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Sammenfatning
Halvdelen af FFU‐bibliotekerne har en særskilt strategi for forskerservice og der er stor variation i, hvordan forskerservice
organiseres. Det er typisk på mindre biblioteker, at ’alle ansatte yder forskerservice’, mens de større institutioner har
’udvalgte ansatte’ til at servicere forskerne. FFU‐bibliotekerne udfører primært forskerservice på forespørgsel, men
angiver også, at de laver ’opsøgende arbejde’. Kommentarer om fremtidig udvikling på området antyder dog, at det
opsøgende arbejde stadig er under udvikling. Tendenserne i undersøgelsen peger overvejende mod en mere relationelt
fokuseret forskerservice. Dette underbygges ligeledes af kommentarer om, at der i høj grad satses på et tættere
samarbejde med forskerne.
De væsentligste konklusioner vedrørende de forskellige konkrete forskerservices er som følger:
Personlige services: Stort set alle FFU‐biblioteker yder forskerservice på forespørgsel. Der er både ønsker om at
cementere eksisterende services og udvikle nye indenfor områder, hvor det er den personlige kontakt, der er i fokus.
Forskningsadministration: FFU‐biblioteker i Danmark leverer sjældent services, som kan falde ind under
forskningsadministration. En stor del af respondenterne peger på ’tilknytning til projekter’ som et udviklingspunkt, der
fremadrettet skal afprøves.
Webinformation målrettet forskere: FFU‐bibliotekerne er massivt til stede på nettet med information om bibliotekets
forskerservices. Kommentarerne antyder, at den fremtidige kommunikationsplatform skal findes i kombinationen af
webformidlingen og den personlige kontakt.
Kurser: Tre ud af fire FFU‐biblioteker angiver, at de bruger ’mellem’ eller ’meget tid’ på kurser. Af kommentarerne
fremgår det, at der undervises i søgemetode, brug af specifikke databaser, referencehåndtering (RefWorks) og PURE.
Ingen af bibliotekerne angiver, at de planlægger udvikling på dette område.
Software og hardware: Hovedparten af FFU‐bibliotekerne angiver, at support til software som f.eks.
referencehåndtering, statistik og spørgeskemaer indgår som en del af bibliotekets forskerservice. Det anbefales at skifte
de generiske kurser i referenceværktøjer ud med en 1‐til‐1‐vejledning tilpasset forskernes behov.
Analyser og bibliometriske services: Hver femte FFU‐bibliotek angiver, at bibliometri indgår som kerneydelse på deres
bibliotek, imens knap halvdelen angiver, at de bruger ’lidt’ eller ’ingen tid’ på opgaven. Fire biblioteker har haft stor succes
med udviklingsinitiativer relateret til bibliometriske services.
Publiceringsservices: Alle typer FFU‐biblioteker beskæftiger sig med services vedrørende publiceringssupport.
Udviklingsinitiativer relateret til publiceringsrådgivning, Open Access eller rådgivning om ophavsret.
Services relateret til forskernes workflow: Opgaver relateret til forskernes workflow anføres endnu ikke som centrale
services. Bibliotekernes fremtidsplaner her handler om forsøg på at integrere biblioteket i de dele af forskernes workflow,
som biblioteket ikke traditionelt er en del af.
Indkøb og tilvejebringelse af information: Informationssøgning og det at stille information til rådighed for forskerne
anses som kerneydelse af alle FFU‐biblioteker uanset type, og der bruges tillige meget tid på servicen. Udviklingsønskerne
er her tæt knyttet til bibliotekstyperne, hvor fag‐ og specialbibliotekerne (kategorien ’andet’) fokuserer på adgang og
filtrering af information, mens universitetsbibliotekerne fokuserer på forskningsdata.
Forskningsformidling: I kommentarerne i undersøgelsen giver flere af respondenterne udtryk for, at forskningsformidling
ved anvendelse af Open Journal Systems og Open Access er fremtidige udviklingsområder. Det er dog kun
universitetsbibliotekerne, der pt. angiver, at de bruger tid på denne service. Ingen respondenter rapporterer, at man vil
integrere forskningsformidling via web 2.0 i bibliotekets forskerservices.
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4 | 2. Undersøgelsesspørgsmål og metode \\ 2.2 Rapportens struktur

1. Forord
I de senere år har der været et stigende fokus på forskerservices i landets fag‐, forsknings‐ og uddannelsesbiblioteker (FFU‐
bibliotekerne), og vi har løbende set projekter og afrapporteringer om bibliotekernes nye roller, fremtidige opgaver og nye
services. Alt dette viser, at der arbejdes med en stor bredde, når det drejer sig om forskerservices; også DEFF har siden
2011 med ”Programgruppe C: Service for forskere”1 haft fokus på området.
Dog synes der at mangle et samlet opdateret overblik over de aktiviteter, der foregår i de danske FFU‐biblioteker, og
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har derfor bedt NEFUS (Netværk for Forskningsunderstøttende Services) om at
udarbejde en rapport om disse forhold. Vi har taget udgangspunkt i den seneste dansk udarbejdede rapport på området
”Analysis of Research Support Services at International Best Practice Institutions” (Larsen, 2010), samt lavet en
spørgeskemaundersøgelse udsendt til ledere på danske FFU‐biblioteker.
Vi vil gerne takke alle, der har bidraget med svar på vores undersøgelse og håber, at nærværende rapport kan bidrage til
det videre arbejde med forskerservice på de danske FFU‐biblioteker.

2. Undersøgelsesspørgsmål og metode
Med udgangspunkt i ovenstående har denne rapport2 til formål at undersøge følgende:





Hvordan definerer FFU‐bibliotekerne forskerservice?
Hvad anser bibliotekerne som kerneydelser i deres forskerservice?
Hvordan formidler bibliotekerne deres forskerservice?
Next step: Hvilke udviklingsinitiativer vælger bibliotekerne at satse på i de kommende år?

Ved forskerservice forstås service, som ligger udover det, der er til rådighed for brugerne generelt, eller som vinkles eller
tilrettelægges særligt med forskerne for øje.
Larsen & Drachen (2009) definerer forskerservice som ”En forskerservice er en service, der gør det muligt for en forsker

at bruge mere tid mere effektivt til forskning og bidrager positivt til kvaliteten af forskningen”. En definition der
ligger tæt op ad denne er ”A primary researcher support service is a service offered to academics at the university in
order to support their roles as researchers” (Larsen, 2010). Det er disse to definitioner, der i denne rapport anvendes til
at dække vores brug af begrebet forskerservice.
Hvor den tidligere nævnte rapport kun beskæftiger sig med universitetsbiblioteker og primært havde fokus på
internationale institutioner, ser vi på FFU‐biblioteker generelt i en dansk kontekst. Med ”best practice // next practice”
forsøger vi at skitsere den aktuelle status er på de danske FFU‐biblioteker.
1

http://www.deff.dk/projekter‐og‐tilskud/aktuelle‐indsatsomraader/programgruppe‐c‐services‐til‐forskere

2

Rapporten bygger på resultaterne af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse foretaget af NEFUS i foråret 2013 i
systemet SurveyExact. Spørgeskemaet blev udsendt pr mail til 66 ledere i de danske FFU‐bibliotekerne (se følgebrev i
appendix 6.2). Af de 66 var der to fejlagtige mailadresser, og fire meldte tilbage, at de enten ikke havde forskerservice,
eller at biblioteket var under afvikling. Ud af 60 mulige besvarelser gennemførte 19 personer hele skemaet. Undersøgelsen
har således en svarprocent på 32. Den forholdsvis lave deltagelse gør, at undersøgelsesresultaterne må tages med
forbehold og ikke kan danne grundlag for en egentlig generalisering.
Med hensyn til analyse af data fra spørgeskemabesvarelserne har vi foretaget en beskrivende analyse, hvor fokus er på de
enkelte variablers frekvensfordelinger. Respondenterne har desuden haft rig mulighed for at kommentere og uddybe
deres svar, og disse inddrages tillige i analysen. Det samlede og anonymiserede resultat af undersøgelsen kan ses i
appendix 6.3.
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2.2 Rapportens struktur
Rapporten tager sit afsæt i “Analysis of Research Support Services at international Best Practice Institutions” (Larsen, 2010).
Denne bestod bl.a. af en rundspørge blandt otte danske forskningsbiblioteker og oplistede på baggrund heraf følgende
kategorier af services (s. 9)3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Personal services E.g. in office visits from a librarian or subject specialist
Research administration E.g. regarding grants/funding, strategic advice, applications
Webpage information Web pages with information for researchers. E.g. on dedicated services
Courses E.g. on research oriented tools
ITC (software and hardware) E.g. for information management, support thereof
Analyses and bibliometric services E.g. bibliometric services, statistics
Acquisition services E.g. book ordering, articles
Publication services E.g. hosting of journals, research evaluation/registration, copyright.
Research workflow services E.g. methods, tools, data management/storage, virtual research environments
Research outreach E.g. expert databases, publication repository

Nærværende rapport anvender samme kategorier som Larsen (2010), og de fungerer her som struktur.
Under hvert punkt præsenteres rapporter, undersøgelser og artikler4, der behandler forskerservices i relation til den
enkelte kategori. Disse afsnit har overskriften Hvad er tendenserne i litteraturen?
Herefter analyseres på spørgeskemaets besvarelser i forhold til afdækning af aktuelle services, der pt. udbydes i Danmark,
og disse afsnit har overskriften Hvad gør bibliotekerne nu?
Hvor muligt afsluttes hvert afsnit med kort at skitsere evt. udviklingsinitiativer, som FFU‐bibliotekerne5 arbejder med i
relation til kategorien under overskriften Hvad vil de gøre i fremtiden?
Gennem hele rapporten anvendes citater fra spørgeskemaundersøgelsen, og hvor disse indeholder navnet på
institutionen, er dette erstattet af XXX.

