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Indledning 

”[Biblioteket] er en del af blodkredsløbet i et akademisk virke – specielt med digitaliseringen. 

Man kan tænke på det som en vidensinfrastruktur. Man lægger ikke mærke til det, før det bryder 

sammen.” 

—Ph.d. om bibliotekets betydning 

I takt med at den teknologiske udvikling eskalerer og nye digitale muligheder opstår, er 

moderne menneskers informationsadfærd ligeledes under konstant forandring – ikke mindst 

i forskningsverdenen, hvor det at opsøge og behandle information er en primær del af den 

daglige praksis. For en organisation som KUBIS, hvis kerneopgave er at levere 

informationsressourcer samt support og services til universitetet er det derfor essentielt at 

holde sig opdateret omkring det lokale forskningsworkflow, så udviklingen af organisationens 

services kan rodfæstes i brugergruppens reelle behov og faktiske adfærd. Formålet med dette 

projekt har således været at lave et kvalitativt studie af KU-forskernes aktuelle 

informationsadfærd med henblik på (videre)udvikling og kvalificering af bibliotekets 

forskerservice ud fra denne brugergruppes subjektive oplevelse af aktuelle behov, 

problematikker og potentialer. Resultatet er blevet en omfattende mængde viden, som 

præsenteres gennem denne rapport. Nogle af disse resultater vil formentligt være 

beskrivende for en generel udvikling i forskningsverdenen, hvorimod andre tematikker i 

rapporten vil omhandle lokalt situerede forhold, da samtlige 30 respondenter er rekrutteret 

fra institutterne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i København.  

Rapporten lægger ud med overordnede konklusioner og anbefalinger. De efterfølgende afsnit 

vil omhandle undersøgelsens metodik og derefter med større datanærhed præsentere de 

tematikker, der er blevet fremdraget ud fra datamaterialet. Til sidste præsenteres en 

afsluttende konklusion og projektevaluering samt en serie relevante bilag.  

 

Overordnede konklusioner 

Her præsenteres undersøgelsens hovedkonklusioner, som i senere afsnit vil blive uddybet: 

 Der er generelt stor tilfredshed med bibliotekets service, og en stor del af forskerne 

opfatter biblioteket som en grundlæggende forudsætning for, at de kan udføre deres 

arbejde. Der er ligeledes generelt stor tilfredshed med udbuddet af akademisk materiale 

såvel fysisk som online.  

 Det er især kerneydelsen – tilgængeliggørelsen af akademisk information – som 

vægtes. Bibliotekets øvrige tilbud såsom kursustilbud og andre services er mindre 

præsente i forskergruppens bevidsthed.  

 Brugen af akademisk informationsmateriale er mangfoldig og respondenterne 

spænder over forskere, som stort set udelukkende anvender fysiske bøger til forskere, der 
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udelukkende arbejder med digitalt materiale. Den digitale tidsskriftsartikel fremstår dog 

overordnet set som den væsentligste informationsressource. Der eksisterer desuden 

markante fag- og institutspecifikke forskelle i informationsadfærd. 

 Google Scholar er det suverænt mest udbredte informationsværktøj. 24 ud af de 30 

respondenter anvender således Google Scholar som et primært eller DET primære 

søgeværktøj. 

 15 ud af de 30 forskere anvender REX som et af de primære søgeværktøjer. 

Workflowfaktorer som et besværligt log-in, stor case-sensitivitet, lange loadetider og det at 

skulle klikke mange gange får dog nogle respondenter til at søge over på Google/Google 

Scholar i stedet.  

 De andre fagspecifikke og tværfaglige databaser bruges, men i væsentligt mindre grad 

end man skulle tro.  

 Forskernes sociale netværk udgør desuden en væsentlig kilde til information.  

 Referencehåndteringssoftware bruges mindre end forventet. Blot 12 ud af de 30 

respondenter bruger dette værktøj i deres arbejde.  

 Blot en enkelt respondent beskriver at bruge en tablet som en væsentlig del af hans 

informationssøgningsproces.  

 Det er en udbredt praksis at printe digitalt materiale. Regulativer mod dette kan være 

en væsentlig hindring for brug af e-bøger.  

 Ebøgerne og forholdende omkring disse fremstår uklare og kan formidles bedre. 

 Det er relativt normalt at indkøbe bøger selv til egen forskning. Antal og finansiering 

af disse varierer dog væsentligt alt efter fagområde og institut. Stort set ingen 

respondenter anvender indkøbsordningen gennem Det Kongelige Bibliotek, som meget få 

respondenter generelt kender til.  

 20 ud af de 30 respondenter beskriver at de – mere eller mindre eksplicit – primært 

anvender kædesøgning (også kaldet at søge i citationsnetværket) som deres primære 

søgemetode.  

 Blot 7 ud af de 30 respondenter beretter, at de som en del af deres normale praksis 

udfører noget, der kan karakteriseres som systematisk informationssøgning i 

klassisk forstand. 

 Samtlige respondenter anvender KUBIS som deres primære biblioteksressource. 

Nogle respondenter anvender andre bibliotekstilbud i mindre omfang som supplement – 

herunder især bibliotek.dk, folkebibliotekerne samt CBS’ bibliotek.  
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 Akademisk informationskompetence fremstår generelt som et ikke-italesat emne på 

de involverede institutter. En del respondenter udtrykker en forestilling om, at deres 

kolleger er meget mere systematiske i informationssøgningen end dem selv, hvilket denne 

undersøgelse indikerer sjældent er tilfældet, 

 Bibliotekets fysiske arealer bruges stort set ikke af forskerbrugergruppen. Blot 4 ud 

af de 30 respondenterne kommer (sjældent) på de fysiske biblioteksarealer. Dette 

skyldes dog formentligt primært en populær og velfungerende udbringningsordning.  

 Nogle respondenter savner muligheden for at browse fagspecifikt i de fysiske bøger. 

Enkelte savner desuden et mere socialt ”cafe-miljø”.  

 Den personlige kontakt er vigtig for et frugtbart samarbejde mellem bibliotek og 

forskere, da den styrker forskergruppens brug af KUBIS-organisationens services. De 

eksisterende strukturer og fysiske rammer er dog ikke faciliterende for ”tilfældige” 

uformelle interaktioner.  

 Bibliotekets funktionalitet og servicetilbud kan formildes bedre. Nogle respondenter 

kender således ikke til organisationens kurser i for eksempel referencehåndtering samt 

basisfunktioner som udbringningsordning, institutlån, funktionaliteten af REX og lignende. 

Dette synes især at være tilfældet for VIP’ere, som ikke tidligere har studeret på KU og i 

den forbindelse anvendt biblioteket.  

 En række ph.d.-studerende, som har tilegnet sig informationskompetencer, giver 

udtryk for, at det ville have kvalificeret deres arbejde væsentligt, hvis de havde fået 

disse værktøjer tidligere i deres forløb. Flere foreslår en større formalisering af 

bibliotekets ph.d.-undervisning, så denne integreres i deres eget undervisningsforløb, i 

højere grad tilpasses deres arbejdsprocesser og eventuelt gøres obligatorisk.  

 Publicering et centralt element i mange respondenters bevidsthed – især hos ph.d.-

gruppen – og flere respondenter afspejler et markant behov for støtte i 

publiceringsprocessen – herunder støtte til: 

 Mulige tidsskrifter, man kan sigte efter 

 Hjælp til layout 

 Proofreading 

 Journalistisk redigering 

 Oplysning om copyright 

 Open access-publicering 

 Behovet for støtte til publiceringsprocessen er dog stærkt institutspecifikt, da Institut 

for Statskundskab for eksempel allerede tilbyder inhouse-støtte til adskillige af 

ovenstående udfordringer, og hvorvidt dette overhovedet er en biblioteksopgave fremstår 

for nogle respondenter diskutabelt, da det fordrer en høj grad af specifik og ofte uformel 

viden.  
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Overordnede anbefalinger 

Her opstilles de væsentligste anbefalinger, som projektgruppen har udarbejdet på grundlag af 

undersøgelsen:  

 Biblioteket bør fortsat fokusere væsentligst på KUBIS’ kerneydelse – 

tilgængeliggørelse af akademiske informationsressourcer i såvel fysisk som digital form – 

da dette stadigvæk skaber essentiel værdi for forskerbrugergruppen.  

 Biblioteket bør styrke undervisning og vejledning i informationssøgning og 

informationsmanagement til både ph.d.-studerende og forskere. Desuden bør biblioteket 

facilitere debat og bevidsthed omkring disse værktøjer i forskningsverdenen. Eventuel 

undervisning vil med fordel kunne udvikles og tilbydes i tæt samarbejde med de enkelte 

institutter.  

 Ph.d.-studerende bør udgøre et særligt fokusområde for disse undervisningstilbud, 

da de fremstår som centrale for at få integreret og spredt de informationsvidenskabelige 

kompetencer i det akademiske system. Det kan være vigtigt, at sætte ind relativt tidligt i 

forløbet, før for mange dårlige vaner er dannet, da disse kan være svære af afvikle 

efterfølgende. Denne undervisning bør integreres i institutternes egne strukturer, tilpasses 

de ph.d.-studerendes læringsprocesser samt muligvis gøres obligatorisk.  

 Kendskabet til referencehåndteringssoftware bør udbredes i forskermiljøerne, da 

dette frigør reel forskningstid. Dette bør igen afvikles i parløb med institutterne. 

Eventuelt kunne man lave et ”karavane-baseret” undervisningskoncept, hvor man tilbød 

installation/vejledning på de enkelte institutter. En mulighed kunne være en institutbåret 

anbefaling af brug af et givent stykke referencehåndteringssoftware, da en standardisering 

på institutplan ville lette samarbejdet forskerne imellem, og muliggøre at forskerne i højere 

grad kunne hjælpe hinanden, hvis de sad med samme platform.  

 Biblioteket bør generelt arbejde for at skabe bevidsthed omkring 

informationskompetence som et væsentligt akademisk metodeværktøj, da dette 

aktuelt fremstår som en ”ikke-italesat” viden i forskningsverdenen, skønt det kan 

kvalificere det akademiske arbejde væsentligt. 

 Biblioteket bør generelt være meget opmærksom på faglige og individuelle forskelle 

samt lokale praksisser på det enkelte institut. Services og tilbud bør personaliseres og 

målrettes derefter. 

 Biblioteket bør formidle de øvrige eksisterende faglige søgeværktøjer, som kan 

supplere Google Scholar, da de indeholder nogle funktionaliteter, der ikke findes i Google 

Scholar, som kan være brugbare i en forskningssammenhæng.  
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 Bibliotekets digitale brugerflade bør generelt være simpel, intuitiv og ”convenient”. 

Biblioteket bør især arbejde på kortere loadetider i REX, arbejde med søgemaskinens case-

sensitivity, så vidt muligt reducere antallet af klik fra brugerne går ind på siden til en åben 

PDF-fil er tilgængelig samt overveje muligheden for automatisk log-in hjemmefra. Desuden 

bør det formidles hvad REX helt præcist søger på overfor brugerne (særligt i artikel-feltet), 

og muligheden for at anvende featuren ”Fandt du ikke hvad du søgte” bør formidles bedre 

samt gøres mere intuitiv at anvende. Lokationskategoriseringen af materialer kunne 

muligvis også gøres mere forståelig for brugerne.  

 Biblioteket bør fokusere på bedre formidling omkring eksistensen af e-ressourcer 

samt skabe klarhed omkring vilkårene for brugen af disse. Herunder bør der især 

være fokus på printmuligheder, som er væsentligt for mange brugere, og man bør formidle, 

ved hvilke forlag/bogpakker dette kan lade sig gøre, og hvorledes brugerne finder frem til 

disse ressourcer.  

 Hvis KB’s indkøbsordning opfattes som et vigtigt aktiv, bør denne forbedres og 

formidles væsentligt bedre. 

 Generelt bør bibliotekets øvrige services og generelle funktionalitet formidles 

væsentligt bedre. Det er især vigtigt at sikre sig at nystartede og nyansatte får den rigtige 

information hurtigst muligt. Dette vil formentligt ske mest effektivt i samarbejde med 

instituttet. Man kunne måske forestille sig produktion og distribution af et simpelt 

fysisk/digitalt katalog over bibliotekets muligheder og samlede services samt 

grundlæggende funktionalitet såsom oprettelse af institutlånernummer, bogudbringning, 

anvendelse af REX og lignende. 

