 

Den egentlige brug af biblioteket har ikke været et fokus i denne undersøgelse, men vi har alligevel fået 

et billede af hvordan vores respondenter forholder sig til biblioteket og hvordan de bruger det.  

 

Fælles er, at de alle bruger biblioteket på den ene eller anden måde. Nogle er mere aktive end andre, og 

vi kan se, at biblioteket kan gøre mere for at nå ud til nogle forskere både i forhold til litteratursøgning 

og til referencehåndtering. På referencehåndteringsdelen kan biblioteket gøre mere for at udbrede 

kendskabet til værktøjer og til bibliotekarernes kompetencer indenfor dette felt - og de kan gøre mere 

for at sikre sig, at brugerne fortsat er “up to date” med nye versioner og funktionaliteter. Kurser rettet 

mod forskere og sekretærer er et bud på nye tiltag og et nyhedsbrev med opdateringer indenfor 

referenceværktøjerne kunne også sættes i værk. Et sådan nyhedsbrev kunne sendes ud efter behov og 

også inkludere andre nyheder. 

 

Tages forskernes meget individuelle måde at arbejde med referencer på i betragtning, kan biblioteket 

også tænke i baner såsom individuel vejledning i, hvordan referencehåndtering gribes an. Man kunne 

også forestille sig bibliotekaren i en “coach-lignende” rolle som del af et forskningsprojekt, hvor 

rådgivning omkring søgninger og referencehåndtering er i fokus. 
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Konklusion  
Undersøgelsens resultater kan ikke bruges til at generalisere ud fra, da vi kun har talt med et meget lille 

udsnit af forskerne ved AU, men vi ser alligevel nogle områder, hvor biblioteket kan gøre en indsats og 

undersøgelsen kunne bredes ud over flere fagområder på Aarhus Universitet. De identificerede 

indsatsområder er samlet i et inspirationskatalog, vedlagt som bilag (se bilag 2). 

 

Vi har kunnet konstatere, at forskernes måde at håndtere referencer på er meget individuel, og at der i 

deres faglige miljøer ikke eksisterer en konsensus om, hvordan man gør. Forskerne har i høj grad deres 

egen arbejdspraksis i forhold til referencehåndtering - nogle bruger et manuelt system i et Word 

dokument, mens andre anvender et referenceværktøj eller har et skræddersyet onlinesystem. De, der 

bruger et værktøj, har fået kendskab til det på forskellige måder - og kun få gennem biblioteket. Blandt 

forskerne bliver forskningsunderstøttende tiltag, som f.eks. brugen af et referenceværktøj, ikke 

diskuteret eller overvejet i større grad, og er der problemer i brugen af et værktøj, er det ikke 

nødvendigvis biblioteket, der kontaktes. Det samme gælder nye versioner eller funktionaliteter i et 

system. 

 

De forskere, der anvender et referenceværktøj, anvender det til forskellige formål og på forskelligartet 

vis. Det relaterer sig altsammen til hvordan forskerne er blevet introduceret til det pågældende værktøj, 

hvilke funktioner, de har fået vist, hvad deres eget temperament “tillader” og hvor langt deres viden 

rækker, hvad disse værktøjer angår. Derfor kan det for bibliotekerne være en større opgave at skulle 

skræddersy introduktionsforløb eller opdateringsforløb, der matcher alle forskere. Igen er det meget 

indviduelt, hvilket behov forskerne har - hvis de overhovedet føler, de har et behov for eksempelvis en 

opdatering. 

 

Vedlagte inspirationskatalog skitserer de områder, hvor biblioteket kan ændre praksis eller sætte ind 

med nye services. Forslagene tager udgangspunkt i det domæne og den organisation, vi arbejder i. Det 

er ikke sikkert, forslagene kan overføres direkte til andre organisationer, men de kan give stof til 

eftertanke.  