3. Resultater fra undersøgelsen
Kortlægningen af forskerservice på danske FFU‐biblioteker viser et broget landskab af tilbud og opfattelser af, hvad
forskerservice indebærer. Der er stor forskel på, hvad man definerer som en kerneydelse og hvilke services, der går for at
være ekstraordinære.
Undersøgelsen viser dog, at FFU‐bibliotekerne placerer en rigt varieret opgaveportefølje under begrebet forskerservice.
Klassiske opgaver som informationssøgning og forskningsregistrering er fremtrædende i resultatet, men der synes også at
være stort fokus på personaliserede services og på FFU‐biblioteket som en aktiv sparringspartner. Kommentarer fra
undersøgelsen giver desuden indtryk af, at bibliotekerne strækker sig vidt omkring for at møde aktuelle behov, og at der
alle steder arbejdes med og testes nye services og funktioner.
3

Rapporten afgrænser afslutningsvist disse til fem overordnede kategorier A. Research administration services, B.
Information for researchers, C. Support of software and hardware tools for research, D. Research publication and outreach
services, E. Research workflow services (including acquisition of data). For at opnå tilstrækkelig detaljeringsgrad arbejder
vi med alle ti kategorier.
4
Der er ikke foretaget en systematisk litteratursøgning som baggrund for nedenstående gennemgang og listen over
rapporter, undersøgelser og artikler kan derfor ikke anses som udtømmende, men som forslag til videre læsning og
inspiration (se desuden appendix 6.1).
5
De adspurgte biblioteker i undersøgelsen er opdelt i følgende kategorier: Universitet; Professionshøjskole; Fagbibliotek
med anden organisatorisk tilknytning (f.eks. bibliotek med regionstilknytning); Andet (biblioteker der ikke kan placeres
under ovenstående f.eks. privat firmabibliotek, bibliotek under Kulturstyrelsen).
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Vi vil i det følgende se nærmere på, hvilke strategier FFU‐bibliotekerne lægger til grund for deres forskerservice og
hvordan denne organiseres (afsnit 3.1), hvad der anses som kerneydelser versus ekstra services (afsnit 3.2), samt hvordan
enkelte services vægtes og udmøntes (afsnittene 3.3‐3.12).

3.1 Strategi og organisering
16 af 21 FFU‐biblioteker har services målrettet til forskerne:
Figur 1: Har dit bibliotek målrettet service til forskerne ‐ forskerservice?

Total

Universitet
Ja

Professionshøjskole

Nej
Fagbibliotek med anden
organisatorisk tilknytning
Andet
0

5

10

15

20

25

Larsen (2010) anbefalede, at den enkelte institution formulerede strategi for forskerservices, og at der blev opsat klare mål
for enkelte services. NEFUS har i forlængelse heraf ønsket at afdække, i hvor stor udstrækning de danske FFU‐biblioteker
har formuleret strategier.
Omtrent halvdelen af FFU‐bibliotekerne svarer bekræftende på, at biblioteket har en strategi, vision eller mission for
forskerservices på biblioteket. Dette er mestendels universitetsbiblioteker og professionshøjskoler.
At omtrent halvdelen af respondenterne svarer negativt på spørgsmålet, kan skyldes, at forskerservice er inkluderet i FFU‐
bibliotekets overordnede strategi‐ og visionsarbejde og dermed ikke omfattet af en særskilt strategi. Det kan også være et
udtryk for, at man på mange danske FFU‐biblioteker har en ad hoc tilgang til det daglige arbejde med forskerservice, og at
dette arbejde ikke nødvendigvis er funderet i langsigtede strategier men baseres på, hvad der virker, og hvad der er brug
for her og nu. Sidst men ikke mindst er der også respondenter fra institutioner uden forskningsforpligtigelse, hvor fraværet
af en strategi for forskerservices er helt naturlig. Respondenternes kommentarer til spørgsmålet gør os dog ikke i stand til
at konkludere noget entydigt.
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Figur 2: Har dit bibliotek en formel vision, mission eller strategi for forskerservice?
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Respondenterne blev bedt om at uddybe deres ‘vision, mission eller strategi’. FFU‐bibliotekerne synes at have en ganske
operationel tilgang til, hvordan man yder den bedste forskerservice, og der gives mange konkrete eksempler på, hvilke
services man vil yde, og hvilke effekter man håber disse vil have:

”Support og rådgivning vedrørende informationssøgning, referencebehandling m.v. Mål er at sikre at forskerne har
adgang til relevante informationer”. (Respondent 13, Universitet).
”Vi skal tilbyde professionel og inspirerende adgang til viden – i stigende grad gennem digitalisering og open access.
Vi skal proaktivt imødekomme brugernes behov med respekt for deres faglige traditioner. […] Vi skal facilitere
universitetets forskning og undervisning med effektive biblioteksfaglige kompetencer, systemer og processer og
tilfører dermed værdi til universitetets produktion.” (Respondent 9, Universitet).
”At understøtte forsknings‐ og undervisningsaktiviteter i sig selv, for samtidig at generere forskellige platforme,
hvorfra vi tilfører værdi til [vores] studerende og øger kvaliteten af [vores] kandidatuddannelser. Alignment er det
væsentligste middel og betyder, at biblioteket skal i øjenhøjde med universitetet på deres præmisser. Det bedste
udgangspunkt for en sådan målsætning er, at sørge for at vores services til forskere (og studerende) er blevet til i
samarbejde med aftagerne i relation til deres forskning og andre arbejdsopgaver.” (Respondent 1, Universitet).
”Fokus på forskning og skabelse af ny viden: biblioteket vil understøtte dette ved at stille sine kernekompetencer til
rådighed for de involverede forskere […]”. (Respondent 18, Professionshøjskole).
”At understøtte forskningen gennem særlig service i relation til videnskabelig kommunikation og formidling”.
(Respondent 52, Andet).
I enkelte tilfælde har man ikke blot overvejet, hvordan FFU‐bibliotekets forskerservice kommer institutionen og forskerne
til gode, men også hvordan FFU‐biblioteket kan positionere sig som en vigtig del af forskningsprocessen: ”[Vi vil] tilbyde

og udvikle bibliotekerne som et integreret centralt element af uddannelsernes samlede fysiske og virtuelle
læringsmiljø, hvor undervisere, studerende, videnmedarbejdere og bibliotekarer samarbejder om at opspore,
udvælge, skaffe, vurdere, udvikle, anvende og formidle ny viden […]”. (Respondent 32, Professionshøjskole).
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3.1.1 ORGANISERING
I undersøgelsen spørges til, hvordan FFU‐bibliotekerne organiserer forskerservice. Enkelte respondenter har valgt flere
muligheder i spørgeskemaet, og i kommentarerne til spørgsmålet antydes det, at der ikke er en entydig model for
organiseringen af forskerservice på FFU‐bibliotekerne:

”Kernen er en enhed; men alle afdelinger betjener forskningen”. (Respondent 4, Andet).
”Alle yder forskerservice, men en enkelt afdeling, samt en stabsenhed har det som en defineret del af deres profil.”
(Respondent 49, Universitet).

”Forskerservice koordineres centralt men udføres decentralt.”. (Respondent 51, Universitet).
”Før september 2013 er det udvalgte ansatte som står for forskersupport; efter september 2013 er det et særligt
funktionsområde som leverer hovedparten af disse services.”. (Respondent 1, Universitet).
Det er typisk på mindre biblioteker, hvor ‘alle ansatte yder forskerservice’, mens de større institutioner har ‘udvalgte
ansatte’ til at servicere forskerne. Det er de færreste, der har en ‘særlig enhed’ for forskerservice. I tilfælde hvor en sådan
enhed eksisterer, har den typisk en central, koordinerende funktion, mens forskerservice udføres decentralt af flere
personer.
Figur 3: Hvordan har dit bibliotek organiseret forskerservice?
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Denne variation i organisering på det enkelte bibliotek kan også genkendes i internationale afrapporteringer om
forskerservices på FFU‐biblioteker (Auckland, 2012; Creaser & Spezi, 2012; Research Information Network, 2010a). I disse
er der dog en tendens til, at den centralt organiserede forskersupport i høj grad erstattes af den personaliserede kontakt
og kommunikation med fokus på individualisering, proaktiv kommunikation og indlejrede funktioner (embedded
librarian).
Dette beskrives detaljeret i en rapport fra Research Libraries UK, hvor forskningsbibliotekarers kompetenceudvikling på
forskellige engelske forskningsinstitutioner undersøges. I rapporten gives der eksempler på, hvordan 1‐til‐1‐kontakten
udleves i praksis:”Several libraries report an evolution or possibly a transformation from this traditional liaison model

to a new way of working with researchers. Purdue describe it as including “deeper interactions with researchers
‘further upstream’ in their research” and, like Sydney, their Subject Librarians are increasingly becoming involved in
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conducting research and collaborating with researchers on projects” (Auckland, 2012, p. 48) og “Subject librarians at
Warwick are expected to build relationships” (Auckland, 2012, p. 47).
På British Library arbejder man ifølge rapporten med et koncept for ‘research information management’: ”This new

model requires subject librarians to be more assertive and proactive, seeking out researchers to discuss their
activities, assess needs, identify strategic opportunities to act on, and help describe and propose solutions to a
problem” (Auckland, 2012).
De danske FFU‐biblioteker udfører primært forskerservice på forespørgsel, men angiver også at de har ‘opsøgende
arbejde’. Kommentarer om fremtidig udvikling antyder dog, at det opsøgende arbejde stadig er under udvikling, og at der
især er fokus på 1‐1‐kommunikation (se afsnit 3.5.3). Dette underbygges ligeledes af kommentarer til fremtidig udvikling,
hvor der i høj grad satses på et tættere samarbejde med forskerne (se afsnit 3.3.3, 3.4.3 og 3.11.3).
Figur 4: Hvordan yder dit bibliotek forskerservice?
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Undersøgelsen dokumenterer også eksempler på, at FFU‐bibliotekerne samarbejder om forskerservices med andre
enheder i moderinstitutionen: ”Helt konkret er de personer, der beskæftiger sig med forskerservice,