 Forskerne ser generelt ikke bibliotekets hjemmesider, så man må kortlægge de 

relevante kommunikationskanaler, hvor ph.d.’ere og forskere ”befinder sig” – både 

digitalt og fysisk – og markedsføre bibliotekets tilbud her.  

 Biblioteket bør faciltere samarbejde og den personlige kontakt mellem VIP’ere og 

KUBIS-medarbejdere – gerne i uformelle settings. Kontinuerlig synlighed i forskernes 

dagligdag er vigtigt. Værktøjer hertil kan være fælles undervisning eller fællesprojekter i 

parløb med de enkelte institutter. Man bør være opmærksom på, at forskerne sjældent 

kommer fysisk på biblioteket, og at uformelle møder sjældent opstår automatisk grundet 

de strukturelle og fysiske rammer.  

 Biblioteket kunne overveje at genskabe muligheden for at browse fagspecifikt i de 

fysiske materialer. Biblioteket kunne ligeledes overveje at facilitere et mere socialt miljø 

med en simpel form for cafefunktion.  

 Publiceringsstøtte bør overvejes som et muligt servicetilbud – der synes at eksistere et 

væsentligt behov for det på nogle institutter, hvorimod andre institutter selv tilbyder 

støttemuligheder. Dette vil dog kræve en høj grad af fagspecifik kompetence. Et sådant 

tilbud kunne eventuelt udvikles som et samlet pakketilbud i samarbejde med andre aktører 

indenfor området såsom sprogcenteret. 
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 Biblioteket bør formidle og anvende den viden, som er blevet produceret gennem 

denne undersøgelse som afsæt for konkrete udviklingstiltag, og projektet kan 

eventuelt anvendes som grundlag for en eller flere udviklingsworkshops.  

 Biblioteket bør også fremadrettet lave brugerfokuserede undersøgelser som dette 

projekt, da det faciliterer dannelsen af personlige kontakter, giver brugerne ejerskab over 

biblioteksudviklingen samt fungerer som en effektiv form for uformel markedsføring af 

biblioteket.  

 

Projektorganisation 

Projektgruppe: Mads Korsgaard, Ulrik Madsen Hansen og Anders Bonatto Fisker.  

Projektleder: Mads Korsgaard. 

Periode: Februar 2014-december 2014. 

Projektforløbet har været inddelt i følgende faser:  

Fase 1: Februar-marts 2014: Udførelse af litteraturreview med kort rapport. 

Fase 2: April-maj 2014: Udarbejde af pilotinterviewguide til forskere. 

Fase 3: Juni-august 2014: Afprøvning og tilretning af interviewguide 

Fase 4: September-oktober 2014: Gennemførelse af interviews med 30 forskere og ph.d.-

studerende. 

Fase 5: November 2014: Udarbejdelse af rapport om interviewresultaterne.  

  

Metode og procesbeskrivelse 

Som beskrevet ovenfor startede undersøgelsen med et litteraturreview (bilag 3) med henblik 

på at undersøge den eksisterende viden indenfor feltet og herved konstruere en kvalificeret 

interviewguide. Særligt har dette arbejde taget udgangspunkt i et lignende studie af Thea 

Drachen & Asger Væring, som blev foretaget i KB-regi i 2011 (og ovenstående fund og 

anbefalinger fra denne undersøgelse har vist sig i store træk at bekræfte dette studies fund – 

se bilag 3). 

Efter udarbejdelse, afprøvning samt tilretning af en interviewguide er der blevet rekrutteret 

30 respondenter – 15 forskere og 15 ph.d.-studerende – fra institutterne for henholdsvis 

Økonomi, Antropologi, Sociologi, Statskundskab og Psykologi (med hovedvægt på de tre 

sidstnævnte, da projektgruppen bestod af fagreferenter fra disse institutter). Der er blevet 

tilstræbt en vis spredning i forhold til alder og køn, men tilgængelighed samt lyst til at deltage 

i undersøgelsen har også været en faktor, hvilket selvfølgelig er en bias i forhold til 

resultaterne, da man kunne formode, at forskere, som ikke føler sig hjemme i det nuværende 
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digitale informationsparadigme måske har været mindre tilbøjelige til at ville deltage. 

Desuden er der selvsagt en klar aldersbias, som hælder mod de yngre generationer eftersom 

halvdelen af respondenterne har været ph.d.-studerende og dermed i den yngre ende af 

forskerbrugergruppen som helhed. Efter de 30 interviews er blevet udført er disse blevet 

enten helt eller delvist transkriberet.  

For at bibevare en 

induktiv tilgang til 

datamaterialet har dette 

efterfølgende været 

igennem en 

struktureringsproces, 

hvor de mest sigende 

udsagn fra hvert enkelt 

interview er blevet 

udvalgt, udprintet fysisk 

og udklippet. Udsagnene 

er hernæst blevet 

grupperet og 

kategoriseret efter sammenhæng, og disse grupper af udsagn er derefter blevet samlet i 

endnu mere overordnede kategorier. Gennem denne proces er interviewene således blev 

kondenseret til 8 centrale tematikker, som fremgår af de følgende afsnit. Desuden er enkelte 

kvantitative data som nævnt trukket fra det kvalitative materiale, hvilket særligt har 

fremstået som relevant at gøre i nedenstående afsnit omkring informationsadfærd. En række 

mere eller mindre løsrevne oplevelser af enkeltproblematikker samt forskellige ideer til 

servicetiltag, der er fremkommet i løbet af processen, er derudover blevet uddraget og for 

overskuelighedens skyld placeret i to separate bilag.  

 

Temaer og resultater 

I de følgende afsnit rapporteres de 8 hovedtemaer, som er blevet uddraget af datamaterialet, 

med en højere detaljegrad end de ovenfor præsenterede konklusioner. Præsentationen 

bygger så vidt muligt på en høj grad af tekstnærhed i forhold til respondenternes udsagn og 

centrale pointer.  

 

TEMA 1: Informationsadfærd 

Det første og mest centrale tema for hele undersøgelsen er de ph.d.-studerendes og 

forskernes aktuelle informationsadfærd. Her præsenteres en række markante fund, som er 

blevet gjort gennem denne undersøgelse.  
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Anvendelse af materialer 

Respondenternes anvendelse af bibliotekets materialer og værktøjer synes at variere 

væsentligt ud fra både individuelle præferencer og hvilket fagområde, der forskes indenfor. 

Overordnet set fremstår elektroniske tidsskriftsartikler, dog som den allervæsentligste 

informationsressource. De interviewede økonomer anvender stort set kun digitale 

tidsskriftsartikler, hvorimod forskere indenfor visse psykologiske underfagområder stort set 

kun anvender fysiske bøger til deres arbejde. Langt de fleste respondenter anvender dog en 

blanding af tidsskriftsartikler og bøger i deres arbejde, og de bruger både fysisk såvel som 

digitalt materiale – dog overordnet set med en hovedvægt på det digitale. Desuden fremstår 

det som en tydelig praksis hos en væsentlig del af respondenterne, at de printer det digitale 

materiale ud i fysisk form, hvis de skal arbejde i dybden med det.  

 

Søgeværktøjer 

Det er markant, af 24 ud at de 30 

respondenter fortæller, at de bruger 

Google Scholar som et primært eller 

DET primære søgeværktøj. Som en 

ph.d. fortæller: ”Google er min 

primære søgeven (…) Jeg er jo svært 

glad for, Google er koblet sammen 

med KB.” Google Scholar bruges af 

respondenterne både til at finde 

bøger, artikler og grå litteratur 

såsom konferencebidrag, pre-print-

versioner og lignende. 15 af de 30 

respondenter beretter, at Det 

Kongelige Biblioteks søgemaskine REX er et væsentligt element i deres 

litteratursøgningsproces. De mere fagspecifikke databaser samt tværfaglige databaser såsom 

Web of Science og Scopus bruges også, men tilsyneladende i væsentligt mindre grad end man 

kunne forvente (der er dog et indtryk af, at især ældre forskere stadigvæk anvender disse 

værktøjer i væsentlig grad).  

 

E-bøger og tablets 

Blot 1 person ud af de 30 respondenter beskriver at anvende en tablet-enhed som en 

væsentlig del af informationssøgningsprocessen. Denne respondent beskriver endvidere 

under hans litteratursøgning at opleve problemer med pop-up-vinduer, som ikke fungerer på 

hans Ipad. En del respondenter anvender e-bøger i nogen grad, men der rapporteres om 

blandede erfaringer med funktionaliteten. Som en forsker fortæller: ”Jeg er egentligt meget på 

det der e-bog, men jeg synes ikke de der e-bogslister fungerer supergodt (…) Så ville det være e-



12 

bøger, jeg selv køber, ikke e-bøger, jeg låner.” Der er også respondenter, som ikke kender til e-

bogsressourcerne. Som en forsker udtrykker det: ”I was not aware of the e-books, but I’m not 

surprised.” (Se senere temaafsnit om formidling). Da en væsentligt gruppe af respondenterne 

foretrækker at printe det materiale, de skal arbejde i dybden med, fremstår det hos nogle 

respondenter desuden som en markant hindring for brugen af e-bøger, at materialet ikke kan 

printes. Som en ph.d. fortæller: ”Jeg gider ikke låne en e-bog. Der er nogle e-bøger, det er i hvert 

fald den oplevelse, jeg har haft (…) hvor man ikke kunne skrive det ud, og I og med, jeg kun læser 

på papir, så gider jeg ikke engang søge efter det (…) Så der kunne I godt være sådan, ok, hvis der 

er nogle typer af e-bøger, som man rent faktisk kan skrive ud, så hvis det er forlagsafhængigt, så 

skrive ud, hvad det er for nogle forlag (…) Det er mit indtryk, at der er rigtigt mange, der printer 

det ud, som de læser.” En enkelt respondent fortæller, at nogle brugere prøver at omgås de 

tekniske regulationer, som er på brugen af e-bogsmaterialet: ”Ja, nogle gange er de til at printe 

ud, andre gange altså (…) Jeg ved, der er nogle af mine studentermedhjælpere, hvor de har siddet 

og haft programmer, der har hapset de der sider, sådan lidt grynet, men altså hvor de sidder og 

prøver at få det samlet til en pdf-fil.” 

 

Bogindkøb og brug af andre biblioteker 

Langt de fleste respondenter køber i en eller anden grad bøger ind til deres egen forskning 

(dette spørgsmål blev dog tilføjet en senere version af interviewguiden, så dette er ikke 

undersøgt i særligt omfang på Institut for Sociologi). En ph.d. fortæller: ”Jeg køber de bøger, 

hvor jeg ved, jeg skal bruge dem meget, og hvor jeg gerne vil kunne sidde og strege i dem.” Skal 

dette kvantificeres er der hos de adspurgte respondenter tale om et gennemsnitligt 

bogindkøb på 7-8 bøger om året (dette tal er dog behæftet med en vis usikkerhed og dækker 

over et spænd, hvor nogle indkøber 30 bøger om året og andre stort set ikke indkøber bøger). 

Finansieringen af disse bøger synes at variere fra institut til institut. På Institut for Psykologi 

fremstår det således som mere normalt, at bogindkøb helt eller delvist finansieres af institut- 

og forskningsmidler – også for ph.d.-studerende, hvorimod det på Institut for Statskundskab 

og Institut for Antropologi synes at være mere normalt, at de ph.d.-studerende selv 

finansierer deres bogkøb, og forskerne enten finansierer deres bøger med puljemidler eller 

privat. Som en forsker fortæller: ”Hvis jeg får forskningsmidler, så prøver jeg altid at sørge for, 

at der er en pulje til indkøb af litteratur. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så betaler jeg dem selv.”  