 

Bibliotekerne har en udbygget forskerservice, hvor viften af tilbud, foruden referencehåndtering, 

dækker over bibliometriske undersøgelser, dataindhentning og behandling, undervisning, 

litteratursøgning og meget mere. Udfordringen er at trænge bedre igennem til forskerne, få biblioteket 

ind i deres bevidsthed, så de ved, at de kan bruge biblioteket i deres forskning og trække på 

bibliotekarernes ekspertise i hverdagen. 

 

Nærværende undersøgelse har taget udgangspunkt i hvordan adspurgte forskere håndterer deres 

referencer i forbindelse med deres arbejde, og tegner derfor kun et lille billede af, hvordan 

virkeligheden forholder sig. Hovedparten af de adspurgte forskere er fra Business and Social Sciences og 
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dermed har vi ingen respondenter fra f.eks. de naturvidenskabelige fag. Undersøgelsen har været 

nødvendig for overhovedet at vide, hvilke problemer, der ligger i brugen af et referenceværktøj samt i 

referencehåndtering generelt. Undersøgelsens resultater skaber grundlag for en videre undersøgelse af 

forskernes referencepraksis.  

 

Inspirationskatalog og formidling af 

undersøgelsens resultater 
En del af nærværende pilotprojekt er at videreformidle undersøgelsens resultater. Vi har derfor 

udarbejdet et inspirationskatalog (se bilag 2), som AU bibliotekerne, men måske også andre universitets- 

og uddannelsesbiblioteker, kan blive inspireret af og handle på.  

 

Vi har i ansøgningen til dette projekt til DEFF angivet, at vi forestiller os resultaterne udbredt via 

fagrelevante tidsskrifter og oplæg i diverse fora. Som en del af den mundtlige formidling af projektet 

forestiller vi os helt konkret følgende: 

 

AU bibliotekerne bag projektet vil gerne sætte fokus på referencehåndtering blandt forskere og skabe 

en dialog omkring hvordan biblioteket bedst understøtter denne brugergruppe i referencehåndtering. Vi 

vil gerne videndele om, hvordan man gør rundt omkring på universiteter og andre uddannelsescentre og 

tage udgangspunkt i et inspirationskatalog, der er et produkt af nærværende undersøgelse. 

 

Vi påtænker i begyndelsen af det kommende år at tage på et mindre “road show” i Danmark (ca. tre 

timer), hvor vi vil fortælle om vores undersøgelse og efterfølgende lægge op til vidensdeling samt 

idegenerering og debat:  

 Hvordan oplever andre universiteter og uddannelsescentre deres forskeres 

referencehåndtering?  

 Hvordan kan biblioteket bedst muligt understøtte forskerne i fremtiden når det handler om 

at håndtere referencer? 

 

Produktet af et evt. road show kunne være et udbygget inspirationskatalog med ideer til nye tiltag. 

Måske kan nye samarbejdsalliancer også opstå? 

 

Vi forestiller os, at biblioteksansatte fra universitetssektoren og fra uddannelsescentrene skal inviteres, 

men vi vil også invitere forskere fra flere miljøer med for at få deres vinkel på referencehåndtering og 

åbne op for samarbejde. 
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Forskernes referencehåndtering DEFF-projekt 2011
 

Bilag 1: Interviewguide
 
Indledning:  
Præsentation af os selv og projektet, som er et DEFF-støttet projekt. Vi skal forklare grunden til, at vi er 
kommet i gang med det. Tidshorisont og resultater. Vores baggrunde.
 
Kerne i spørgeguiden er ens for alle interviews. Når der er lavet aftaler med respondenterne, kan der evt. 
laves individuelle spørgeguides til respondenterne, der matcher den enkelte forsker og vedkommendes 
fagområde. 
 

Tema 1: Forskningsfelt/arbejdsfelt
● Hvad forsker/underviser du i? (Her er det vigtigt, at vi har sat os ind i respondentens arbejde, 

publikationer etc.)
● Hvordan arbejder man indenfor dit felt? (Her tænker vi på om du er ude i “marken” og udføre 

interviews, laboratorium, litteraturstudier. Hvilke informationskilder bruger du, hvordan er feltet 
sammensat, hvem samarbejder du med).