forskningsformidling og forskningsadministration placeret sammen med henblik på at skabe en naturlig og
umiddelbar dialog og synergi.” (Respondent 21, Andet).
Der er altså en bevægelse mod en mere differentieret organisering, hvor der indtænkes både centrale og decentrale lag i
biblioteksorganisationen, samtidig med at der kobles til samarbejde med andre serviceenheder. Baseret på
undersøgelsens forholdsvist lille antal respondenter, kan der spores en ”holistisk” vision for forskerservice blandt FFU‐
bibliotekerne, hvor forskningsstøtten målrettes det individuelle plan og indbygges i hele forskningsprocessen.
Følgende afsnit vil give et overblik over de services, FFU‐bibliotekerne anser som kernen af deres samlede
forskerservicetilbud.
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3.2 Hvad er kerneydelser – og hvad er ekstra service?
I NEFUS’ undersøgelse af forskerservice blev respondenterne bedt om at bedømme en række ydelser fra ‘kerneydelse’ til
‘bruger ingen tid på opgaven’ (se Appendix 6.3). Vi har i det følgende valg at sammenstille ‘kerneopgave’ og ‘bruger meget
tid på opgaven’ for at sætte spot på de centrale, tidskrævende opgaver hos FFU‐bibliotekerne.6
Undersøgelsen viser, at klassiske biblioteksydelser stadig betragtes som kernen i forskerservice, og at det også er dem,
man bruger mest tid på. De hyppigst nævnte services blandt alle FFU‐bibliotekerne, der klassificeres enten som en
‘kerneopgave’ eller som en opgave, biblioteket ‘bruger meget tid på’, er således ‘forskningsregistrering’, ‘søgning’ og
‘kontaktbibliotekarordning’. Derimod er det de færreste biblioteker, der bruger tid på at være tilknyttet projekter som
‘sparringspartnere’ eller ‘sekretariatsfunktioner’.
Generelt set er der stor variation i besvarelserne, hvor enkelte services nævnes som kerneydelser af nogle biblioteker, men
kategoriseres som ‘bruger ingen tid på opgaven’ af andre. Besvarelserne viser dog et svagt mønster blandt de enkelte
bibliotekstyper, hvor der er nogle services, der placeres mere centralt for nogle grupper af biblioteker end for andre.
Hos universitetsbiblioteker og professionshøjskolerne er det, foruden de tre klassiske services, ‘kurser og undervisning’,
‘softwaresupport’ og services relateret til publicering (f.eks. ‘open acces’, ‘ophavsret’), der anses som de centrale ydelser.
Derudover anser hele seks af de otte biblioteker tilknyttet universiteter ‘bibliometri’ som en kerneydelser eller en service,
de ‘bruger meget tid på’, mens en enkelt professionshøjskole anser ‘tilknytningen til forskningsprojekter som
sparringspartner’ og ‘overvågning af emner, baser og tidsskrifter’ som en central opgave.
Fagbibliotekerne anser ligeledes ‘tilknytningen til forskningsprojekter’ som en central opgave på linje med ‘overvågning af
emner, baser og tidsskrifter’.
Specialbibliotekerne (kategorien andet) er mere differentierede i besvarelserne, og foruden ‘forskningsregistrering’ og
‘søgning’ er der ingen sammenfald i besvarelserne. Det enkelte bibliotek har således sin egen unikke profil. Dette
understøttes også af kommentarfelterne, hvor specialbibliotekerne nævner følgende som centrale services:





Tekstmining
Fundraising
Patentanalyser og overvågning
Kvalitetssikring af CV

Respondenterne angiver også, at der er flere services, som man ikke bruger meget tid på, men som man ønsker skal
boostes i fremtiden, f.eks. faglige saloner hvor forskere fremlægger deres projekter for et blandet publikum samt
forskerdialogmøder.
Bredden i de ovennævnte services er med til at tegne et billede af FFU‐bibliotekerne som et kompetent og fleksibelt
serviceorgan, hvor forskerne kan få hjælp og sparring fra forskningsprojektets indledende research til den afsluttende
publiceringssupport. Via kommentarer fra undersøgelsen antydes det dog, at der nogle steder også er en øvre grænse for
den udbudte service. Denne øvre grænse italesættes med kommentarer om betalingsbelagte ydelser til brugerne eller
institutionen. Hvad der i disse tilfælde betragtes som en ekstra service afhænger af fag og institution.
Vi har ikke spurgt direkte ind til FFU‐bibliotekernes praksis for at tage betaling for services og kan derfor ikke konkludere
noget bestemt, men blot konstatere, at der kan skimtes en udvikling af bibliotekernes roller i moderinstitutionerne, hvor
kerneydelser og ekstra, betalingsbelagte services diskuteres:

6

Det, at en service ikke er tidskrævende, er dog ikke det samme som, at servicen er mindre vigtig. Desuden bygger
rapportens konklusioner på et forholdsvist lille datasæt. Læseren anbefales derfor at læse mere om FFU‐bibliotekernes
tilgang til de enkelte services i de følgende afsnit (3.3‐3.12).
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”[…] vi har tænkt at udvide servicen til at blive mere omfattende og de omfattende ydelser vil være
betalingsbelagte.” samt ”Vi vil gerne tilbyde omfattende research‐arbejde og f.eks. oversættelser af danske
materialer, clearing af rettigheder, mv ‐ og tage betaling for det.”. (Respondent 42, Fagbibliotek med anden
organisatorisk tilknytning).

”Denne service er en af [vores] grundydelser og vi vurderer i øjeblikket tidsforbruget i forhold til den enkelte
forsker/projektmedarbejder. Et tidsforbrug udover 4 timer vil formodentlig blive opfattet som en tillægsydelse”.
(Respondent 32, Professionshøjskole).
I det følgende gennemgås de konkrete services, som der blev spurgt ind til i undersøgelsen, for at give et indtryk af status
quo, og hvilket udviklingspotentiale de forskellige services rummer.

3.3 Personlige services (1)
Den personlige service defineres som det aftalte 1‐til‐1 møde mellem forsker og bibliotekar, f.eks. en personlig
introduktion til FFU‐bibliotekets services og tilbud for nyansatte forskere og ph.d.‐studerende, et møde for at opsætte en
søgestrategi for et nyt forskningsprojekt, en introduktion til en bestemt ny database eller et referencehåndteringssystem,
eller andet samarbejde med forskere om undervisning af studerende m.m.
Den personlige service beskrevet her vil derfor indeholde flere af de services, der beskrives senere i rapporten, men fokus
her er værdien for forskeren af, at den gives personligt eller i mindre grupper og ikke formidles f.eks. via FFU‐bibliotekets
websider, i trykt materiale eller ved større møder og/eller kurser.
3.3.1 HVAD ER TENDENSERNE I LITTERATUREN?
I en del rapporter og artikler om FFU‐bibliotekernes services beskrives at disse i varieret grad yder service på det personlige
plan, men der er få deciderede undersøgelser af, hvorvidt det personlige element i forskerservices har en særlig værdi.
Samtidig mangler der metoder til at måle værdien af biblioteksservice, det vil sige mål, der går ud over brugerstatistik, og
som kan måle brugernes udbytte (Potter, Cook, & Kyrillidou, 2011). Der observeres en øget bevidsthed på FFU‐
bibliotekerne om den afstand IT og adgangen til ALT skaber mellem bibliotekarerne og forskerne. Dette medfører, at FFU‐
bibliotekerne mister fornemmelsen for forskernes behov. Bibliotekernes bevidsthed om den voksende afstand til forskerne
fremkalder en stærk servicekultur, som gennemsyrer FFU‐bibliotekerne. Bibliotekernes øgede fokus på service er med til
at øge forskernes tilfredshed og giver FFU‐biblioteket et godt ry i hele organisationen (Research Information Network &
RLUK Research Libraries UK, 2011).
Selvom der kan ses tendenser til fællestræk i arbejdsformer og behov indenfor biblioteksbrug hos forskere fra samme
forskningsområde (science, social science, humaniora), så er deres tilgang til biblioteksområdet meget forskellige og
individuelle, hvilket understreger vigtigheden af, at FFU‐biblioteket/bibliotekarerne tilegner sig viden om den enkelte
forskers behov (Auckland, 2012).
I en britisk undersøgelse blandt unge forskere (doctoral students) kommer det klart til udtryk at de foretrækker 1‐til‐1‐
hjælp og vejledning frem for generiske kurser, samt at denne 1‐til‐1‐vejledning skal tilrettelægges for den enkelte eller den
gruppe, der aktuelt vejledes/undervises (Education for Change, 2012). Også i en rapport af Creaser & Spezi (2012) er et af
resultaterne, at over 50% af de adspurgte forskere i UK og Skandinavien vurderer, at forskellige former for bibliotekshjælp
der ydes personligt er de mest værdifulde services. For USA er det lige under 50%.
Samlet set kan vi sige, at forskerne giver udtryk for, at de meget gerne vil modtage personlig vejledning og hjælp fra FFU‐
bibliotekerne. Bibliotekerne ønsker i høj grad at yde denne service, både fordi de ser den personlige service som en af
deres ”gode varer”, og fordi det giver bibliotekerne en god indgang til at følge med i forskernes behov, så de fortsat kan
udvikle deres services for forskerne.
3.3.2 HVAD GØR BIBLIOTEKERNE NU?
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Mange af de services, som de danske FFU‐biblioteker tilbyder deres forskere, kræver løbende kontakt med den enkelte
forsker: hjælp til registrering i PURE, hjælp til litteratur‐ og datasøgninger, besvarelse af spørgsmål om bibliometriske
indikatorer m.m., men det er bemærkelsesværdigt at se, at 17 af respondenterne i nærværende undersøgelse angiver, at
de har en kontaktbibliotekarordning, selvom der er stor spredning i, hvor omfattende man vurderer, at ordningen er,
ligesom 18 angiver, at de udbyder kurser/undervisning specielt rettet mod forskere.
Figur 5: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Kontaktbibliotekarordning
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Figur 6: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Kurser/undervisning (min. phd‐niveau)

Total
a. Kerneydelse
Universitet

b. Bruger meget tid på
opgaven

Professionshøjskole

c. Bruger mellem tid på
opgaven

Fagbibliotek med anden
organisatorisk tilknytning

d. Bruger lidt tid på
opgaven
e. Bruger ingen tid på
opgaven

Andet
0

5

10

15

20

25

Ovenstående tyder på, at en meget stor del af FFU‐bibliotekerne satser på det personlige møde med forskerne i den
servicepakke de har til deres forskere. Stort set alle biblioteker i undersøgelsen angiver, at de yder forskerservice på
forespørgsel, hvilket selvfølgelig ikke behøver at betyde, at der er en omfattende personlig 1‐til‐1 kontakt, men dog en

7

Identisk med figur 10.
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personlig kontakt mellem forsker og noget af FFU‐bibliotekets personale. 13 angiver at de har en målrettet og opsøgende
forskerkontakt, mens 11 udbyder pakkeløsninger til forskere f.eks. i form af intro for nye ph.d.‐studerende.
3.3.3 HVAD VIL DE GØRE I FREMTIDEN?
Der er både ønsker om at cementere eksisterende services og udvikle nye indenfor områder, hvor det er den personlige
kontakt, der er i fokus.