Respondenterne anvender generelt ikke indkøbsordningen gennem Det Kongelige Bibliotek, 

og få af respondenterne giver udtryk for at kende til den. Enkelte, der har brugt den har 

oplevet af bøgerne ikke kom og er endt med at bestille bøgerne andetsteds på nettet (se bilag 

2). Desuden rapporterer samtlige 30 respondenter, at de anvender Det Kongelige Bibliotek, 

som deres primære bibliotek, når de låner bøger og artikler – fysisk som online. 16 ud af de 30 

rapporter også at benytte andre biblioteker og biblioteksservices – men oftest relativt 

sjældent. De øvrige bibliotekstilbud, som primært anvendes udover KB, er bibliotek.dk, CBS’ 

bibliotek samt folkebibliotekerne generelt. 
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Referencehåndtering 

Måske lidt overraskende – digitaliseringen af forskningsverdenen taget i betragtning – 

anvender blot 12 ud af de 30 respondenter referencehåndteringssoftware. Blandt disse 12 

anvendes primært Endnote og Zotero samt Mendeley hos enkelte. Adskillige respondenter 

giver udtryk for, at de i stedet har udviklet deres egne små systemer til at organisere deres 

ting med tiden, som dog ikke altid synes lige effektive. Som en forsker fortæller: ”Så er der det 

med mine artikler, jeg printer dem jo ud (…) Jeg har sådan nogle bunker med emner, og så når 

jeg har læst en, så kommer den op i en bunke, og tit rammer den ikke helt rigtigt, så ligger den i 

den forkerte bunke.” En væsentlig del af respondenterne giver udtryk for, at de gerne ville 

bruge referencehåndteringssoftware og ved det eksisterer, men de oplever ikke, at have tid og 

overskud til at sætte sig ind i funktionaliteten. En ph.d. beretter således: ”Jeg bruger Endnote, 

primært fordi det gør alle andre, men jeg vil gerne have noget bedre (…) Og jeg bruger den nok 

ikke optimalt, fordi jeg ikke har fået sat mig ind i, hvordan det virker.” En anden ph.d. fortæller 

om sit forhold til referencehåndteringssoftware: ”Det er noget jeg har prøvet lidt, men jeg er 

ikke blevet fortrolig med det endnu. Jeg har været temmelig begravet i praktiske opgaver indtil 

videre, så det har hele tiden været noget, jeg sådan har skubbet foran mig.” En tredje ph.d. 

udtaler sig mere direkte: ”Jeg havde egentligt en ide om, at jeg skulle bruge Zotero, men jeg har 

været for doven til at få det gjort endnu.” 

 Det er dog ikke alle respondenter, 

som er bevidste om muligheden for at 

anvende 

referencehåndteringssoftware, og et 

behov afspejles tydeligt hos nogen 

respondenter. Som en ph.d. udtrykker 

det, da hun får at vide, at dette 

værktøj eksisterer: ”Det vil jeg helst 

ikke vide, det har jeg ikke tid til lige nu, 

men i fremtiden ville jeg have ønsket, 

at jeg havde fået det at vide helt fra 

starten. Altså for 3½ år siden, det 

kunne have været rigtig rart, fordi nu 

sidder jeg og roder rundt med det, og nu prøver jeg Harvards referencesystem, så skal det hele 

registreres i alfabetisk rækkefølge, og det tager bare, altså lige nu har jeg 28 sider referencer, og 

det tager jo lang tid, og det er ikke færdigt (…)Det er sådan noget, jeg bruger min sidste uge på, 

inden jeg afleverer.” Da dette værktøj ved systematisk anvendelse er væsentligt 

tidsbesparende og reelt kan frigøre forskningstid, må formidlingen af dette tilbud fra 

bibliotekets side ses som et væsentligt indsatsområde. Dette kunne eventuelt integreres i 

samarbejde med institutterne – og for eksempel integreres i ph.d.-undervisningen – for som 

en ph.d.-studerende bemærker: ”Du ved, skal jeg så sige til instituttet, at de skal tvinge os på 

kursus i det, ellers er der mange, der ikke kommer, og hvis jeg var blevet tvunget på det i starten 

af mit forløb, havde jeg sgu også nok brugt det.”  

Man kunne for at lette samarbejdet mellem de enkelte forskere også foreslå en 

institutanbefaling af et bestemt stykke software – så folk så vidt muligt arbejder på samme 
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platform og derved lettere kunne dele referencer samt bedre hjælpe hinanden, hvis de er 

bekendte med den samme platform. En forsker ønsker således netop hjælp til valg af platform 

og udtrykker et ønske om personaliseret praksisnær undervisning: ”Fortæl mig først, hvilken 

platform jeg skal bruge for at samle mine referencer – og hvordan er det så, jeg ville skulle bruge 

det (…) Det ville være dejligt, hvis der kom en på mit kontor og sagde, lad os tage en halv time. 

Gjorde det enkelt og kort.” En mulighed kunne således være i samarbejde med de enkelte 

institutter at lave en ”karavane”, som ”turnerede” rundt med et sådant undervisningstiltag. 

Det er desuden en væsentlig observation, at de ansatte på Institut for Økonomi helt 

standardiseret arbejder i programmet LaTex, da dette modsat for eksempel Word og lignende 

tekstbehandlingsprogrammer kan håndtere kompliceret matematik, og derfor anvender de 

alle sammen det kompatible format BibTex til referencehåndtering, som de typisk hiver ud fra 

Google Scholar. Markedsføring af referencehåndteringskurser til dette institut ville derfor – 

hvis man reelt kunne tilbyde noget anvendeligt i denne sammenhæng – skulle tilpasses denne 

praksis. En enkelt ph.d. rapporterer desuden om tekniske udfordringer ved at anvende 

referencehåndteringssoftware på instituttets maskiner, som man selvfølgelig må forholde sig 

til: ”Den her institut-pc vil ikke lade mig bruge Endnote, og den vil heller ikke lade mig bruge 

Zotero, som jeg godt kunne tænke mig at bruge.” Samlet set synes formidling af og 

undervisning indenfor referencehåndteringssoftware således at være et væsentligt 

indsatsområde, som er værd at fokusere på. 

 

Søgningsstrategier 

Når man ser på de adspurgte respondenters strategier og metoder til informationssøgning, er 

der ligeledes nogle påfaldende fund. Et markant fund er, at kun 7 ud de 30 respondenter reelt 

beretter, at de som en del af deres normale praksis foretager, hvad der kan betegnes som 

systematiske informationssøgninger i klassisk forstand. 20 ud af 30 beskriver derimod mere 

eller mindre eksplicit, at den metode de primært arbejder ud fra, er hvad man normalt 

betegner som ”kædesøgning” eller søgning i citationsnetværket. Den primære praksis er 

således, at man tager udgangspunkt i en given tekst, som omhandler ens emne, kigger i 

referencelisten, finder det materiale, der refereres til og ser, hvem der har citeret teksten 

(typisk i Google Scholar), finder referencernes referencer, ser hvem der har citeret dem, osv.… 

Den mere systematiske tilgang til litteratursøgning, som er meget præsent i den 

informationsvidenskabelige verden, fremstår derimod ikke som den primære måde at arbejde 

på, hvilket måske er et andet virkelighedsbillede end det der eksisterer i 

forskningsbiblioteksverdenen. Som en ph.d. udtaler: ”Jeg har stadigvæk meget at lære, vil jeg 

sige, i forhold til litteratursøgning. Det er ikke noget, der har fået så meget plads i processen 

endnu (…) Altså det har jeg stadig lidt til gode, der her med at lave de mere systematiske 

søgninger.” Man kan diskutere om denne mindre systematiske praksis er problematisk, da de 

fleste forskere giver udtryk for at finde det materiale, de skal bruge ved disse metoder. En 

forsker har dog denne pointe i forhold til sin egen søgeproces: ”Jamen, det er ikke særligt 

systematiseret (…) og man kan sige, det er jo sådan set et eller andet sted ikke særlig godt for 

forskningen i sig selv, fordi det gør også, at man ofte bruger den samme litteratur, som der bliver 

brugt af andre, ikke.”  
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Det sociale aspekt af informationssøgningsprocessen er således en væsentlig faktor i de 

virtuelle informationsstrukturer, og det samme gør sig gældende i respondenternes daglige 

praksis, hvor de ofte anvender kolleger og netværk, som et led i deres 

informationssøgningsproces. En ph.d. beretter således: ”Jeg må indrømme, min 

litteratursøgning går faktisk tit på at gå hen og banke på en eller andens dør og sige, hvad for en 

bog er det, jeg skal starte med, og så siger de, den her bog skal du starte med, og så ved jeg, altså 

fordi så er det også den bog, så kigger man på referencelisten deri, evt. ser, hvem der har citeret 

den siden.” Det fremstår ud fra undersøgelsen som normal praksis, at man skaffer sig 

information hos hinanden internt i forskningsverdenen. Som en forsker fortæller: ”Mindst 

ligeså meget, som det at søge i søgemaskiner bruger jeg mit netværk, og hvis jeg skal sige, hvad 

der er mest effektivt, så er det at bruge folk, jeg kender.” Forskere leverer desuden 

tilsyneladende velvilligt deres artikler til andre forskere (eventuelt i pre-print-versioner), da 

dette øger deres sandsynlighed for at blive citeret. Som en forsker fortæller om hans strategi, 

hvis en given artikel ikke er umiddelbart tilgængelig på Google Scholar: ”Probably what I 

would do first would be to send an email to whoever wrote the article saying, do you have a copy, 

could you send it to me?”  

Et andet påfaldende aspekt for respondenternes informationsadfærd er, at convenience-

princippet i høj grad gør sig gældende – hvis materialet ikke er umiddelbart tilgængeligt 

oplyser mange, at de ofte dropper det, medmindre det er opfattes som meget vigtigt for deres 

projekt. Som en forsker beskriver det: ”If it’s not on the Internet, then it does’nt exist for me – 

from a time perspective”. 

 

Sociale dynamikker? 

Et interessant fund i denne undersøgelse er, at langt størstedelen af respondenterne beretter, 

at man i forskningsverdenen meget sjældent diskuterer ting som litteratursøgning. Som en 

ph.d. beskriver det: ”Det er faktisk første gang, jeg har tænkt over det. Det er sådan et emne, 

som det er sådan lidt for granted emne, at man har sådan teknikker til den slags, det er ikke 

noget, man diskuterer.” En anden ph.d. pointerer samstemmende: ”Det her er sådan en af de 

ting, som vi aldrig italesætter (…) Selvom det er så pissevigtigt at erfaringsudveksle omkring det 

(…) Paradokset er, at vi er enormt hårde overfor vores studerende, når det kommer til det her 

med at søge referencer og have styr på din litteratur, men når det kommer til os selv, så snakker 

vi ret sjældent om det.”  

Et andet interessant fund er, at en væsentlig del af respondenterne beskriver en opfattelse af, 

at deres kolleger i væsentligt højere grad arbejder mere systematisk end dem, selvom denne 

undersøgelse afspejler, at den systematisk tilgang ikke er den primære arbejdsmetode. Som 

en forsker beskriver det: ”Jamen altså, jeg lider jo af den der formodentlig udbredte 

mindreværdsfølelse af, at andre folk har en mere struktureret automatisk litteratursøgning.” En 

ph.d. fortæller ligeledes: ”Altså jeg tror, at alle andre er meget mere strukturerede og har en 

mere rigtig database, men jeg ved det ikke.” En forsker beskriver, at der måske kan eksistere 

en form for pinlighedsfaktor i forskningsverdenen omkring netop disse kompetencer i den 

digitale tidsalder: ”Der jo sådan en pinlighedsfaktor eller skamfuldhedsfaktor i forholdet 
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forskere og bibliotek imellem, hvor masser af forskere, de vil dukke sig eller tænke, nej, jeg vil 

ikke sige noget, fordi, jeg ved ikke, eller jeg er i virkeligheden sat af, og så vil jeg demononstrere 

min uvidenhed ved overhovedet at være i kontakt med andre. Og det er rigtigt, rigtigt vigtigt, at 

man overkommer det!” En ph.d. beskriver måske dette fænomen fra et andet perspektiv: ”Jeg 

er bedre til alt det her litteratursøgning end min vejleder, og det er jo også lidt det, som er 

problemet her, at dem man burde få ting at vide af, de ved endnu mindre end en selv.” At 

informationskompetence således muligvis kan være et lidt ømtåleligt emne vil være vigtigt at 

forhold sig til, men ikke desto mindre fremstår det derfor som vigtigt, at biblioteket faciliterer 

en italesættelse af disse kompetencer, da de som det bliver pointeret netop er vigtige og 

akademisk kvalificerende.  