● Hvis du skulle opdele dit daglige arbejde i procenter (eller en lagkage), hvor stor en del af dit 
arbejde foregår så ved skærmen, hvor du anvender referencer og hvor stor en del foregår i 
undervisningslokalet eller andre steder? F.eks. opdelt i administrative opgaver, forskning og 
uddannelse?

Tema 2: Håndtering af referencer indenfor dette felt 
● Hvilken slags kilder bruger du primært?
● Hvordan håndterer du de kilder du bruger i dit arbejde? Hvordan refererer du til dem, når du 

f.eks. skriver en artikel? 
● Er der en tradition i forbindelse med referencehåndteringen? (hvem siger, du skal gøre som du 

gør?). Hvor har du dit kendskab til et referenceværktøj fra? 
● Fordele/ulemper ved den metode hvorpå du håndterer referencer?
● Hvorfor gør du det, du gør (referenceværktøj/ikke referenceværktøj)?
● Hvad forestiller du dig, ville være det mest optimale for dig, når det kommer til at håndtere 

referencer (gør du det på den mest optimale måde)?
● Hvilke ønsker/behov har du (i den ideelle verden)

 

Tema 3: Interaktionsstudie: “Vis mig hvad du gør, når du håndterer dine referencer”
● Vil du vise mig, hvad du gør, når du skal udarbejde en referenceliste til et tidsskrift, en bog eller 

lignende (vis hvad du gør og knyt kommentarer til)
● Vil du vise mig, hvad du gør, når du udarbejder en pensumliste til din undervisning
● Hvad gør du, når du beder din sekretær udarbejde din referenceliste?
● Hvor meget bruger du det (til)?

 
Spørg også gerne lidt frækt “kender du den og den database” eller det og det værktøj? Kender du mig/
biblioteket?
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Hvad siger forskerne? 

 
 

”Og jeg er jo så en af de få måske der bruger 
RefWorks, og jeg er rigtig, rigtig glad for det …” 
(respondent 5) 

 

 

”…Endnote er faktisk, altså på det der helt basa-
le niveau, der tager det fem minutter at lære” 
(respondent 6) 

 

 

”…jeg tror, de fleste bruger det der system, der 
hedder, Hvad Skrev Jeg Sidst” (respondent 1) 

 

 

”…jeg er virkelig sådan en korrekturlæsnings-
djævel, altså jeg er igennem alt, du ved, en 
fem-ti gange ikk’” (respondent 2)     

  

  

Inspirationskataloget samler resultater fra under-

søgelsen: Hvad gør forskerne med deres refe-

rencehåndtering, når de forsker? Resultaterne 

konkretiseres med forslag til tiltag, der kan im-

plementeres fra bibliotekets side. 

 

God fornøjelse! 

 

Anne C. Andersen 

Solveig S. Johnsen 

Susanne Jacobsen 

Pia Hvid Tønnesen 

Aarhus Universitets Biblioteker, december 2011. 
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INSPIRATIONS- 

KATALOG 
 

Tag et individuelt fokus just in time! 
Med undersøgelsen kan vi konstatere, at vores re-
spondenter arbejder meget forskelligt og at deres 
arbejdspraksis med referencer også er afhængig af 
temperament og vaner. 
 

Biblioteket kan i større grad snakke referencehånd-
tering på et individuelt niveau og flytte fokus fra “vi 
skal bruge et referenceværktøj - det er det bedste” 
til at se på, hvad der passer til den enkelte forsker. I 
stedet for kun at fokusere på referencehåndtering 
gennem de kurser der udbydes, kan biblioteket fo-
kusere på referencehåndtering bredt og vejlede for-
skeren i, hvad der vil passe til ham og på et tids-
punkt, der passer ham. 
 

Ud af boxen: Få dine services formid-
let! 
Forskerne er i mindre grad klar over, hvad bibliote-
ket tilbyder af services. 
 