”Vi arbejder på et tilbud om karrierevejledning af yngre forskere og ph.d.‐studerende[…]”. (Respondent 20, andet).
”Vi vil gerne gøre besøg på institutter permanente, ligesom vi også gerne vil deltage løbende på institutmøder. […]”.
(Respondent 52, andet).

”Områder der pt. udvikles på er: ‐ Tilknytning af informationsspecialist til forskningsprojekter ‐ Ph.d. intro […]”.
(Respondent 43, professionshøjskole).

”Vi ønsker fremover at styrke biblioteksfunktionen som sparringspartner til forsknings‐ og udviklingsprojekter ‐
formelt og uformelt […]”. (Respondent 32, professionshøjskole).
” […] Tilknytning til forskningsprojekter som sparringspartner”. (Respondent 13, universitet)
Det ser også ud til, at det er de mindre FFU‐biblioteker frem for de store FFU‐biblioteker, der planlægger udvikling på
dette område.

3.4 Forskningsadministration (2)
Forskningsadministration i bibliotekssammenhæng ser vi som FFU‐bibliotekernes support til at fremsøge relevante
bevillingsråd og ‐nævn, hjælp til udarbejdelse af ansøgninger, hjælp til at opfylde krav, som stilles af eventuelle
finansieringskilder og andre lignende services.
Kun få FFU‐biblioteker er i dag involverede i forskningsadministration, men noget tyder på, at bibliotekerne kan få en
større rolle ved at bistå forskere med services som for eksempel bevillings‐ og fondsansøgninger.
3.4.1 HVAD ER TENDENSERNE I LITTERATUREN?
Undersøgelser fra Sverige viser, at forskere efterspørger bistand fra biblioteket i forbindelse med bevillingsansøgninger.
De har svært ved at få bevillinger til deres forskning, deraf opstår behovet for effektivt at kunne skrive mere kvalificerede
ansøgninger. De services, der efterspørges er blandt andet hjælp til at identificere relevante bevillingsråd og nævn,
ansøgningsfrister, samt hjælp til at søge information vedr. EU‐projekter (Eklund, Maceviciute, & Wilson, 2011).
Oftest udbydes denne type support fra andre centrale enheder i organisationen, men flere rapporter peger på, at dele af
forskningsadministrationen med fordel kan udføres i biblioteket eller i samarbejde med biblioteket (se f.eks. Thestrup et
al., n.d.). De kompetencer, som det biblioteksfaglige personale kan tilbyde, er især informationssøgningskompetence,
organisatoriske færdigheder og en stærk servicekultur (Auckland, 2012; Research Information Network & RLUK Research
Libraries UK, 2011).

”Libraries have an opportunity to use their skills to help researchers improve the quality of their funding
applications, and to increase the institution's success in winning research income”. (Research Information Network &
RLUK Research Libraries UK, 2011, p. 27).
I litteraturen er der kun få eksempler på FFU‐biblioteker, som direkte er involverede i processen vedr. bevillinger. Der
henvises i stedet til eksempler på services som FFU‐biblioteker supporterer forskere med, og som understøtter processen i
den tidlige fase af forskningsprojekter. Det er for eksempel at rådgive og sikre adgang til de informationsressourcer,
forskerne har brug for under opbyggelse af et forskningsprojekt, datakvalitetskontrol samt rådgivning om
dataforvaltning/håndtering. Der er ligeledes en tendens til, at den support, der ydes fra FFU‐biblioteker, sker på
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forespørgsel fra forskere. Der er sandsynligt, at flere forskere ville efterspørge servicen, hvis de var klar over, at biblioteket
påtog sig opgaver af den type (Auckland, 2012; Research Information Network & RLUK Research Libraries UK, 2011).
En undersøgelse af fire engelske, forskningstunge universiteter viser, at selvom forskere ikke efterspørger denne type
service, så er de afhængige af den. Forskningssupportcentre på de fire universiteter udsender nyhedsbreve eller
målrettede e‐mails om f.eks. forestående bevillingsmuligheder, trends og på et universitet referater af relevante rapporter
fra regeringen og andre bevillingsydere. Universiteterne har facilitatorer, som kan tilknyttes projekter og assistere under
udvikling af projekter (Research Information Network, 2010a). I undersøgelsen kan det læses, at denne service ydes af
enheder udenfor bibliotekerne og uden tilknytning til bibliotekerne.
Det tyder på, at FFU‐biblioteker kan bidrage til at identificere, søge og rådgive vedr. bevillinger og fonde. Der er behov for
support til udarbejdelse af ansøgninger, information om ansøgningsfrister, krav som stilles for at kunne komme i
betragtning til at modtage en bevilling samt forpligtelser som følger med bevillingerne.
Det vil kræve, at FFU‐bibliotekerne arbejder tæt sammen med andre centrale enheder i institutionen, dels for at afdække
mulighederne for nye tiltag, og for at kunne kommunikere til forskerne. Der er et udbredt behov for at promovere og
formalisere denne type services fra FFU‐bibliotekerne (Research Information Network & RLUK Research Libraries UK,
2011).
3.4.2 HVAD GØR BIBLIOTEKERNE NU?
Vores undersøgelse viser, at FFU‐biblioteker i Danmarks sjældent leverer services, som kan falde ind under
forskningsadministration som beskrevet ovenfor. Det er typisk opgaver, som er placeret i andre administrative dele af
organisationen.
I undersøgelsen spørges, om FFU‐biblioteket tilknyttes forskningsprojekter, dels som sparringspartner og dels som
sekretariatsfunktion. De forskningsadministrative services falder ind under en sådan tilknytning, men 15 respondenter
svarer, at de bruger ‘ingen’ eller ‘lidt tid’ på opgaven.
Figur 7: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Tilknytning til forskningsprojekter, som sparringspartner
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Figur 8: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Tilknytning til forskningsprojekter, som sekretariatsfunktion
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Under ‘Forskerservices som ikke er nævnt i undersøgelsen’, anfører et FFU‐bibliotek:

”Fundraising, herunder også kvalitetssikring af CV (b) Arrangør of forskerdialogmøder (d) – men vil gerne op på (c)
Huser forskningsudstillinger (c)”10. (Respondent nr. 20, Andet)
Det er den eneste respondent, der direkte anfører, at de bruger tid på at supportere opgaver, som falder ind under
forskningsadministration. Flere anfører opgaver eller organisatoriske tiltag, som indirekte omfatter elementer af
forskningsadministration.
Et FFU‐bibliotek beskriver f.eks. forskerservice som følgende:

”Overvågning på specifikke områder Oprettelse af websites til informations deling mv til alle projekter.
Patentovervågning og analyse. Søgning og analyse. Tekstmining. Vigtigst: Informationsspecialister allokeret til
projekter og udviklingsprogrammer, mv. som aktive deltagere og leverer analyseret information og overvågning”.
(Respondent nr.4, Andet).
Nogle anfører at de har nye organisatoriske tiltag:

”Klip der retter sig mod forskerne taget fra vision for hele biblioteket.[...] Faciliterer universitetets forskning og
undervisning med effektive biblioteksfaglige kompetencer, systemer og processer og tilfører dermed værdi til
universitetets produktion Bidrager til universitetets vidensudveksling med samfundet indenfor alle bibliotekets
aktivitetsområder Et af de tværgående bånd i en ny etableret matrix‐organisation er Research Support. […]”.
(Respondent nr. 9, Universitet).

”Det er stadig nyt at biblioteket er blevet lagt sammen med forsknings/ph.d.‐administrationen og
kommunikationsafdelingen, hvorfor vi i første omgang har arbejdet på at nærme os hinanden ved både at
koordinere og egentlig samarbejde om aktiviteter. Der skal selvfølgelig formuleres noget for den nye afdeling, men
det vil ikke begrænse sig til forskerservice (sammenlægningen af afdelingerne er nu også en manifestation i sig selv,
vil jeg mene). Helt konkret er de personer, der beskæftiger sig med forskerservice, forskningsformidling og
9

Identisk med figur 23.
Hvor (b) indikerer at de bruger meget tid på opgaven, (c) bruger mellem tid og (d) lidt tid på opgaven.

10

16 | 3. Resultater fra undersøgelsen \\ 3.5 Webinformation målrettet forskere (3)

forskningsadministration placeret sammen med henblik på at skabe en naturlig og umiddelbar dialog og synergi.”
(Respondent nr. 20, Andet).
Andre fremhæver:

”Forskningsdata: dokumentation og procesunderstøttelse Datamanagement planer Registrering af dataset og
tildeling af DOI'er Orchid administration/tildeling Forskningsanalyse”. (Respondent nr. 49, Universitet).
”Tilknytning til projekter er det mest succesfulde Tekstming”. (Respondent nr. 4, Andet).
3.4.3 HVAD VIL DE GØRE I FREMTIDEN?
De danske forskningsbiblioteker giver ikke direkte udtryk for, at de i fremtiden vil søge at tilbyde services, som falder ind
under forskningsadministration. En stor del peger på ‘tilknytning til projekter’ som et udviklingspunkt, der fremadrettet
skal afprøves (punkt 4.3 spørgeskema). Indgås en sådan tilknytning i den tidlige fase af et projekt, vil det være oplagt at
bruge de biblioteksfaglige kompetencer til bl.a. at søge og identificere relevante bevillingsråd og ‐nævn, og herunder
informere om ansøgningsfrister og formelle krav, der stilles til forskerne/ansøgerne. Det synes ligeledes at være naturligt,
at FFU‐bibliotekerne bistår i rådgivning omkring og håndtering af dataforvaltning.