 

En mulighed for kvalificering 

Der synes således at være – om ikke et markant behov – så i hvert fald et mulighedsrum for, at 

KUBIS som organisation kan træde ind i den akademiske verden og tilbyde samt 

videreformidle nogle af de informationsvidenskabelige kompetencer, der er grundlæggende 

rodfæstet i KUBIS-organisationens faglighed, da dette formentligt ville kunne kvalificere det 

akademiske arbejde, der bliver foretaget på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, samt 

implementere værktøjer såsom referencehåndteringssoftware, der i sidste ende kan friggøre 

reel forskningstid – især på nogle institutter synes der at være et aktuelt behov. Som en 

forsker pointerer, er det (…) lidt pinligt at indrømme, at man ikke lige er ajour med de ting, men 

det er der ikke noget at sige til (…) at hvis man ikke lige har holdt sig ajour og måske er lidt 

nørdet omkring det, så kræver det sådan noget efteruddannelses-agtigt, så det tror bestemt er 

noget man kunne lave (…) Samme forsker foreslår, at konstruere et tilbud om efteruddannelse 

i et samarbejde mellem institutterne og biblioteket: ”Mit forslag til sådan noget 

efteruddannelse er, at det netop bliver en parring af jer og sådan nogen fra et institut fordi, jeg 

kunne forestille mig nogen gange, at I har mange tilbud, men så er der måske ikke nogle der 

melder sig, fra medarbejderstabens side. Og det kunne måske netop løses ved at man går i 

partnerskab. Man tager en fra det fagkyndige og en fra det fagfaglige miljø, og laver sådan et 

dobbeltindslag.” Dette kunne være en anbefalelsesværdig vej at gå for at facilitere 

informationskompetencer i det akademiske system. En anden forsker påpeger dog, at det 

efter hans opfattelse kan være svært at nå nogle forskere, for som han formulerer det: ”Der er 

en opsplitning, måske ligefrem en dikotomi mellem erfarne forskere eller ældre forskere og 

yngre forskere. Jeg tror yngre forskere og nye forskere er meget mere indstillet på sådan som 

litteraturen, især det elektroniske og hvordan man søger litteratur, er indrettet nu (…) hvorimod 

ældre og mere erfarne forskere måske er ved at opgive overhovedet at søge ret meget ny 

litteratur, og på den måde synes jeg sådan, at de falder i næsten hver sin lejr, og hvordan fanden 

skal man samle det?” Forskeren fortæller endvidere: ”Jeg er helt sikker på, jeg har kolleger, som 

man kan forsøge at undervise eller fortælle om muligheder for elektronisk nok så meget, altså 

enten kan de ikke eller også vil de ikke. Det er slut (…) Hvis man vil servicere dem, så er man nødt 

til at have noget, som minder mere om den gammeldags analoge måde at finde litteratur på.” 

Hvis dette citat afspejler virkeligheden, vil det betyde, at der eksisterer en brugergruppe, hvor 

hver enkelt har enormt forskellige forudsætninger for at begå sig i et digitalt 

informationsparadigme, og man kunne i så fald overveje at målrette og personalisere services 
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og eventuel undervisning til de enkelte forskere eller forskergrupper – i det omfang, der 

overhovedet eksisterer en åbenhed overfor en sådan undervisning.  

 

TEMA 2: Bibliotekets funktionalitet og betydning 

Stor brugertilfredshed 

En gennemgående holdning, som er fremgået gennem studiet, er at tilfredsheden med den 

service, som KUBIS leverer, generelt er utroligt høj blandt langt størstedelen af de 

interviewede forskere og ph.d.-studerende. Ser man på vedhæftede samling af rapporterede 

enkeltproblematikker (bilag 1) er det påfaldende, hvor få problemer, der reelt set er 

fremkommet gennem interviewstudiet, i forhold til at det har inkluderet 30 respondenter. 

Som en forsker beretter: ”Jeg har ikke noget som helst negativt i forhold til KB og jeg synes også, 

der er en god service og hurtig service og alt det der.” En ph.d. fortæller samstemmende: ”Jeg 

synes generelt, at det har fungeret upåklageligt. Og sådan set ikke kun, altså ikke kun den tid, jeg 

har arbejdet som ph.d.-studerende, altså jeg synes også som specialestuderende, at jeg synes, det 

i det hele taget bare virker meget effektivt.”  

Denne oplevelse af problemløshed kan formodentligt både tilskrives biblioteks strukturering 

af deres informationsservice samt den teknologiske udvikling generelt. Som en forsker 

udtrykker det: ”It’s so efficient now! You could do the kind of search that would take me a day 

now in seconds. I can’t imagine it becoming much more efficient”. Langt størstedelen af 

respondenterne beskriver en oplevelse af i hovedtræk at have adgang til det materiale, de har 

brug for. Som en forsker udtrykker det: ”Jeg synes, det er en service, der fungerer rigtigt, rigtigt 

godt. Det er sådan jeg oplever det. Hvis jeg har brug for noget, så kan jeg næsten altid få fat i det 

og hurtigt (…) Det synes jeg har været superlækkert. Det er en rigtig god service”. Det forefindes 

heller ikke nogen væsentlig kritik af KUBIS-medarbejdernes kompetence. Som en Ph.d. 

formulerer det: ”Det er noget godt, jeg forbinder biblioteket med. Jeg synes altid, når jeg 

kommer derover, at jeg får en god betjening, og der er en rar stemning derovre (…) og man er 

sikker på, det er nogle kompetente folk”. Adskillige respondenter udtrykker også eksplicit 

glæde over den service, der har, med at få leveret bøgerne til deres dueslag. Som en forsker 

fortæller: ”Det er superdejligt, at kunne få bøgerne lige op i hylderne. Jeg slipper for at skulle 

bevæge mig for at få det hjem. Det synes jeg er en god service”. Der synes også, at være en 

generel oplevelse af, at det er let at få hjælp, hvis man selv opsøger den. Som en ph.d. oplever 

det: ”Jeg har ikke oplevet de store problemer sådan set, men jeg ved, jeg kan bare ringe og 

spørge, og så kommer der nogen og vil hjælpe mig med det”. En ph.d. beskriver oplevelsen af 

muligheden for hjælp i forhold til hendes daglige arbejde: ” Nu ved jeg godt, at jeg ikke bruger 

biblioteket fysisk særligt meget mere, men det er rart at vide, at det er her – f.eks. til lige at gå 

over og høre om CURIS eller whatever, ikke. Det har endnu ikke været nødvendigt, men jeg har 

tit tænkt, nå men den mulighed findes her (…) det er med i min planlægning og det gør på en 

måde min arbejdsdag mere overskuelige, at jeg ved, at hvis får et problem indenfor det her 

område, så går jeg bare lige herover (…).  
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Oplevelse af essentiel betydning 

Generelt oplever størstedelen af respondenterne at bibliotekets har en essentiel betydning for 

deres arbejde. Som en forsker udtrykker det: ”Jamen det er jo altafgørende for, at jeg kan gøre, 

hvad jeg gør (…) Det at have al den information, jeg har brug for ”at the fingertips” er utroligt 

vigtigt (…) Og jeg glemmer nogle gange hvor meget vi har adgang til, som andre ikke har”. En 

ph.d. beskriver bibliotekets betydning således: ”Det er jo alfa og omega, jeg bruger det hver 

dag (…) Måske et sted mellem 10 og 20 gange trykker jeg på KB-links på Google Scholar, så det 

har kæmpe betydning, at jeg kan komme til artiklerne den vej. Det letter mit arbejde ekstremt, 

jo.” Det synes især, at være den virtuelle værdi, som tillægges betydning af en stor del af 

respondenterne. Som en forsker påpeger: ”Selvfølgelig er det mere værd virtuelt. Det er ikke 

bare en bygning (…) Men det digitale virtuelle, alle de her ting, uden det fungerer mit arbejde 

ikke (…) Det fungerer så godt, og derfor undervurderer man måske nogle gange vigtigheden.” En 

forsker pointerer desuden, at bibliotekets rolle for fremtiden ligeså meget indebærer hjælp til 

selektion af information som det at finde det: ”Jeg ville ikke kunne forske uden 

biblioteksystemet. Helt sikkert. Og det er på trods af, at vi kan google og selv finde ting og at 

mere og mere bliver online. Nej, nej. Biblioteket er altafgørende og det er netop fordi, I for er 

mig, det er netop jer, der har sat jer ind i den sortering af overload’et, som vi selvfølgelig også 

selv kan gøre, men så er det dobbeltarbejde (…) Bibliotekssystemet SKAL være der.”  

  

For stor usynlighed? 

Som beskrevet i foregående afsnit, eksisterer der dog som modvægt til det udsagn stadigt 

forskere, der primært anvender fysisk materiale, og nogle har det måske lidt sværere i den 

digitale setting. Der eksisterer ligeledes respondenter, som rapporterer en oplevelse af, at de 

kun i ringe grad anvender bibliotekets tilbud. Som en ph.d. beskriver det: ”Jeg har kun positive 

indtryk af Det Kongelige Bibliotek – problemet er bare, at jeg ikke har så mange indtryk.”. En 

ph.d. udtrykker samstemmende: ”Jeg vil sige det på den måde, der er ikke noget negativt, jeg 

bruger det simpelthen ikke nok til, at jeg skulle vide, hvad der var rigtigt godt (…)”. En anden 

forsker siger ligeledes: ”Jeg tror ikke, jeg er løbet ind i så mange problemer, fordi jeg ikke har 

brugt det i samme grad, som jeg kunne have gjort”. Denne oplevelse, som også findes hos flere 

af de andre respondenter, skal formentligt i nogle tilfælde ses i sammenhæng med 

digitaliseringen, og at nogle respondenter ikke fremstår som bevidste omkring, at det er Det 

Kongelige Bibliotek, som leverer de onlineressourcer, de anvender. En ph.d. udtaler således 

om Det Kongelige Bibliotek: ”Det har en ret lille betydning, umiddelbart, hvilket er lidt 

ærgerligt, men sådan som jeg tænker Det Kongelig Bibliotek, er det ret meget, at de kan hjælpe 

en med at søge litteratur (…) Men det er sgu ret sjældent, jeg støder ind i ting, som jeg ikke kan 

finde.”  

Mere formidling omkring biblioteket og funktionaliteten af dets vidensinfrastruktur kunne 

derfor være et muligt tiltag, så brugergruppen bliver mere bevidste om bibliotekets rolle i 

universitetssystemet og dermed også ved, hvor de skal henvende i tilfælde af problemer med 

onlineressourcerne. Som en forsker beskriver det: ”Man kan jo ikke rigtigt se en person, når 

man arbejder i en digital sammenhæng (…) Alle de andre, der arbejder derovre kender jeg ikke, 
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så det er svært at sige tak (…) Man skal jo også se, at der folk der arbejder, så det fungerer så 

godt, som det fungerer”. Generelt er det, som en anden forsker beskriver det, i den virtuelle 

verden sådan, at: ”(…) to the extent that I don’t realise the library is working, it’s working well”. 

En tredje forsker bruger i tråd hermed – og måske meget rammende – begrebet 

hygiejnefaktor til at beskrive biblioteket: ”Ja, det er sådan noget, der skal være i orden, og hvis 

ikke det er i orden, så bliver man rigtig sur, men det er ikke sådan noget med, at hvis det virker 

godt, så bliver man helt vildt glad. Og jeg vil sige, biblioteket er lidt en hygiejnefaktor – det skal 

virke, og der skal ikke være noget ballade, og man skal kunne få sine bøger relativt hurtigt og 

nemt. Det er sådan bare noget, der skal være i orden, for ellers kan jeg ikke arbejde.” 

 

TEMA 3: REX 

Interface og workflow 

REX – KUBIS-bibliotekernes digitale katalog og bestillingssystem – fremstår også som et 

gennemgående tema i undersøgelsen, hvilket må betegnes som ganske naturligt, eftersom 

dette touchpoint med digitaliseringen udgør en af de primære kontaktflader mellem 

biblioteket og brugere. Ud af de 30 respondenter nævner 15 således, at de jævnligt bruger 

REX som en indgang til at skaffe litteratur. Og som en forsker beretter: ”Jeg har jo fundet ud af, 

at jeres søgemaskine er jo faktisk blevet ret god til at finde artikler med, så den har faktisk til 

dels erstattet det, at jeg bruger flere andre”.  