Få gjort noget reklame og få markedsført bibliote-
kets kurser og vejledning i referencehåndtering 
overfor forskerne. Markedsføring gennem andre 
kanaler end tidligere, evt. via mails fra institutlede-

re og opsøgende samtaler, hvor biblioteket kommer 
til forskeren, i stedet for omvendt. En ekstern formid-
ler kunne med fordel drages ind i udarbejdelsen af en 
bedre markedsføringsstrategi. 
 

Involver dig i det faglige miljø! 
En bibliotekar som ”coach” på forskningsprojekter 
kan være med til at skabe værdi til processen samt 
bidrage med “forskningsstøttende” aspekter. 
 
Biblioteket kan i større grad søge mod at blive invol-
veret i forskningsprojekter rundt om i miljøerne på 
universitetet. En bibliotekar kan med et antal timer 
blive tilknyttet en forskningsgruppe og bistå denne 
gruppe med litteratursøgning samt referencehåndte-
ring. 
 

Først med det nyeste! 
Undersøgelsens forskere var ikke opdaterede med 
versioner og funktionaliteter i referenceværktøjerne. 
 
Det kræver tid at være opdateret med det nyeste, når 
man selv skal opsøge det. Biblioteket skal “følge for-
skeren” og udsende nyhedsbreve, der bl.a. indeholder 
information om nye versioner og funktionaliteter i re-
ferenceværktøjer. Andet relevant information kan li-
geledes inkluderes i nyhedsbrevet og være en del af 
en markedsføringsstrategi. Nyhedsbrevet skal for-
skerne selv kunne tilmelde sig elektronisk. 

 

Andre brugere skal være med! 
Forskerne bruger deres sekretærer til at hjælpe med 
referencer. 
 
Biblioteket skal åbne op for at sekretærer og assi-
stenter også kan have behov for hjælp i forbindelse 
med referencehåndtering, da forskerne i nogle tilfæl-
de lægger arbejdet over på dem. Denne gruppe skal 
inkluderes i markedsføringstiltag og opsøgende sam-
taler og særlige kurser kan skræddersyes til deres 
behov. 
 

Få fat i de nyansatte!  
Mange forskere har vaner i deres arbejdspraksis der 
ikke står til at ændre – det har de nye ikke. 
 
Biblioteket skal i større grad satse på at målrette 
kurser og vejledning mod nyansatte - gerne ph.d.-
studerende, der endnu ikke er nået så langt i deres 
forskningsforløb at de har indgroede vaner. Det er 
nemmere at vejlede og evt. hjælpe dem i gang med 
en god referencepraksis end hos forskere der gennem 
flere år har opbygget et system og en vane. 

 

Gør noget for juristerne! 
Jurister møder vanskeligheder i de overvejende ame-
rikanske referenceværktøjer, da disse ikke tilgodeser 
forhold i dansk jura. 
 
Skræddersy output-styles til det juridiske domæne og 
vær opmærksom på dansk juras særlige citations-
praksis i arbejdet med referenceværktøjer. 



Bilag 3: Regnskab: Hvad gør forskerne med referencehåndtering, når de forsker? 
 

Projektregnskab 
       

        Aktivitet DEFF-finans. Egen-finans. I alt 
    Design af undersøgelse kr. 2.400 kr. 0 kr. 2.400 *) Ekstern konsulent 

  Undersøgelse: Interview kr. 10.800 kr. 10.800 kr. 21.600 *) 60 bibliotekartimer (360 kr i timen) 

Transkribering af Interview kr. 9.296 kr. 0 kr. 9.296 *) 83 studentermedhjælpstimer (112 kr. i timen) 

Analyse af empiri kr. 5.004 kr. 7.596 kr. 12.600 *) 35 bibliotekartimer (360 kr. i timen) 

Test i praksis kr. 0 kr. 14.400 kr. 14.400 *) 40 bibliotekartimer (360 kr. timen) 

Møder, rejser og andet kr. 5.000 kr. 0 kr. 5.000 
    I alt kr. 32.500 kr. 32.796 kr. 65.296 
     