”Tilknytning til projekter – udviklingsinitiativer, beslutningsfora er i fokus, og ressourcestyring nok det mest
presserende i 2013”. (Respondent nr.4, Andet).
”Dataindsamling el. opbevaring. Tilknytning til forskningsprojekter som sparringspartner.” (Respondent nr. 13,
Universitet).

”Vi ønsker fremover at styrke biblioteksfunktionen som sparringspartner til forsknings‐ og udviklingsprojekter –
formelt og uformelt. Open Access og publiceringssupport samt bibliometriske spørgsmål kan også komme på tale
(forskningsindikator og autoritetslister)”. (Respondent nr. 32, Professionshøjskole).
”Områder der pt. Udvikles på er: ‐ Tilknytning af informationsspecialist til forskningsprojekter – Ph.d. intro‐
Publiceringssupport. Områder der påtænkes udviklet: ‐ Bibliometri – Open Access – OJS”. (Respondent nr.43,
Professionshøjskole).

3.5 Webinformation målrettet forskere (3)
Når vi i denne rapport taler om webinformation til forskere, ser vi på webbaseret information til forskere om service. Det er
altså ikke selve servicen, der er i fokus men formidlingen af service.
3.5.1 HVAD ER TENDENSERNE I LITTERATUREN?
Det nyeste temanummer af REVY handler om forskningspublicering, og Svensson, Dorch, Nondal & Jørgensen (2013)
konkluderer, at generisk information ikke kan stå alene, og at den personlige formidling spiller en afgørende rolle ift.
hvorvidt en service blot er en god intention, eller om dem bliver en reel ressource for forskeren. Men at det kræver

”synlighed vedrørende vores kompetencer. Udfordringen bliver at spotte, hvilke af brugerne der er åbne overfor
vores assistance. Endvidere kræver det, at nogle af vores tjenester på sigt personaliseres og tilbydes sådan, at de
passer ind i forskerens arbejdsproces.” (Svensson et al., 2013).
I 2010 udarbejdede OCLC og RIN (Research Information Network) en rapport om informationsrelaterede services til
forskere, der bl.a. understregede vigtigheden af, at forskere har adgang til webbaseret information for at understøtte
deres forskning: ”Universities should ensure that researchers have access to relevant web‐based and other tools to

support the sharing of documents and data across institutional boundaries”. (Research Information Network, 2010a).
Ifølge rapporten er det vigtigt, at forskere har online adgang til information såvel som værktøjer, der kan frigøre forskerens
tid til det, som er vigtigst, nemlig den intellektuelle proces.
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På universitetet i Borås blev der i 2011 lavet en rapport om publicering, Open Access og bibliotekernes rolle i forbindelse
med dette. Rapporten understøtter ovenstående observationer, når det kommer til formidlingen af FFU‐bibliotekernes
services og ressourcer: “It is evident that, in spite of efforts to convey what competencies the library has in respect of

research support, many researchers are unaware of the possibilities. This suggests the need for a more active ‘public
relations’ effort on the part of the library to demonstrate how it can more effectively support research activity”.
(Eklund et al., 2011, p. 40‐41). Rapporten foreslår følgende løsning: “This may take the form of a printed guide to
research services, supported by existing and newly developed pages on the library Web site”. (Eklund et al., 2011, p.
41).
3.5.2 HVAD GØR BIBLIOTEKERNE NU?
I NEFUS’ undersøgelse af forskerservice på danske FFU‐biblioteker spørges til, hvordan bibliotekerne formidler særlig
information til forskerne:
Figur 9: Hvordan formidler dit bibliotek forskerservice?
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På baggrund af svarene kan det konkluderes, at forskningsbibliotekerne er massivt til stede med information om
bibliotekets ydelser på nettet. Alle responderende biblioteker, bortset fra professionshøjskolerne, angiver at bruge
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bibliotekets webside til at formidle bibliotekets forskningsservices, og alle typer institutioner uden undtagelse bruger
intranet, hvorimod det kun er universitetsbiblioteker og fagbiblioteker med anden organisatorisk tilknytning, der bruger
institutionens hjemmeside til formidling.
Bortset fra professionshøjskolerne angiver alle deltagende institutioner at have udviklet vejledninger, f.eks. til
søgesystemer, som kan findes både i fysisk form og på nettet. Udnyttelsen af sociale medier som
kommunikationsplatform er ikke voldsom, og kun universitetsbiblioteker angiver at bruge sociale medier til at formidle
forskerservices. Andetsteds i spørgeskemaet har Respondent 52 (Andet) angivet, at blogs og sociale medier endda er en
kommunikationsplatform, man nedskalerer, da man kun har oplevet ringe succes med dette format.
3.5.3 HVAD VIL DE GØRE I FREMTIDEN?
Tendenserne i litteraturen viser, at webinformation potentielt kan være en meget vigtig ressource i forskerens hverdag, og
sammenholdt med forskningsbibliotekernes solide brug af webinformation som kommunikationsplatform, lader det til, at
man er godt på vej. Kommentarerne til spørgsmålet om formidling af forskerservices handler ikke om webbaserede
services, men derimod om 1‐til‐1‐relationen, som en webservice netop ikke kan give:

”Fokussamtaler med brugere enkeltvis eller i grupper”. (Respondent nr. 5).
”Vi skriver direkte til nyansatte forskere og præsenterer os selv. Vi skriver direkte til udvalgte forskere, når vi mener
at henvendelsen særligt vedrører dem”. (Respondent nr. 53).
Det indikerer, at det er i kombinationen af webformidlingen og den personlige kontakt, man skal finde den fremtidige
kommunikationsplatform. I spørgeskemaets afsnit om forskerservice under udvikling angiver flere respondenter, at
formidlingen af biblioteket og dets services er et område, der fokuseres særskilt på:

”Kommunikation til forskerne, hvordan rammer vi dem bedst?”. (Respondent nr. 10).
”Komme tættere på forskerne – hvad det så ellers vil sige‐ men man skal ikke forvente, at de kommer over på
biblioteket”. (Respondent nr. 53).

3.6 Kurser (4)
Kurser forstås her som undervisning i og/eller præsentation af brugen af biblioteket og dets services i bred forstand for
forskere. Det omfatter både generiske undervisningsforløb og enkelt sessions tilrettelagt for specifikt definerede grupper.
3.6.1 HVAD ER TENDENSERNE I LITTERATUREN?
Flere af de undersøgelser, der er lavet i biblioteksregi, som beskæftiger sig med undervisning og gruppevejledning af
forskere, har fokus på unge forskere og/eller ph.d.‐studerende. F.eks. er der i 2012 kommet en rapport om ”Ph.d.‐
kandidater og forskningsprocessen” (Gullbekk, Rullestad, & Calvo, 2012), som bl.a. indeholder et omfattende
litteraturstudie i undervisning og vejledning af ph.d.‐studerende. Dette litteraturstudie finder bl.a., at der er to
hovedmodeller for, hvordan biblioteker tilrettelægger undervisning for ph.d.‐studerende:



Som en integreret del af anden metodeundervisning, der tilbydes ph.d.‐studerende på universiteterne
I form af kurser som biblioteket udbyder selvstændigt (Gullbekk et al., 2012)

Når ph.d.‐studerende deltager i kurser viser det sig, at de ikke blot lærer fra den undervisende bibliotekar, men også fra
hinanden (Gullbekk et al., 2012). Tillige ses der en tendens til at deltagelse i kurser leder til tilbagevendende personlig
kontakt mellem forsker og bibliotekspersonale (Hansen, Lope, & Thomsen, 2012, p. 5).
Det anbefales, at biblioteket ved seminarer direkte på institutter informerer om Open Access (Eklund et al., 2011) og
tilbyder forskere træning i og grundlæggende viden om krav til effektiv research‐data‐management (Research Information
Network, 2010a).
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Det tyder på, at forskere foretrækker 1‐til‐1‐vejledning og undervisning. De er utilfredse, når de bliver præsenteret for
generisk vejledning og undervisning. For at blive betragtet som værdifuld skal vejledningen og undervisningen
tilrettelægges efter den enkeltes/gruppens emnemæssige og aktuelle behov (Education for Change, 2012). At arbejde med
denne form for vejledning og undervisning er dog ganske ressourcekrævende for biblioteket (Hansen et al., 2012).
Det store projekt ”Information management for Knowledge Creation 2010‐2013”11, som Gullbekk‐rapporten12 er en del af,
barslede med deres online‐vejledning til p.hd.‐studerende i foråret 2013 ”PhD on track”13. Viser det sig at være et godt
redskab i ph.d.‐studerendes arbejde, kunne det videreudvikles til mere etablerede forskere.
3.6.2 HVAD GØR BIBLIOTEKERNE NU?
I vores undersøgelse af forskerservice i danske FFU‐biblioteker angiver 14 respondenter, at de bruger ’mellem tid’ på kurser
eller mere.
14

Figur 10: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Kurser/undervisning (min. phd‐niveau)
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Af kommentarerne fremgår det, at der undervises i f.eks. søgemetode, brug af specifikke databaser, referencehåndtering
(RefWorks) og PURE.
Specifikt om PURE‐undervisning kommenterer et bibliotek:

”[…] Vi har sendt mails til institutledere + sekretærer med datoer på hvilke dage vi holdt kurser i PURE. Vores
erfaring er at til sidst er der ingen der kommer ‐ uanset hvor meget glögg og småkager, der lokkes med. Vi har nu
meget bedre erfaring med at lave 1:1 kurser, når vi møder forskerne og spørger hvordan det går og mærker en tvivl
eller frustration, der imødegås med et lille 1:1 kursus. Og så laver vi kun PURE kurser i grupper for nyansatte, hvor vi
indoktrinerer dem fra starten med at det her er vigtigt. Og at de skal komme....”. (Respondent 52, Andet).
En anden respondent har denne kommentar:

11

http://inma.b.uib.no/
(Gullbekk et al., 2012)
13
http://www.phdontrack.net/
14
Identisk med figur 6.
12
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”Biblioteket har arrangeret flere undervisningsforløb for undervisere og forskere med gode resultater, nogle af
forløbene har været samarbejder mellem intuitionen og eksterne forskningsinstitutioner, hvor biblioteket har
deltaget med undervisningsbidrag og som ressource for deltagerne.” (Respondent 43, Professionshøjskole).
3.6.3 HVAD VIL DE GØRE I FREMTIDEN?
Ingen af undersøgelsens biblioteker har angivet, at de planlægger udvikling på dette område; det er dog muligt, at det
ligger implicit i nogle af svarene ang. fremtidsplaner:

”Vi arbejder på et tilbud om karrierevejledning af yngre forskere og ph.d.‐studerende […]” (Respondent 43,
Professionshøjskole)

”Formentlig mere af det samme, dvs at de forsøg der med held er udført på få af XXXs institutter udvides til alle
institutter.” (Respondent 1, Universitet)

3.7 Software og hardware (5)
Udover de mere traditionelle services beskæftiger mange FFU‐biblioteker i dag sig også med mere teknisk orienteret
support. Denne form for support ydes i høj grad til referencehåndteringsværktøjer, men også til mere perifært relateret
software som f.eks. programmer til spørgeskemaundersøgelser og statistik. I nærværende undersøgelse er
respondenterne derfor blevet spurgt om deres biblioteks aktiviteter på området.
3.7.1 HVAD ER TENDENSERNE I LITTERATUREN?
En dansk undersøgelse fra 2011 satte fokus på forskeres referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis
(Andersen, Johnsen, Jacobsen, & Tønnesen, 2011). På baggrund af kvalitative interviews med forskere fra Aarhus
Universitet konkluderer rapporten bl.a., at der er stor variation i forskernes måde at håndtere referencer på, samt at
forskerne mangler kendskab til, hvad de kan få hjælp til på biblioteket. Slående var det også, at kun få af de adspurgte i
undersøgelsen har fået kendskab til referencehåndtering gennem deres bibliotek. Undersøgelsen berører bl.a. også, at
forskerne hovedsagligt foretrækker individuel vejledning i brugen af referencehåndteringsværktøjer, da et generelt kursus
anses som informationsstøj (Andersen et al., 2011).
Den samme tendens ses i den britiske undersøgelse ”Researchers of tomorrow” gennemført i 2009‐11 (Education for
Change, 2012). Her angiver næsten to tredjedele af de adspurgte, som hovedsagligt var ph.d.‐studerende, at de anvender
en eller anden form for referencehåndteringsprogram. Som i den tidligere nævnte danske undersøgelse, foretrækker også
de mere individualiseret 1‐til‐1‐vejledning i modsætning til generiske kurser.
3.7.2 HVAD GØR BIBLIOTEKERNE NU?
I NEFUS’ undersøgelse af forskerservice angiver 15 biblioteker, at support til software som f.eks. referencehåndtering,
statistik og spørgeskemaer indgår som en del af bibliotekets forskerservice. Syv biblioteker bruger enten ‘mellem’ eller
‘meget tid’ på opgaven, og tre biblioteker, heraf to universitetsbiblioteker, anser det som en af forskerservicens vigtigste
ydelser.
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Figur 11: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Support til software (referencesystemer, statistik, spørgeskema
mm.)
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I undersøgelse er der ikke nogen biblioteker, der direkte nævner support til software i kommentarerne, men tre biblioteker
nævner referencehåndtering som en del af deres forskerservice, hvilket indirekte kan dække support til
referencehåndteringsværktøjer:

”Forskerservice er hjælp til informationssøgning, […]. Hjælpe med referencehåndtering. Finde Journal impact factor
osv.” (Respondent 29, andet).
”Bibliotekets tilbud til undervisere og forskere er følgende forskningsunderstøttende services: […] Databaser
(opsætning af profil, alerts, fjernadgang)
‐Referencehåndtering (undervisning i refWorks)
[…]
forskningskommunikation herunder hjælp til registrering i XXX ‐Analyser (citationsanalyser mv.) Bibliotekets
forskerservice er under udvikling og ikke endeligt beskrevet og formidlet.” (Respondent 43, professionshøjskole).
”[…] Undervisning af ph.d'er og nyansatte forskere, referencehåndtering, vejledning om publicering og Open
Access, vejledning og services om datamanagement (på vej), roadshows på institutterne om div. emner og
databaser, Conference Management System og Conference Proceedings” (Respondent 49, universitet)
Respondent 49 nævner derudover opgaver som Conference Management System og Conference proceedings, som
ligeledes formodes at dække support til software.
3.7.3 HVAD VIL DE GØRE I FREMTIDEN?
Ingen af undersøgelsens biblioteker nævner området software/hardware som et særligt udviklingsfokus. Et enkelt
bibliotek skriver:

”Forskningsdata: Dokumentation, procesunderstøttelse og vejledning Datamanagement planer vejledning[…]”
(Respondent 49, universitet), hvor vejledning i Datamangement planer vil falde under support til software.
Endelig kan FFU‐bibliotekerne vælge at lægge sig op ad de to nævnte undersøgelsers resultater og overveje at skifte de
generiske kurser i referenceværktøjer ud med en 1‐til‐1‐vejledning tilpasset forskernes behov.

22 | 3. Resultater fra undersøgelsen \\ 3.8 Analyser og bibliometriske services (6)

3.8 Analyser og bibliometriske services (6)
Forskningsevaluering har vundet indpas, og på trods af en del kritik er der en gradvis accept i den akademiske verden af
anvendelsen af analyser og bibliometriske metoder til vurdering af forskningsproduktion i form af publikationer.
Bibliometri er nært beslægtet med begreber som informetri, scientometri, webometri og cybermetri. I det følgende vil der
ikke skelnes, og ovenstående betegnes under ét som analyser og bibliometri.
3.8.1 HVAD ER TENDENSERNE I LITTERATUREN?
Forskningsevaluering har det seneste årti været omdrejningspunkt for flere nationale, men også lokale initiativer
(Auckland, 2012; Hansson & Johannesson, 2013). I Danmark har den nationale Bibliometriske Forskningsindikator15
skærpet behovet for fortsat og konsekvent forskningsregistrering i alle landets universitetsbiblioteker. Der stilles større
krav til dataintegritet og ‐kvalitet, idet flere initiativer baseres på analyser og bibliometriske services.
Forskningsregistrering fylder følgelig en del hos undersøgelsens adspurgte biblioteker, hvoraf 14 angiver servicen som
enten en kerneydelse eller en service, der anvendes meget tid på.
Figur 12: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Forskningsregistrering
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Udviklingen i anvendelsen af bibliometri har været afhængig af bibliotekernes vedligeholdelse af organisationens digitale
arkiv/databaser, og som en naturlig forlængelse af arbejdet med forskningsregistrering er flere af undersøgelsens
biblioteker involveret i institutionelle repositories. Opgaven er for fire af de adspurgte biblioteker en kerneydelse og ifølge
undersøgelsen noget, man også bruger enten meget eller mellem tid på.

15

http://fivu.dk/forskning‐og‐innovation/statistik‐og‐analyser/den‐bibliometriske‐forskningsindikator
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Figur 13: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Repository
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Bibliotekerne har en lang tradition for at udføre bibliografisk kontrol af data og har deraf viden og erfaring med metadata
og store datamængder, som er grundlaget for at kunne udføre analyserne (Astrom & Hansson, 2012). Initiativerne har
påvirket forskningsbibliotekernes opgaver og ikke mindst roller i organisationen. Fra udelukkende at have fungeret som et
serviceorgan, får bibliotekerne nu også en kontrollerende eller bedømmende rolle i forhold til dele af organisationen
(Carlstein, 2011; Hansson & Johannesson, 2013; Research Information Network, 2010a).
I takt med at der stilles større performance‐krav til forskerne, stiger behovet for rådgivning om dels bibliometriske
metoder, men også for viden om disciplinens normer og praksis for forskningsoutput fra organisationen (Maccoll, 2010;
Research Information Network, 2010a).
En stor del af den kritik der fremhæves omhandler, at bibliometriske metoder ikke kan anvendes for humanistiske fag, som
traditionelt set har en anden publiceringsadfærd end de naturvidenskabelige discipliner. Det er afgørende at kende til
forskningsmiljøer og deres publiceringsadfærd, da det vil have indflydelse på hvilke analyser, der meningsfuldt kan
anvendes til evaluering af netop det miljøs performance (Carlstein, 2011; Housewright & Schonfeld, 2013). Maccoll (2010)
angiver, at en anden uhensigtsmæssig effekt af forskningsevaluering er, at forskere ændrer deres publiceringsmønstre
som følge af initiativerne. Forskere vil i høj grad søge at udgive deres publikationer via publiceringskanaler, som foruden at
være velansete i forskningsmiljøer også udløser point i f.eks. nationale bevillingssystemer. Dermed tydeliggøres behovet
for rådgivning vedr. publiceringskanaler, rankings, impact factor og ikke mindst autoritetslister (Maccoll, 2010; Research
Information Network, 2010a).
Flere artikler og rapporter anbefaler forskningsbibliotekerne at yde bibliometrisk service både til den enkelte forsker, til
forskergrupper samt i forhold til samarbejdet med resten af organisationen (Astrom & Hansson, 2012; Eklund et al., 2011;
Maccoll, 2010).
Det vil styrke bibliotekets position, hvis de indgår aktivt i organisationens formidling af og arbejde med videnskabelig
kommunikation. Ved at implementere bibliometri bliver biblioteket og kompetencer i biblioteket mere synlige i
organisationen. Organisationens, herunder forskernes bevidsthed og forståelse for forskningsevaluering, bibliometri og
citationer vil øges, og som følge deraf også organisationen placering på internationale rankings (Astrom & Hansson, 2012;
Maccoll, 2010; Research Information Network, 2010a).
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3.8.2 HVAD GØR BIBLIOTEKERNE NU?
Vores undersøgelse viser, at fire af respondenterne angiver, at bibliometri indgår som ’kerneydelse’ på deres bibliotek,
imens syv angiver, at de bruger ’lidt’ eller ’ingen tid’ på opgaven.
Figur 14: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Bibliometri
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Tre respondenter fremhæver området som en del af bibliotekets definition af forskerservice:

”Forskerservice er hjælp til informationssøgning, fremfinding af litteratur, som ikke kan skaffes via licenserne. Det
kan også være at finde en forskers h‐index eller deres samlede forfatterskab. Hjælpe med referencehåndtering.”
(Respondent nr.29; Andet).