En del af respondenterne beskriver dog, at brugerfladen godt kan være lidt besværlig at 

arbejde med, og negative elementer, som adskillige fremhæver, er et besværligt log-in, et højt 

antal af klik for at nå frem til materialet samt lange loadetider, der forstyrrer workflowet. Som 

en ph.d. fortæller: ”(….) det er besværligt at logge ind (…) Jeg ved godt det er en lille ting (…) 

Men det er utroligt, når man skal gøre det her hundrede millioner gange i løbet af sin karriere, 

så betyder det noget, at på Google, der er det bare startsiden på ens browser, BUM! KB, der skal 

man trykke, jeg ved ikke 5-6-7 gange eller jeg ved ikke hvor mange gange for at komme hen til 

søgefeltet, og så er den generelt lidt langsom til at søge.” Nogle beretter om, at workflowet i 

REX har været medvirkende til, at de primært anvender Google Scholar. Som en ph.d. 

fortæller: ”I starten brugte jeg faktisk primært REX (…) og det var jo fuldstændigt håbløst, 

hovedsageligt fordi det tager så lang tid fra du søger på noget , til der popper resultater op, så 

det var særligt tiden, der var mega irriterende. Særligt når man skal finde 50 artikler for at 

danne sig et overblik, så gider du ikke vente 20 sekunder på hver artikel (…) Så fandt jeg ud af, at 

hvis jeg bare logger ind på KB og bruger Google Scholar, så kan jeg gå mere direkte til værks.” 

En enkelt forsker beskriver oplevelsen af REXs case-sensitivet sammenlignet med Google: ”Så 

synes jeg også, at REX er ekstremt case-sensitiv, altså hvis du skriver et ord, og du har slået et 

lille bogstav forkert, så finder den intet, selv om du har skrevet 4 kodeord eller udsteder en titel 

eller et eller andet.”  

Der synes desuden at herske en forvirring omkring, hvor man reelt søger henne, når man 

anvender artikel-feltet i REX. Et par respondenter giver således udtryk for, at de har droppet 

de faglige databaser, fordi de (ukorrekt) har en opfattelse af, at REX søger i alle de 
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eksisterende databaser, som KB har adgang til. Oplysning omkring, hvad REX reelt gør, er 

derfor vigtigt. Nogle respondenter rapporterer desuden om uklarhed i forhold til 

procedurerne for det materiale, der står på de små institutbiblioteker, og generel forvirring 

omkring lokationskategoriseringen af materialer i REX. Som en forsker beskriver:”(…) så skal 

man bestille en bog og så er der 5 forskellige steder, hvor den bog er henne, og så er der nogle 

steder, hvor man ikke kan låne den, så i virkeligheden så bliver man irriteret, fordi det bare er 

umuligt nogle gange at finde ud af, hvordan man egentligt bare kan bestille den hjem.” Dette 

system kunne muligvis fremstå mere klart for brugerne. Desuden fremgår det af en væsentlig 

del af respondenternes udsagn, at de ikke er helt bevidste omkring forholdene for 

fjernadgang, og det faktum at de har samme adgang til materiale hjemmefra som på kontoret, 

hvis de for eksempel logger ind i Google Scholar eller andre databaser gennem REX. 

Information, der skaber klarhed omkring dette, er derfor essentielt. Adskillige rapporterer, at 

de ”bookmarker” tingene hjemmefra og så downloader tingene gennem Google Scholar på 

kontoret – blandt andet for ikke at bruge tid på log-in og lignende hjemmefra, som beskrevet 

ovenfor. Desuden oplever flere respondenter uklarhed omkring featuren ”Fandt du ikke, hvad 

du søgte”, hvor man som ansat gratis kan skaffe materiale hjem fra andre biblioteker, ligesom 

mange udtrykker ikke at være klar over, at denne mulighed eksisterer. En ph.d. beskriver sin 

oplevelse således: ”Hvis der er en artikel man ikke kan få fat på gennem KB, så er der jo den der 

mulighed for at få den alligevel, hvis man skriver og bestiller den. Det synes jeg er rigtigt kringlet 

(…) Jeg har prøvet et par gange, men har altid endt med at opgive (…) Hvis du løber panden mod 

muren – derfra så er der ikke så meget hjælp (…) Det er hvor jeg tænker, ”Nå, så var den 

egentligt ikke så vigtig.” Mere gennemskuelighed og information omkring denne service kunne 

således også være relevant.  

 

TEMA 4: Det fysiske biblioteksrum 

Fysisk fravær 

Et slående faktum ved denne undersøgelse er, at det kun er 4 ud af de 30 interviewede 

respondenter, som nogle gange kommer på KUBIS-bibliotekernes fysiske arealer. Dette kan 

formodentligt især tilskrives et meget velfungerende system med bogudbringning og en høj 

grad af digital aktivitet. Som en ph.d. svarer på spørgsmålet om, hvor tit han kommer fysisk på 

biblioteket: ”Aldrig, fordi systemet fungerer så godt, når jeg får det hele bragt ud.” Nogle 

respondenter beretter dog, at de savner nogle elementer ved de nu nedlagte 

institutbiblioteker. Som en forsker beskriver det: ”Det er lidt ærgerligt, fordi vi havde jo et 

institutbibliotek, og så kendte jeg jo bibliotekarerne og kunne bare gå derned og få nogle ting – 

det var lidt mere fleksibelt. Og jeg ved jo godt, de stadigvæk er derovre – jeg ved bare ikke, 

hvornår, de er der, og hvor de er henne – så jeg bruger det meget mindre (…) Plus at det er 

nemmere at bestille bøger, og så kommer de bare herind i ens dueslag – det er dejligt at kunne 

gøre det.”  
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Afsavn af institutbibliotekerne 

Enkelte respondenter giver således udtryk for at de i 

høj grad savner institutbibliotekerne med deres 

fagspecifikhed og bedre mulighed for at browse 

indenfor de enkelte fag. Som en forsker udtaler: ”Jeg 

har en voldsom kritik mod nedskæring, lukningen af 

alle institutbibliotekerne, som jeg synes er en 

katastrofe, og jeg synes ikke at biblioteket på 

Gothersgade på nogen måde kan erstatte det 

overhovedet (…) Man kan stort set ikke finde bøger. 

Det er jo ikke som at gå på et bibliotek, som der var 

for 10 år siden.” Nogle respondenter giver specifikt 

udtryk for, at de især (blandt andet fra 

institutbibliotekerne) savner muligheden for at 

kunne browse fagspecifikt, eftersom alle bøgerne på 

biblioteket nu står opstillet med efter numerus 

currens-system med fagområderne blandt sammen. 

Især er det muligheden for – indenfor sit fagområde 

– at blive inspireret af den bog man tilfældigvis 

støder på, der fremhæves, eftersom søgning i det digitale domæne oftest involverer brug af 

keywords eller lignende, som hæmmer tilfældighedselementet. Som en forsker formulerer 

det: ”Det bedste ville være, hvis jeg kunne gå rundt på biblioteket og blive overrasket over det, 

jeg finder (…)Det ville være fantastisk at kunne gå på et bibliotek og få inspiration på den måde i 

stedet for at sidde foran computeren.” En anden forsker fortæller ligeledes: ”Den der at cruise 

rundt blandt bøger betyder noget (…) Sådan rigtig nørdet, jeg kan blive helt høj af at være 

omgivet af bøger.” En ph.d. beskriver samstemmende at savne muligheden for at browse, men 

modererer det samtidigt og beretter, hvorledes det ikke er essentielt for hans arbejde: ”Altså 

browse fysisk ikke, det savner jeg. Jeg tror der er mange, der begræder det, men det er ikke 

sådan, at de ligger og græder snot over det.”  

 

Biblioteket som socialt rum 

Et andet forhold, som går igen når snakken falder på bibliotekets fysiske rammer er 

potentialet for at facilitere et socialt fællesskab omkring studie- og forskningsmiljøet. Et par 

respondenter fortæller om, hvorledes de under udlandsophold er stødt på 

universitetsbiblioteker, som har haft en meget mere central placering på campus og har haft 

en café tilknyttet, og hvad dette har betydet. Som en forsker fortæller: ”The other universities 

I’ve worked at has been more like, there is a main campus and there is usually a library in the 

middle of the campus, and people go there and get a table or hang out, people work there and 

that is the only thing I miss. Having that kind of central location, where it’s quiet and people go 

there to study, but they also go there to sort of meet each other. Maybe there is a coffee shop 

inside and you can sit and work.” Enkelte nævner muligheden for at bruge mad og drikke som 

en social facilitator. Som en forsker beretter om sit barndoms bibliotek: ”Så var der sådan en 
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lille café (…) man kunne få 3 småkager for en 5’er eller hvad det nu var (…) Og jeg synes at man 

måske skulle bruge sådan nogle urimeligt billige tricks også på fakultetsbiblioteket. Sådan helt 

lavpraktisk – jamen her kan man få en småkage og en kop te.” Det sociale aspekt bliver generelt 

fremhævet af en del respondenter. Som en forsker formulerer det: ”Der er en eller anden form 

for ikke-virtuel socialitet ved at gå rundt på et bibliotek, som jeg synes er meget, meget vigtig 

(…) Føle dette fællesskab omkring noget, som man fornemmer de andre også synes er vigtigt (…) 

Fysikaliteten, atmosfæren og socialiteten (…)” Der ligger derfor et væsentligt potentiale for 

biblioteket i at facilitere de sociale elementer af studie- og forskningsverdenen samt gennem 

dets fysiske miljø inspirere brugernes akademiske arbejde. Som en ph.d. formulerer det: ”Den 

største udfordring for biblioteket efter min mening er, hvordan kan vi putte det analoge tilbage i 

det digitale. Nu har vi fjernet det analoge, hvordan kan vi genetablere det i en ny form?” 

 

TEMA 5: Formidling 

Manglende formidling af øvrige services 

De fleste er som tidligere nævnt bevidste om KUBIS-organisationens væsentligste rolle som 

universitets vidensinfrastruktur. KUBIS udbyder dog også en lang række andre servicetilbud – 

herunder kurser i litteratursøgning, referencehåndtering, copyrightservice og lignende. Når 

der i studiet er blevet spurgt ind til respondenternes kendskab til disse øvrige services, har 

disse hos en væsentlig del af de 30 respondenter dog ikke fremstået særligt præsente, og man 

kunne formentligt med fordel vægte formidlingen af disse tilbud yderligere over for VIP-

brugergruppen. Som en ph.d. formulerer det: ”Jeg ved ikke rigtigt, om alle er helt klar over jeres 

kurser. Jeg synes, det er nogle gode tilbud, og jeg synes også det er vigtigt, at vide hvordan man 

gør. Bare mere information altså. Fordi det ER nogle rigtigt gode tilbud”. En ph.d. bemærker 

samstemmende: ”Jeg tror, det er meget få af mine kolleger, der faktisk ved, hvad der er af tilbud 

at få herovre”.  

Bibliotekets kurser annonceres primært på fakultetsbibliotekets hjemmeside, og 

respondenterne i studiet giver som helhed ikke indtryk af at orientere sig på denne 

hjemmeside. Som en ph.d. beskriver: ”Der er flere her, der ikke aner, hvor de finder de her 

Zotero-kurser, fordi de ligger under SAMF og sådan (…) Her er det tilfældigt, om folk har hørt om 

det der Zotero fra mig, fordi jeg var studerende dengang jeg så det (…) Jeg ved ikke, om man er 

mere obs på at informere de studerende fremfor de ansatte om det nye?” Formidlingen af disse 

kurser er derfor en vigtig opmærksomhed, da der synes at være behov og interesse for dem. 

Som en forsker siger: ”(…)Nu har du talt om, at der er det der Zotero, det kunne jo være rart, 

hvis det var en viden, der var alment tilgængelig.”  

 

Manglende formidling af elektronisk ressourcer 

Desuden giver nogle respondenter udtryk for et behov for yderligere formidling af 

bibliotekets elektroniske ressourcer. Som en ph.d. fortæller om en vigtig elektronisk 



23 

informationskilde: ”Det var lidt et tilfælde, jeg fandt ud af den eksisterede. Hvis man nu fandt ud 

af det fra dag et! Det kan være, der sidder nogle rundt omkring, der ikke ved, hvad der findes.” En 

anden ph.d. ønsker mere formidling omkring e-bogsaftaler og hvilke regler, der gælder for at 

printe fra de enkelte udbydere: ”Jeg har faktisk set, at der er en del bøger, som I også har som 

elektronisk format, og hvor man også kan printe det ud (…) og det er sådan noget, hvor det bare 

har været lidt tilfældigt, at jeg har fundet det, at I havde det, så det som jeg har savnet der (…) en 

liste over, hvad er det for nogle bøger, er det sådan, at I f.eks. har en forlagsaftale med Oxford?” 