”Bibliotekets tilbud til undervisere og forskere er følgende forskningsunderstøttende services: […] Publicering /
forskningskommunikation herunder hjælp til registrering i XXX ‐Analyser (citationsanalyser mv.) Bibliotekets
forskerservice er under udvikling og ikke endeligt beskrevet og formidlet.” (Respondent nr. 43, Professionshøjskole).
”Registrering af forskningspublikationer, Bibliometri og forskningsanalyse, Informationssøgning, Undervisning af
ph.d.er og nyansatte forskerer, Referencehåndtering Vejledning om publicering og Open Access Vejledning og
services om Datamanagement (på vej) […]” (Respondent nr. 49, Universitet).
To andre fremhæver, at området er nævnt i bibliotekets strategi:

”Det er hentet fra bibliotekets overordnede strategi. […] Fokusere på bedømmelsen af universitetet nationalt og
internationalt gennem bibliometri‐, ranking‐ og citationsmåling m.v. Mål er gennem aktiv indsats at sikre at
universitetet altid leverer aktuelle og valide data vedr. de bedømmelseskriterier, som de forskellige nationale og
internationale universitetsanalytikere anvender som kvalitetsparametre i bedømmelsen af universitetet.”
(Respondent 13,Universitet).

”Hovedformål 3: At understøtte forskningen igennem særlig service i relation til videnskabelig kommunikation of
formidling Strategiske satsninger: 1. at understøtte udvikling af systemer til ... forskningsdata 2. at udvikle services
til formidling ... fra XXXs forskningsproduktion til ... repositories 3. at udvikle service til rådgivning af forskere vedr.
publicering ... 4. at udvikle bibliometriske service ...” (Respondent 51,Universitet).
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Ingen respondenter har valgt at afvikle eller nedjustere bibliometri‐relaterede services, og bibliometri er ydermere et
udviklingsinitiativ, som fire biblioteker har haft succes med:

“F.eks. Open Access og bibliometri.” (Respondent 51,Universitet).
”Bibliometri Dataindsamling Publiceringssupport OJS OA Tilknytning til forskningsprojekter Ledelsesinformation
(benchmarking) Forskningsregistrering E‐læring (oplægning og clearing af materialer) Ikke alle services er bredt ud
til alle hovedområder.” (Respondent 9,Universitet).
”Forskningsregistrering OA vejledning PJS orientering Konferencesupport Publiceringssparring Bibliometri
Forskerskolebidrag Ph.d. workshops sammen med Akademisk IT Informationssøgning for forskningsprojekter.”
(Respondent 1,Universitet).

”Central forskningsregistrering Bibliometri og forskningsanalyse Conference management Open Access vejledning
Øge mængden af Open Access i vores repository”. (Respondent 49,Universitet).
3.8.3 HVAD VIL DE GØRE I FREMTIDEN?
Fire af de 13 respondenter, der har beskrevet fremtidig udvikling, peger på analyser og bibliometriske services som
områder, der er under udvikling.

”Vi ønsker fremover at styrke biblioteksfunktionen som sparringspartner til forsknings‐ og udviklingsprojekter ‐
formelt og uformelt. Open Access og publiceringssupport samt bibliometriske spørgsmål kan også komme på tale
(forskningsindikator og autoritetslister)”. (Respondent 32, Professionshøjskole).
”Praksis for forskningsregistrering Praksis for bibliometri Kommunikation til forskerne, hvordan rammer vi dem
bedst”. (Respondent 9,Universitet).
”Områder der pt. udvikles på er: ‐ Tilknytning af informationsspecialist til forskningsprojekter ‐ Ph.d. intro –
Publiceringssupport. Områder der påtænkes udviklet: ‐ Bibliometri ‐ Open Access – OJS”. (Respondent 43,
Professionshøjskole).

”Forskningsdata: Dokumentation, procesunderstøttelse og vejledning Datamanagement planer vejledning
Registrering af dataset og tildeling af DOI'er Orchid administration/tildeling Udvidet tilbud om bibliometri og
forskningsanalyse”. (Respondent 49,Universitet).

3.9 Indkøb og tilvejebringelse af information (7)
Følgende afsnit lægger vægt på services, der støtter forskeren i at identificere og tilgå information (tilvejebringelse af
information) og berører kun perifert indkøb eller fjernlån. Vi har således heller ikke spurgt ind til praksis for indkøb og
fjernlån på de danske FFU‐biblioteker. Hvor respondenterne alligevel har fremført synspunkter hertil, er det selvfølgelig
medtaget.
3.9.1 HVAD ER TENDENSERNE I LITTERATUREN?
At stille information til rådighed for forskerne er en af de mest grundlæggende services, bibliotekerne bygger deres virke
på. De aktuelle udfordringer i denne sammenhæng er faldende midler til at anskaffe information, samt den stigende
informationsmængde, der er til rådighed (Research Information Network & RLUK Research Libraries UK, 2011).
Forskeres informationsbehov er varierede og disciplinafhængige, men generelt for alle discipliner ønsker forskerne hurtig
og gnidningsfri adgang til litteratur uden at skulle investere tid og penge i at få adgang (Research Information Network,
2010b). Samtidig er der en tendens til at forskere primært søger information online og primært via søgemaskiner som
Google (Education for Change, 2012; Housewright & Schonfeld, 2013).

26 | 3. Resultater fra undersøgelsen \\ 3.9 Indkøb og tilvejebringelse af information (7)

Som informationsforbrugere vægter forskerne stadig de traditionelle publikationstyper som tidsskriftsartikler og
monografier højest (Education for Change, 2012; Housewright & Schonfeld, 2013), men efterspørger støtte til at
systematisere og effektivisere informationssøgningsprocessen (Gullbekk et al., 2012).
Biblioteket anses som en væsentlig leverandør af information (Housewright & Schonfeld, 2013) og foruden licenser
tilbydes også services som informationsfiltrering og overvågning (Auckland, 2012; Housewright & Schonfeld, 2013;
Research Information Network, 2010a, 2010b).
Education for Change (2012) dokumenterer, at licensbegrænsninger anses som et af de væsentligste irritationsmomenter i
de unge forskeres informationssøgningsproces, og at over halvdelen bestiller manglende litteratur via lokale biblioteker.
Derudover er det også almindeligt at benytte andre strategier. F.eks. skaffer knap halvdelen af respondenterne litteratur
via deres netværk, mens lidt over en tredjedel nøjes med at benytte abstractet. Housewright & Schonfeld (2013) kan
desuden dokumentere, at 40% af deres respondenter har oplevet selv at måtte købe adgang til dokumenter via forlag.
Bibliotekerne imødekommer brugernes behov ved at reorganisere og centralisere indkøbsorganisationen eller udvikle
både logistiske og tekniske løsninger til at dele og levere materiale i moderorganisationen udfra en ”convenience”‐
tankegang, hvor information16 kan afhentes tæt på brugerne eller distribueres via digitale dokumentleverancer (Potter et
al., 2011).
3.9.2 HVAD GØR BIBLIOTEKERNE NU?
Foruden kurser og personlig vejledning, der sætter fokus på at udvikle f.eks. ph.d.‐studerende informationskompetence
(se afsnit 3.3 og 3.6), udbyder bibliotekerne også service, der understøtter forskerne i at identificere og tilgå information.
Via kommentarer til undersøgelsen kan vi konstatere, at denne service ses som en af grundstenene i FFU‐bibliotekernes
forskerservices.
Fem
respondenter
definerer
eksplicit
forskerservice
som
informationssøgning
og
informationsovervågning:

”Den vigtigste forskerservice er adgang til (elektronisk) litteratur. Denne tænkes generelt ikke af bibliotekerne som
forskerservice, men opfattes af forskerne som sådan.” (Respondent 51, Universitet).
”Vi definerer forskerservice som den assistance vi giver til afsøgning af et forskningsfelt hvor forskeren og
bibliotekaren samarbejder om søgestrategier, søgedokumentation samt kreering af relevante søgetermer.”
(Respondent 32, Professionshøjskole).

”Bibliotekets tilbud til undervisere og forskere er følgende forskningsunderstøttende services: ‐Litteratursøgning
(søgeord, søgestrategi, kombinatorisk søgning) ‐Databaser (opsætning af profil, alerts, fjernadgang) […]”.
(Respondent 43, Professionshøjskole).

”Forskerservice er hjælp til informationssøgning, fremfinding af litteratur, som ikke kan skaffes via licenserne.”
(Respondent 29, Andet).