Mere organiseret formidling af eksisterende e-ressourcer kunne således også være et 

fokusområde, for som en ph.d. påpeger: ”E-ressourcerne generelt på KB’s hjemmeside – det 

sådan nogle, som går fra mund til mund.”  

 

Information til nyansatte 

Et andet faktum, som flere respondenter beretter om, er at der ikke automatisk bliver 

informeret om bibliotekets funktionalitet, låneregler og lignende for nystartede ansatte på 

institutterne. Dette synes især problematisk, hvis disse kommer fra en anden institution eller 

udlandet, og ikke har erfaringer med KB som tidligere studerende fra Københavns Universitet. 

Som en ph.d. beskriver: ”Jeg har aldrig fundet ud af, hvordan man bestiller bøger gennem 

biblioteket, så dem bestiller jeg gennem bibliotek.dk (…) Så har jeg set, at der er mange, der får 

dem over i deres dueslag, og jeg ved ikke rigtigt, hvordan de gør det (…) Men jeg er heller ikke 

uddannet på KU, så det kan godt være at dem, som er opvokset der, bare ved, hvordan man 

bruger det.” En anden ph.d. fortæller om sit forhold til REX: ”Jeg har aldrig lært, hvordan det 

fungerer. Jeg er sikker på, det kan alle mulige smarte ting, men jeg ved ikke, hvordan det 

fungerer.” Samstemmende hermed beretter en forsker, at ”vi har faktisk en, som nu har været 

igennem sit ph.d.-forløb og startet sit adjunktur, før det går op for ham, gud, jeg kan faktisk låne 

som ansat og derved få bøgerne leveret (…)” Biblioteket kunne derfor overveje at indlejre 

information om disse forhold og lignende nødvendige informationer i instituttets egne 

strukturer, så man sikrer sig, at nyansatte på organiseret vis får de nødvendige og rigtige 

informationer fra starten af, og ikke tilfældigvis skal opdage dem selv.  

 

Manglende formidling af tilgængelighed 

Der synes således, at være et vist potentiale for biblioteket for yderligere formidling af 

eksisterende services. Som en forsker udtrykker det således: ”Jeg synes, der er et uudnyttet 

rum til at man kan få kontakt med forskningsbiblioteker, som vil være en behjælpelig (…) Hold 

da op, hvor kan man få meget hjælp, hvis man spørger efter det. Men der er ikke nok, der spørger 

efter det, tror jeg (…) Det største problem er usynligheden eller mangel på gennemskuelighed. At 

man ikke kan se, hvor meget man egentligt kan få ud af det.” Nogle respondenter ønsker 

ligeledes mere formidling omkring, hvad rammerne er for de eksisterende biblioteksservices, 

og hvorvidt det er i orden, at komme og spørge om hjælp flere gange. Som en ph.d. formulerer 

det: ”Og for mig at se, er det en del af det, at gøre det mere tydeligt, at jeg vitterligt kan komme 

flere gange. Det er ikke sådan ”en gang”, og så har man brugt sin kvote-agtigt”.” En anden ph.d. 
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udtrykker samstemmende: ”En ting er at vide, at muligheden er der, en anden ting er, om det 

ligesom vil være legitimt at bruge den, det tror jeg godt, jeg kunne få mere klart for mig.”  

 

Kortlægning af kommunikationskanaler 

Eftersom respondenterne i mindre grad anvender fakultetsbibliotekets egen hjemmeside er 

det derfor en udfordring for biblioteket hvor og hvorledes, man formidler de eksisterende 

servicetilbud og ressourcer, og det er formodentligt forskelligt, hvordan man bedst rammer 

de ansatte (og studerende) på det enkelte institut. En ph.d. foreslår for eksempel: 

”Newsfeed’en på vores intranet, altså på psykologi, hvor man slår alle mulige andre ting op (…) 

Og jeg tror faktisk folk meget ser de fysiske opslag.” En anden ph.d. har dog et andet syn på 

brugen af fysiske opslagstavler: ”Der hænger alle mulige ting. Jeg kigger aldrig på dem (…) Jeg 

kan godt se, det er nye farver og sådan noget.” En forsker foreslår at inddrage andre aktører 

såsom institutterne i formidlingen af bibliotekets services: ”Jeg synes måske også at 

formidlingen burde komme flere steder fra, sådan at institutterne eller studievejlederne skulle 

gøre opmærksom på det.” En mulighed for mere effektiv formidling af services kunne være 

enten fysisk eller virtuelt at producere et samlet katalog over bibliotekets forskertilbud samt 

de væsentligste praktiske oplysninger om bibliotekets funktionalitet såsom oprettelse af 

institutlånerkonto, bogudbringning, procedure for fjernadgang og lignende, og så distribuere 

dette på organiseret vis gennem institutternes egne strukturer – særligt til nyansatte forskere 

og ph.d.-studerende, hvor der som beskrevet synes at være et præsent behov for mere 

formidling. 

 

TEMA 6: Den personlige kontakt 

Manglende personlig kontakt 

Som beskrevet i foregående afsnit omkring brugen af det fysiske biblioteksrum, er det klart 

hæmmende for den personlige kontakt, at VIP’erne i så lille grad anvender bibliotekets fysiske 

lokationer. Ikke desto mindre bliver netop den personlige kontakt mellem forskere og 

bibliotekarer fremhævet af en stor del af respondenterne, som et element, det er meget 

væsentligt af facilitere. En række respondenter udtrykker, at de savner den tætte personlige 

kontakt med bibliotekarerne, som automatisk oplevede ved den tidligere struktur med 

institutbiblioteker. Som en forsker beskriver det: ”Jeg føler mig langt længere fra biblioteket 

end jeg gjorde, da vi havde institutbiblioteket.” En ph.d. udtrykker samstemmende: ”Jeg savner 

den personlige kontakt, der var dernede på institutbiblioteket, altså det der med, at man bare 

går ind og snakker, altså at man ikke skal til at skrive en mail. Det er så underligt at ringe op.”  

På spørgsmålet omkring, hvad der er den største mangel ved biblioteket svarer en ph.d. 

således: ”Det er nok den manglende integrering. At det bliver sådan lidt random nedslagpunkter. 

At der ikke er nogen kontinuitet og længerevarende forløb i det. De personlige relationer når 

heller ikke rigtigt at blive bygget op (…) Det ideelle scenarie ville jo være, at der var en eller to 
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personlige kontakter.” Manglende personlig kontakt opleves af nogle respondenter som en 

barriere for at søge hjælp hos biblioteket. Som en forsker fortæller: ”Altså det føles som om, jeg 

skal virkelig være ude på dybt vand for at spørge nu end før i tiden, hvor det bare var det lokale 

bibliotek, man snakkede med. Så måske kunne det være meget godt, at vide noget om, jamen det 

kan du sagtens gøre, det er ikke noget problem for os.” Adskillige respondenter bruger 

institutternes IT-medarbejder, der er væsentligt mere integreret i strukturerne, som 

analogier i forhold til, hvordan forholdet til bibliotekarerne kunne være. Som en ph.d. 

fortæller: ”Hvis jeg har et problem med min IT, så går jeg ned til X. Der ved jeg ligesom, du kan 

gå ned og så kommer du ligesom med din problematik, og sådan tænker jeg jo ikke på det på 

samme måde med biblioteket.” Man kan derfor formentligt med fordel arbejde yderligere med 

at facilitere den mere uformelle personlige kontakt mellem forskere og bibliotekarer, for som 

en ph.d. påpeger, er det: ”(…) den personlige kontakt, som gør det nemmere lige at overskride 

den der lille barriere, der kan være til at få lavet en aftale.”  
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Tilstedeværende personlig kontakt 

En række respondenter beskriver dog også, at de i væsentlig grad oplever, at der er en 

personlig kontakt til stede. Som en ph.d. fortæller til intervieweren, der også er fagreferent: 

”Altså, jeg synes jo, du er en god ting. Det synes jeg sgu er meget godt, altså der er noget initiativ 

og noget kommunikation og noget henvendelse, og man bliver taget fat i også, altså det synes 

jeg, det er absolut også en god ting.” En anden forsker fortæller til intervieweren: ”Jeg synes, at 

al interaktion, jeg har med dig, fungerer supergodt. Og det er virkelig dejligt at vide, at man bare 

kan ringe og sige, jeg har et problem, og jeg har ikke en fornemmelse, det kan godt være, du 

synes det, men jeg har ikke en fornemmelse af, at jeg er til besvær.” En tredje forsker beskriver 

ligeledes: ”Så ringer jeg bare til X, fordi jeg kender X, og så sender hun mig videre til den person, 

som kan hjælpe mig, så det er meget nemt. Jeg ved ikke, om det er den rigtige access, men X har 

været så sød indtil videre, at det fungerer godt.” Det kunne derfor være en god ide i endnu 

højere grad at integrere og profilere fagreferenterne på de enkelte institutter, så man sikrer 

sig, alle kan anvende disse som en indgang til bibliotekets services.  

 

Formidling af mennesker frem for systemer 

En ph.d. svarer for eksempel således på spørgsmålet, om han ved, hvem der er KB’s 

fagreferent for hans fag: ”Jeg (…) Jeg ved det ikke (…) Der er i hvert fald ham, der hedder Jan, 

som vist er ovre på Gothersgade (…) For at være helt ærlig, nej…” Det må altså generelt 

betegnes som vigtigt, at forskerne har denne personlige indgang til bibliotekets services, som 

ikke fremstår alt for formel og bureaukratisk, da dette synes at kunne afskrække nogle 

respondenter fra at henvende sig. En ph.d. fortæller således om hans oplevelse med bare at 

ringe og få personlig hjælp: ”Og det er jo sådan noget, man faktisk ikke ved, at nå men kan man 

bare gøre det. Man tænker lidt, at det er sådan et bureaukratisk tempel (…) Og udgangspunktet 

er følelsen af, at man skal igennem et kæmpe maskineri før man får det, man skal bruge. Og 

sådan er det jo slet ikke (…) Men det er alligevel den følelse, der sidder der.” Følelsen af at 

kommunikere med mennesker frem for systemer synes således at være et centralt behov hos 

mange respondenter, for som en forsker fortæller: ”Jeg har også skrevet til folk, jeg ikke 

kender, og jeg får også meget hurtigt hjælp, synes jeg. Men det er bare nemmere at skrive til 

nogen, man kender.” En forsker opsummerer behovet for personlig kontakt således: ”Kend din 

forskningsbibliotekar! Sindsygt vigtigt! De skal være synlige eller tilgængelige på en helt anden 

måde end de skal være et anonymt navn, der henvises til.”  

 

Strukturelle og fysiske barrierer for personlig kontakt 

Der ligger dog en udfordring i at synliggøre bibliotekarerne, da det nuværende strukturelle 

setup netop ikke synliggør bibliotekarerne i forskernes dagligdag på samme måde som de 

tidligere strukturer. Som en ph.d. pointerer: ”Når bibliotekaren ikke er en del af miljøet til 

daglig på grund af den her nye struktur, vi har nu, så synker det bare ikke rigtigt ind, at den 

ressource, den person, er der som ressource.” Generelt er det gennem studiet blevet 
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tydeliggjort, at fakultetets fysiske rammer udgør en markant udfordring for at facilitere en 

mere uformel kontakt mellem forskere og bibliotekarer, da der er meget få fysiske arealer, 

hvor man tilfældigt støder ind i hinanden. Som en forsker påpeger: ”Det er hele fakultetets 

problem. Er der mødesteder nok? Er de centrale? Er de ordentlige? Nej, de er uordentlige! (…) 

Det er fuldstændigt underprioriteret (…) Ensomhedsfaktoren stiger og stiger og stiger. Man 

sidder alene, isoleret, rundt omkring, man kommer til sin undervisning og går hjem igen.”  

De fysiske rammer er, som dette citat pointerer, et markant dogme for at opbygge personlige 

relationer automatisk. Når bibliotekarerne går over det enkelte institut mødes de således af 

en række af ofte lukkede kontordøre, hvor det kan opleves som grænseoverskridende at 

banke på og forstyrre. Ligeledes anvender forskerne, som tidligere beskrevet, de fysiske 

biblioteksarealer meget lidt, og når de en sjælden gang er der, inviterer bibliotekets fysiske 

rammer heller ikke i særlig grad til uformelle interaktioner. Som en forsker fortæller: ”Det er 

nemmere at ringe til min bror eller til min nabo, end det er at vade over i Gothersgade og stå i 

kø, fordi der står 7 andre i køen.” En anden forsker beskriver sin oplevelse af biblioteket 

således: ”Jeg synes også det er svært, det der, altså der står en i skranken (…) Det er jo som at 

komme ind på et rejsebureau eller i en bank. Man har jo ikke fornemmelsen af, her går jeg lige 

ind og sætter mig ned, og så prøver vi, at finde ud af noget. Hele modtagelsen selv i Gothersgade, 

den virker jo som hurtig ind, hurtig ud (…) Der mangler en gang med åbnede døre, hvor man kan 

gå hen og sige, ja, jeg skal lige spørge om noget (…) Der sidder gode folk, det ved jeg godt (…) 

men tør man eller får man fornemmelsen af, nå , jeg kan bare gå ind til X. Nej, den fornemmelse 

har man ikke (…) Han er gemt væk.”  

Nogle respondenter afspejler en opfattelse af, at der er behov for en form for reintegration 

mellem institutterne og biblioteket. Som en forsker formulerer det: ”Man skal næsten til at 

være dørsælger igen, fordi det er rigtigt nok, at hvis man kommer på en lang gang, altså jeg tror, 

at det ville være en god investering, hvis man viste sig, bankede på og sagde, jeg holder den her 

dag, eller vi holder den her dag, der og der, og det er mig, der kommer, sådan så man nærmest 

skulle præsentere sig selv som forskningsbibliotekar igen.” 

 

TEMA 7: Ph.d.-undervisning 

”Det skulle jeg have vidst noget før” 

En tematik, der naturligt er dukket op i forbindelse med undersøgelsen, eftersom halvdelen af 

respondenterne er ph.d.-studerende, er bibliotekets ph.d.-undervisning, som lige nu tilbydes 

på frivillig basis, men dog giver ECTS-point. Det har været et generelt fund i de forskellige 

samtaler, at mange ph.d.-studerende ser de kompetencer, som biblioteket kan tilbyde dem, 

som vigtige, men ikke altid af sig selv får taget sig sammen til selv at opsøge de relevante 

redskaber. Som en ph.d. fortæller: ”Når jeg kigger tilbage, så ville jeg have grebet det 

anderledes an, og grunden til, at jeg ikke gjorde det fra starten af, det var fordi jeg ikke vidste, 

hvad der egentligt kunne lade sig gøre, og fordi jeg måske havde en særlig forståelse af 

biblioteket, som ikke var rigtig (…) Det ville have været mere effektivt og bedre, hele 

litteratursøgningsprocessen, hvis jeg havde brugt det.” En anden ph.d. beretter samstemmende: 
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”Netop litteratursøgning – jo før man kommer i gang med at gøre det i forløbet, jo bedre.” En 

tredje ph.d. påpeger også vigtigheden af, at få de rigtige kompetencer på det rigtige tidspunkt i 

forløbet: ”Man kan hurtigt finde sin egen lille hjemmestrikkede måde at gøre det på, hvor jeg 

tror at med ret simple midler, så kunne man finde en ret simpel måde at opkvalificere det 

væsentligt”. Der synes således generelt at være en stor interesse for de generiske 

informationsvidenskabelige kompetencer, KUBIS-organisation udbyder. En ph.d. beretter: 

”Det er noget, jeg egentligt gerne vil bruge noget mere, men ikke rigtigt får gjort. Det er en af de 

ting, jeg håber, jeg kan sige, når jeg er færdig med min ph.d., det er, at jeg er blevet rigtigt god til 

at lave litteratursøgning.”  

 

Integration i struktur og proces? 

En række af de interviewede ph.d.-studerende foreslår at gøre bibliotekets kurser 

obligatoriske og integrere dem i institutternes uddannelsesforløb for at sikre, at alle får de 

relevante kompetencer. Som en ph.d. nævner: ”(…) hvis I havde et litteratursøgningskursus til 

ph.d.-studerende, som ikke var obligatorisk, så vil jeg bare tænke, at ej det gider jeg da ikke at 

tage, fordi det ved jeg da godt, hvordan man gør, selvom jeg ikke aner noget som helst om det.” 

En anden ph.d. mener ligeledes, at tilbuddene til ph.d.-studerende i højere grad kunne 

integreres i institutternes egne strukturer: ”Jeg har også tænkt på, at man kunne godt for ph.d.-

studerende på en eller anden måde formalisere det her – det bliver lidt (…) uformelle netværk og 

sådan noget, men det kan også blive meget uformelt (…) Det kan godt blive meget tilfældigt.”  

En oplevelse vi selv som interviewere har haft gennem denne proces, er at det har været 

markant i hvor lille grad nogle af de ph.d.-studerende, vi selv har undervist reelt er begyndt at 

implementere metoder i deres daglige praksis. En forklaring på dette har været, at de kurser 

de har fået ikke nødvendigvist har været sammenfaldende med, hvornår de har skullet bruge 

redskaberne i deres egen proces, og derved er de kommet for langt væk fra værktøjerne, når 

de reelt set har været nødvendige. Det kan således være problematisk at undervise en gruppe 

ph.d.-studerende i litteratursøgningsmetode, hvis de det næste halve år skal bruge deres tid 

på at lave interviews og indsamle data, og først langt senere i processen rent faktisk skal søge 

litteratur. Det kunne derfor være en anbefaling i samarbejde med de enkelte institutter 

eventuelt at gøre kurserne obligatoriske samt tilpasse tidspunkt og indhold til de ph.d.-

studerendes læringsprocesser, så man som en ph.d.-studerende formulerer det, kan ”(…) 

sætte det i en ramme fra starten af. At se det som et forløb, du skal være tro imod, så det ikke 

bare bliver de her random nedslagspunkter.” Dette kunne også indebære mulighed for 

opfølgning på kurserne senere hen og eventuelt et forløb, som indebar flere 

sammenhængende kurser af forskellige karakter. Som en ph.d. foreslår: ”Fra start med den 

eksplorative del til accepteret hos tidsskriftet, det ville jo være fedt, hvis man ligesom vidste, at 

det var en samlet pakke, og det blev tydeliggjort overfor en, at det ligesom var en læringsproces, 

hvor man kunne se, hvilke trin, man havde taget for at komme dertil.” En realisering af dette 

ville dog kræve et tæt samarbejde og parløb med de enkelte institutter, og som en ph.d. 

nævner: ”Det er fuldstændigt afgørende, at man har en god kommunikation med de forskellige 

ledere på ph.d.-kurserne (…) De er gatekeepers.” 
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TEMA 8: Publicering 

Et præsent behov 

Et spørgsmål i interviewguiden har omhandlet forskernes publiceringsproces og deres 

problematikker samt supportbehov i forbindelse med denne. Gennem undersøgelsen er det 

blevet klart, at dette er et emne, som fylder meget hos en stor del af respondenterne. En 

væsentlig del af især de erfarne forskere rapporterer dog at føle sig sikre på hvorhenne og 

hvordan de skal publicere, men især blandt ph.d.-gruppen afspejler denne undersøgelse et 

markant behov for viden og support omkring publiceringsprocessen. Som en ph.d. udtaler: 

”Det som rigtigt mange især unge forskere er optaget af, det er at blive publiceret (…) Hvis vi 

ikke publicerer, så har vi ikke noget at vise for de penge, vi har fået af skatteborgerne. Det er 

fuldstændigt alfa-og-omega at publicere. Alle former for kurser, redskaber, gode råd, tips, som 

Det Kongelige Bibliotek kan give til at understøtte vores publicering, ville være helt genialt (…)” . 

En anden ph.d.-studerendes udtalelse afspejler et tydeligt behov for viden omkring denne 

proces: ”Der er helt klart et behov, fordi det er en meget uklar proces, når man starter ud. Jeg 

tror ikke rigtigt, der er nogen der ved, hvordan det fungerer, men det er ligesom sådan noget 

learning by doing”. En tredje ph.d. udtrykker samstemmende, at er der: ”masser af ting, man 

kunne gøre i forhold til publiceringsprocessen, og det er jo helt klart sådan noget vi mangler.”  

Eftersom publicering er så essentielt et element i et moderne forskningsmiljø kunne 

udviklingen af supportfunktioner udgøre et oplagt fokusområde for en organisation som 

KUBIS – især ønskes hjælp til den mere tekniske del af processen, hvorimod respondenterne 

primært giver udtryk for, at den faglige indholdsmæssige del betragtes som deres eget 

domæne. En række enslydende problematikker og spørgsmål i forhold til publicering synes at 

gå igen hos en væsentlig del af respondenterne – her bragt i vilkårlig rækkefølge:  

(1) Orientering indenfor feltet af tidsskrifter: Hvilke tidsskrifter kan jeg publicere i? Svar 

og vejledning i forhold til dette spørgsmål synes at være et udbredt behov, som en stor del af 

respondenterne nævner, da landskabet af akademisk information opleves som uoverskueligt 

for mange. Som en ph.d. nævner, er vejledning omkring valg af tidsskrifter ”op til om ens 

vejleder tilfældigvis ved det”. Nogle efterspørger desuden viden om, hvordan ”submission 

processes” foregår, og hvordan redaktører tænker – gerne i forhold til det enkelte tidsskrift? 

Som en ph.d. beskriver det: ”(…) der er også en viden om, hvad de der tidsskrifter vil have mig 

til, altså det er, og det skriver de så også selv i det der kodesprog, som er sådan om 

tidsskriftsagtige ting inde på deres hjemmeside, hvor man så skal kunne forstå det der 

kodesprog, og det forstår man ikke nødvendigvis, når man er ny”.  

(2) Layout: En række respondenter udtrykker ønske om, at få hjælp til den layoutmæssige 

del af deres artikelproduktion og for eksempel skrive i APA-style, hvor ”overskrifterne skal stå 

i en særlig skrifttype og alle de der ting, som varierer, og journals har altid variationer over de 

her stilarter”. Forskellige tidsskrifter har altså forskellige krav, og som en ph.d.-studerende 

beretter: ”Det bruger vi sindssygt lang tid på. Så udvikler vi sådan nogle templates, så hvis man 

gerne vil sende til det tidsskrift, så ved man, så kan man bruge det her template, men det er altid 
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en eller studerende, som skal sætte sig ned og bruge lang tid på det (…) (om hvordan de bliver 

spredt) Helt tilfældigt! Altså, hvis man lige møder en som har gjort det før, men det er ikke 

sådan, vi har en dropbox eller et eller andet. Vi har heller ikke nogen mailingsliste. Der er sådan 

helt fra mund-til-mund-agtigt (…).” Der er altså her mulighed for at spille en rolle i forhold til 

layout-undervisning samt måske indsamling, formidling og/eller produktion af templates og 

eksempler.  

(3) Udvikling af emneord: En enkelt respondent udtrykker et ønske om hjælp til at vælge 

emneord og derved placere sine artikler i forhold til søgemaskiner, så de lettere findes af 

andre med større sandsynlighed for citationer til følge: ”Det er smart at tage nogle andre 

emneord, end dem, der ligger oppe i titlen. Det er jo sådan noget, man overhovedet ikke tænker 

over. Det kunne være lækkert, hvis man kom med et udkast, man kunne få noget feedback 

omkring, hvordan det lå i forhold til søgemaskiner”. 

(4) Proofreading: En del respondenter udtrykker et ønske om hjælp til sproglig korrektur på 

deres videnskabelige artikler – især nævner nogle, at det kan være en udfordring at skrive på 

engelsk.  

(5) Journalistisk redigering: En stor del af respondenterne ønsker mere støtte i forhold til 

den konkrete formidlingsmæssige del af deres artikler. Hvordan formidler man egentligt sin 

forskning bedst i sine artikler og fortæller den gode historie, så folk læser ens artikel med et 

formodentligt stigende antal citationer til følge? Som en ph.d. beskriver det: ”Hvordan skriver 

man nogen af de her ting, så det ligesom lokker ind? Det er heller ikke noget vi lærer. Det skal 

man ligesom lære sig selv (…) Man får bare at vide, det skal være mere spændende, men man ved 

ligesom ikke reelt, hvad det vil sige (…) Man får kun undervisning i substans og resten må man 

ligesom (…). Der er primært tale omkring et ønske om support til den strukturelle og 

formidlingsmæssige del af forskningsproduktionen og altså ikke det faglige indhold. Som en 

forsker udtrykker det: ”If you had some kind of editing service – and I have talked to a lot of 

people who I know would love this (…) that would be a huge service! (…) It’s not content, it’s just 

the way it’s laid out, the transitions”.  

(6) Copyright: Enkelte respondenter udtrykker desuden et ønske om mere viden om 

ophavsrettigheder i forhold til deres publikationer.  

(7) Open Access: En væsentlig del af respondenterne – også på forskerniveau – har et ønske 

omkring vejledning i forhold til open access. Hvordan er reglerne indenfor området? Som en 

forsker spørger: ”Hvad må man lovligt have liggende?”. Desuden beskriver flere respondenter 

en ”spamificering” af publiceringen, hvor de modtager en konstant strøm af mails med tilbud 

omkring publicering i open access-tidskrifter, hvor nogle betegnes som ”fuskeragtige”, og som 

en ph.d. udtaler er: ”hele det der open access-område, det er hæmmet af, at der mangler en eller 

anden distinktion imellem god open access (…) og dem, altså alle de der mere eller mindre 

fuskeragtige tidsskrifter, der findes.” En forsker beskriver endvidere: ”For en ph.d.-studerende 

kan jeg forestille mig, det er fristende, fordi du kan med garanti få publiceret, men er det det, 

som man skal? (…) Så der synes jeg helt klart, I har en kanon supportfunktion. Og igen 

fagspecifikt og hjælp os med at forstå landskabet! Jeg har nul forståelse af det selv (…) Men flere 
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og flere bevillinger kræver, at man publicerer open access (…) Hvad er kvaksalverne og hvad er 

gode open access? Jeg aner det ikke?”   

  

En ressourcetung opgave 

Der synes altså således umiddelbart, at være et oplagt ”marked” for supportfunktioner 

indenfor publiceringsområdet – især for ph.d.-brugergruppen – hvor KUBIS kunne udnytte 

organisationens erfaringer indenfor blandt andet informationssøgning, faglige 

vidensstrukturer, copyrightlovgivning og forskningsformidling. Dette ville dog ofte kræve en 

væsentlig specifik viden indenfor de enkelte fagområder og formentligt være en relativt 

ressourcetung opgave at løfte. Som en ph.d. udtrykker det: ”Det er sådan noget, som der er 

rigtigt mange, der hungrer efter. Men det ville nok også betyde, at så skulle I også ansætte 50 

nye medarbejdere (…) Men det ville da være superfedt at fokusere på formidlingsdelen også (…) 

Du øger bare sandsynligheden for at blive publiceret (…) Det ville også være et helt andet 

dynamisk bibliotek. Alle ville jo blive afhængige af det. Det ville jo være ligesom at tage heroin 

nærmest”.  

En mulighed, som bliver foreslået er, at KUBIS kunne indgå et samarbejde med andre aktører 

indenfor området og udbyde en samlet pakke. Som en ph.d. foreslår: ”Man kunne godt lave en 

samlet pakke, som hedder publicering, ikke, hvor man ligesom kommer ind med alle de tilbud, 

som universitetet tilbyder. Der kunne bibliotekets jo godt ligge ind over noget, og sprogcenteret 

og nogle andre ting (…) og så en hjemmeside, der er let at finde, og man ved, hvad det består af 

(…). En sådan pakke kunne eventuelt integreres i institutternens egne ph.d.-

undervisningsforløb.  

 

Et institutspecifikt behov 

En væsentligt undtagelse for dette beskrevne behov publiceringsstøtte er Institut for 

Statskundskab, som i forvejen har en række in-house-services i forbindelse med publicering, 

og hvor den generelle opfattelse er, at denne proces bedst håndteres på institutniveau. Som 

en ph.d. beskriver: ”Hvis du kommer med noget, du synes er færdigt, så får du det tjekket efter, 

ligesom at vi har sprogkonsulenter til, om den er skrevet på den rigtige måde, og om det 

engelske er godt nok.” En forsker påpeger, at der er en høj grad af uformel viden i forbindelse 

med publicering, som eksisterer på institutterne, og som biblioteket ikke har adgang til. Som 

hun beskriver det: ”Altså jeg synes også, det der også er vigtigt at holde fast i, det er, at der er 

noget, I er gode til, og så er der noget, vi er gode til, og der er ikke nogen grund til, at I forsøger 

på at bygge imperier ved at give jer til at gøre alle mulige ting, som vi i virkeligheden er bedre til, 

end I er. Så på den måde så tænker jeg, at det må være, hvis der er nogle ph.d.-studerende, som 

synes, at de mangler input til, hvor de skal sende deres ting hen, så er det bedre at tale med deres 

forskningskoordinator, som kender landskabet af tidsskrifter (…) Alt sådan noget, alle de der 

uformelle informationer, som vi besidder, fordi vi er i løbende interaktion med andre, der 

submitter til de der tidsskrifter, og dem, der er redaktør for dem, det er I slet ikke i besiddelse af. 
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Så det er et vidensdelingsproblem, og i det omfang, det er der, bør man måske satse på at løse på 

institutniveau i stedet for, tænker jeg.”  

Ønsker KUBIS af udvikle støtte til publiceringsprocessen, er det derfor vigtigt med en grad af 

opmærksom på, at behovet fremstår ekstremt institutspecifikt og at en høj grad af uformel 

viden formentligt vil være nødvendigt i mange sammenhænge.  

 

Afsluttende konklusion 

Datamaterialet afspejler en høj grad af tilfredshed 

med KUBIS’ service. Biblioteket opleves som en 

central og uundværlig samarbejdspartner. Studiet 

viser, at KUBIS-organisation med dens 

informationsvidenskabelige kompetencer har en 

særdeles vigtig rolle at spille i forhold til at 

kvalificere institutternes akademiske arbejde, som 

forandres i takt med den digitale udvikling, hvilket i 

sidste ende også kan friggøre reel forskningstid og 

dermed fremme vidensproduktionen. Forskernes 

nuværende informationspraksis, hvor der primært 

søges i citationsnetværket frem for gennem mere 

systematiske søgninger, medfører i et større 

perspektiv en væsentlig social bias i 

vidensproduktionen generelt, hvor forskning bliver 

mere anvendt, hvis andre også har brugt den – 

fremfor at det primært er det konkrete indhold af en 

given bog/artikel, der er styrende for inklusionen. 

En endnu større udbredelse af akademiske søgeteknikker og værktøjer i universitetsverdenen 

ville kunne hjælpe med at modvirke denne bias i forskningsverdenen som helhed. En vigtig 

pointe, som en ph.d. fremdrog under et interview er desuden, at universitetets største styrke i 

forhold til dets undervisning også er dets svaghed, da det ofte kræves, at der er et substantielt 

fagligt element i al undervisning, og der derfor ikke udbydes generiske værktøjsfag i særlig 

grad: ”Når man kommer efter bachelor niveau, det er alle de ting, man ville ønske, man kunne, 

men som man ikke rigtigt kan lære på universitetet, fordi det ikke – universitetet vil sige, at der 

skal være et fagligt substantielt indhold (…) Det er federe at sige, ok, så tager jeg nogle 

substanskurser op universitetet, og så tager jeg nogle meget mere generiske redskabsfag og det 

synes jeg biblioteket (kunne udbyde).”  

Biblioteket har således en oplagt mulighed for at supplere universitets undervisning med 

mere generisk værktøjsfokuseret læring – herunder især informationskompetence. En oplagt 

vej synes at være en tættere integration mellem KUBIS og de enkelte institutter, hvilket i 

højere grad ville sikre, at folk i systemet modtag den rigtige viden og fik tillært sig de rigtige 

kompetencer på de rigtige tidspunkter i processen, så for mange udtryk for, at ”det skulle jeg 
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have vidst fra starten af” kan undgås. Som en forsker udtrykker det: ”Fremtiden er 

parringsforløb (mellem bibliotek og institutter). Hvis I sender noget ud, er der ikke samme følelse 

af ansvar for det, som hvis jeg sender noget ud (…) Jeg ved meget, men der en del ting, jeg ikke 

ved (…) Jeg deltager gerne!” Her synes især de ph.d.-studerende at være centrale for at få 

spredt den rigtige viden og de rigtige kompetencer ind i systemet, da det som studiet 

afspejler, kan være svært at ændre dårlige vaner, når de først er etableret, og som en forsker 

formulerer det: ”Måske kunne man udnytte lige nøjagtigt de ph.d.-studerende som den 

mellemgruppe, som findes mellem studerende og forskere, til at lave særlige tiltag (…) Hvis man 

kan connecte til dem (…) så tror jeg også man måske derfra kunne udvide til både at omfatte 

flere af de almindelige studerende og flere forskere (…) De vil være bedst motiverede og har også 

på en anden måde tiden end forskerne.”  

Der ligger således både væsentlige udfordringer og væsentlige potentialer for KUBIS i fortsat 

at levere en højt værdsat service, der omfavner en kompleks og differentieret brugergruppe. 

En service, der kombinerer både fysisk og virtuel værdiskabelse med den personlige 

menneskelige kontakt på trods af strukturelle dogmer, og hvor man samtidigt på bedst mulige 

vis får formidlet de relevante services til de rigtige mennesker gennem universitetets 

komplekse kommunikationskanaler. Selvsagt bør udviklingen af tiltag og services dog 

overvejes i forhold til de disponible ressourcer, organisationen på nuværende tidspunkt råder 

over.  

 

Afsluttende evaluering af projekt og proces 

Det vil være anbefalelsesværdigt at formidle den producerede viden til de relevante 

medarbejdere, der beskæftiger sig med forskerservice, og det ville være oplagt at anvende 

denne rapport som grundlag for en eller flere udviklingsworkshops, så der kan produceres 

konkrete tiltag ud fra den genererede viden. Uanset hvad har projektgruppen dog haft gode 

erfaringer med den proces, det i sig selv har været at udføre undersøgelsen, som netop har 

givet mulighed for at skabe et fælles rum med forskerne, hvilket de fysiske rammer som 

nævnt sjældent faciliterer, hvor man har haft et fælles projekt og en fælles metarefleksion 

over egen praksis, og hvor man ved samme lejlighed har kunnet etablere en personlig kontakt, 

danne alliancer, rette misforståelser og på en uformel måde markedsføre tilbud og 

biblioteksservices. Som en ph.d. pointerede: ”Det er det, det sætter i gang, nu når vi sidder og 

snakker (…) Så får det noget opmærksomhed, så får jeg også lyst til at gøre mere ved det.” 

Projektet har således i markedsføringsøjemed i sig selv været produktivt. Flere af 

respondenterne har desuden udtrykt interesse for, hvad resultaterne blev af undersøgelsen, 

og en forsker foreslår decideret at KUBIS (institutspecifikt) anvender nærværende rapport og 

de emner, der rejses, til at styrke båndet mellem forskere og forskningsbibliotekarer: ”Hvis 

der nu kommer noget ordentligt ud af det her, den her mindre undersøgelse, så kunne man sige, 

nå men det kunne man præsentere som sådan hovedoverskrift eller i korte træk sammen med en 

– hvad ved jeg – pølse og en fredagsøl (…) hvad som helst, for overhovedet at komme ind på 

hinanden, genfinde hinanden som personer, og det ville være fysiske møder, og de skulle ligge i 

arbejdstiden (…) Altså forskningsbibliotekarer og forskere imellem. Skal det være til et foredrag 
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om, hvad kan vi, hvad tilbyder vi? Nej, nej, nej! For guds skyld! Det skulle i hvert fald fylde meget 

lidt!” Erfaringen med at sætte brugerne stævne på den lidt metarefleksive facon, som denne 

undersøgelse har indebåret, har således været overvejende positiv, da det har ført til 

erkendelser på begge sider af diktafonen. Heriblandt følgende erkendelse, som en respondent 

kom op med under et af de udførte interviews, og som efterlades som afslutning på denne 

rapport:  

”Det gik lige op mig, at forskerne og biblioteket, at der er en alliance der, som man kunne drage 

(…) en alliance som er direkte mellem biblioteket og forskerne (…) hvor man føler man er tæt på 

biblioteket og i ledtog med hinanden (…) Man har et fælles mål, der handler om at publicere 

gode ting, og det er både forskerne og bibliotekerne interesserede i (…) En følelse af, at ”we’re in 

this together”.  

 

Bilag 1: Idebank  

Bilag 2: Rapporterede enkeltproblematikker 

Bilag 3: Litteraturreview 

Bilag 4: Interviewguide 