”Vi researcher i bibliotekets materialer og arkiver.” (Respondent 42, Fagbibliotek med anden organisatorisk tilknytning).
Søgeopgaver anses således som kerneydelser blandt alle typer af FFU‐biblioteker, og alle respondenter bruger tid på
opgaven (kun fem biblioteker angiver, at tidsforbruget er lille):

16

Herunder også forskningsdata (Research Information Network, 2010a)
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Figur 15: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Søgning (store og små opgaver)
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Når det kommer til services relateret til overvågning af emner, databaser og tidsskrifter er landskabet mere broget. Her er
det især universiteter og professionshøjskoler, der bruger ‘meget’ eller ‘mellem tid’ på opgaven, mens servicen kun anses
som en kerneydelse på to af de mindre fag‐ eller specialbiblioteker. Den ene af disse angiver ligeledes services i relation til
tekstmining som et af bibliotekets mest succesfulde initiativer:

”Overvågning på specifikke områder. Oprettelse af websites til informationsdeling mv til alle projekter.
Patentovervågning og analyse. Søgning og analyse. Tekstmining. Vigtigst: Informationsspecialister allokeret til
projekter og udviklingsprogrammer, mv. som aktive deltagere og leverer analyseret information og overvågning”.
(Respondent 4, Andet).
Figur 16: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Overvågning af emner, baser, tidsskrifter mm.
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Enkelte biblioteker tilbyder allerede services relateret til forskningsdata i forskellige formater, men ingen respondenter
angiver det som en kerneydelse. Tidforbruget er generelt lavt (otte angiver, at der bruges ‘mellem’ eller ‘ingen tid’ på
opgaven). Derimod angives dataindsamling eller ‐opbevaring typisk som et udviklingsområde (se afsnit 3.9.3).
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Enkelte respondenter uddyber deres nuværende service relateret til dataopbevaring:

”Vi har et kortarkiv (landkort etc.) tilknyttet biblioteket, og vi arbejder også på en materialesamling (træ‐, metal‐,
osv. prøver), som skal have karakter af laboratorium, der også udstrækker sig til værksteder og andre
udstillingsfaciliteter. Vi yder selvfølgelig service i forhold til opbygning, tilgang og formidling af disse samlinger.”
(Respondent 20, Andet).
Figur 17:Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Dataindsamling el. ‐opbevaring
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3.9.3 HVAD VIL DE GØRE I FREMTIDEN?
Udviklingsønskerne på FFU‐bibliotekerne er tæt knyttet til bibliotekstyperne, hvor fagbibliotekerne og
specialbibliotekerne (kategorien ‘andet’) fokuserer på adgang og filtrering af information, mens universitetsbibliotekerne
fokuserer på forskningsdata:

”På fagbiblioteker uden for universitetssystemet er det en udfordring at give forskerne elektronisk adgang til
relevante tidsskrifter. Det har stor betydning for vores forskere, hvorfor elektronisk adgang til videnskabelige
tidsskrifter vil have absolut opmærksomhed.” (Respondent 20, Andet).
”Vi vil gerne tilbyde omfattende research‐arbejde og f.eks. oversættelser af danske materialer, clearing af
rettigheder, mv ‐ og tage betaling for det.” (Respondent 42, Fagbibliotek med anden organisatorisk tilknytning).
”Tekstmining / analytics tools er der meget fokus på samt præsentation af informationsmaterialet. Udviklingen af
nyt brugerinterface for bl.a forskere kan dynamisk søge og processere information langt bedre end i dag [… ]”.
(Respondent 4, Andet).

”Forskningsdata: dokumentation og procesunderstøttelse. Datamanagement planer. Registrering af dataset og
tildeling af DOI'er […]”. (Respondent 49, Universitet).
Hvor universiteternes fokus på forskningsdata er procesorienteret, og servicen typisk indebærer, at der stilles faciliteter og
rådgivning til rådighed for forskerne, er der et enkelt fagbibliotek, der har planer om selv at udvikle et dataarkiv:

”Vi vil forsøge at indsamle digitale mails og andre dokumenter fra relevante personer/virksomheder, som vi kan
stille til rådighed efter aftale med rettighedshaverne.” (Respondent 42, Fagbibliotek med anden organisatorisk
tilknytning).
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3.10 Publiceringsservices (8)
Den hastige udvikling indenfor videnskabelig kommunikation stiller løbende nye krav til forskerne og dermed til
bibliotekernes services. Publiceringsservices inkluderer både vejledning i publiceringsprocessen, medvirken til
udarbejdelse af politikker for moderinstitutionernes videnskabelige kommunikation, traditionelle forlagsopgaver samt
administrative services, der understøtter publicering.
3.10.1 HVAD ER TENDENSERNE I LITTERATUREN?

”Many researchers are confused by the mixed messages they are receiving as to how best to communicate their
findings. If they are to make optimal use of the various communications channels open to them, it is essential that
researchers should receive more consistent and effective guidance on their use of different channels”. (Research
Information Network, 2009).
Når forskere publicerer, vælger de mellem en lang række forskellige publiceringskanaler. Oftest tillægger forskerne
traditionelle publiceringskanaler større vægt, da valget primært påvirkes af ønsket om at formidle deres forskning til det
rette publikum, samt at opnå karriereprogression og øget anseelse i forskningsverdenen (Housewright & Schonfeld, 2013;
Research Information Network, 2009; Svensson et al., 2013).
Det stigende fokus på evaluering påvirker forskernes publiceringspraksis, så de publicerer flere publikationer, samt en
større andel tidsskriftsartikler (Research Information Network, 2009). Denne ændring opleves af nogle forskere som en
konflikt mellem deres faglige værdier og de målbare produkter af deres forskning (Eklund et al., 2011; Research
Information Network, 2009).
Publicering og formidling via alternative kanaler, som f.eks. sociale medier sker sjældent (Housewright & Schonfeld, 2013;
Research Information Network, 2010b). Selv fordelt på aldersgrupper ser der ikke ud til at være den store forskel på, hvor
aktivt sociale medier anvendes i forskningssammenhæng (Research Information Network, 2010b). Open Access‐kanaler
anses ofte som værende af ringere kvalitet end traditionelle kilder og fravælges ofte (Auckland, 2012; Carlstein, 2011;
Eklund et al., 2011; Housewright & Schonfeld, 2013; Research Information Network & RLUK Research Libraries UK, 2011;
Svensson et al., 2013).
Yngre forskere efterspørger i større udstrækning støtte end mere etablerede forskere (Carlstein, 2011). Dette kan hænge
sammen med, at publicering anses som et håndværk, der skal mestres gennem praktisk erfaring (Svensson et al., 2013).
Det er dog ikke givet, at forskerne efterspørger hjælpen i formaliseret form fra f.eks. biblioteket, og forskerne vender sig
derimod ofte mod kolleger for råd og vejledning, når det kommer til publicering (Research Information Network, 2010a).
Den store udfordring i denne sammenhæng er oftest synet på bibliotekets kernekompetencer indenfor
dokumentleverance (Housewright & Schonfeld, 2013), samt bibliotekernes mulighed og evner for at gøre opsøgende
arbejde og formidle de eksisterende services (Eklund et al., 2011; Hansson & Johannesson, 2013; Housewright & Schonfeld,
2013; Research Information Network, 2010a).
Forskerne efterspørger således sparring og vejledning i relation til en række delemner i publiceringsprocessen og
bibliotekerne følger trop og udbyder services som modsvar til behovene, typisk i form af 1‐til‐1 vejledning, men også i form
af undervisning. Supporten fokuseres mod valg af publiceringskanal/publiceringsstrategi; vejledning om Open Access og
parallelpublicering; rådgivning om ophavsret; rådgivning om rettighedshåndtering/anti‐plagiering; rådgivning vedrørende
fondes krav til publicering; vejledning i at øge impact af publikationer; introduktion til værdien af og vejledning i brug af
sociale medier; udbydelse af lokale publiceringsplatforme – f.eks. Open Journal Systems; administration af lokale fonde til
betaling af publiceringsomkostninger ved Open Access‐publicering; samt assistance til at gennemlæse manuskripter.17

17

Se litteraturhenvisninger i appendix 6.1
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Det, der anses som den største barriere for at imødekomme forskernes behov er foruden formidlingen af eksisterende
services, viden om forskningsprocessen og fagområdet; ressourcer i form af tid og penge; samt opdyrkning og
vedligeholdelse af specialkompetencer (se desuden appendix 6.1).
Carlstein (2011) påpeger i denne sammenhæng at de fleste forskningsbiblioteker udvikler services efter behov, men det er
vigtigt også at være på forkant og have indsigt i både fortalere og kritikeres pointer for at kunne indgå i de relevante
diskussioner med både forskere og ledelser på tilstrækkeligt højt niveau.
3.10.2 HVAD GØR BIBLIOTEKERNE NU?
NEFUS’s undersøgelse viser, at alle typer af FFU‐biblioteker beskæftiger sig med ‘Publiceringssupport’‐services, men kun
biblioteker tilknyttet universiteter anser servicen som en kerneydelse (heraf kun to). En række FFU‐biblioteker har eksplicit
indskrevet publiceringssupport i deres strategi for forskerservice, f.eks.:

”Skal tilbyde professionel og inspirerende adgang til viden – i stigende grad gennem digitalisering og Open Access
[…] Skal bistå forskere med rådgivning om publicering, værktøjer til videnssøgning og til vidensforvaltning”
(Respondent 9, universitet)

”Mål er gennem grøn open access at give fuldtekstadgang til alt, som legalt kan formidles via universitetets
institutionelle arkiv X for at sikre, at samfundet kan få fri adgang til og mulighed for at drage nytte af viden
produceret ved universitetet.” (Respondent 13, universitet).
”Strategiske satsninger: […] 3. at udvikle service til rådgivning af forskere vedr. publicering”. (Respondent 51,
universitet).
Hovedparten af besvarelserne angiver at der bruges ‘lidt tid på opgaven’ (syv) eller ‘mellem tid på opgaven’ (fem):
Figur 18: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Publiceringssupport
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Alle universitetsbibliotekerne i undersøgelsen tilbyder vejledning i ophavsret i større eller mindre grad, ligesom det også er
udbredt i de professionshøjskolebiblioteker, der har besvaret spørgeskemaet.
Kommentarerne vedrørende ophavsret viser dog, at landskabet deler sig i to, hvor der på den ene side befinder sig FFU‐
biblioteker, der anser rådgivning om ophavsret som en central del af servicen til forskerne, og som vurderer at indførslen af
denne service har været en succes:
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”Ophavsretsproblematikken er kompleks [hos os] som andre steder. Bibliotekerne har en informationspligt om
ophavsretlige problemstillinger men fortolker ikke aftalerne.” (Respondent 32, professionshøjskole).
”Ophavsret: Forskere (og studerende) er meget glade for den ekspertise og information, de får på biblioteket om
ophavsret, da det kan være kompliceret i forhold til især billeder.” (Respondent 20, andet).
På den anden side befinder der sig en gruppe FFU‐biblioteker, der ikke bruger tid på opgaven p.t., men arbejder på at
udvikle servicen (se afsnit 3.10.3).
Figur 19: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Ophavsret
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FFU‐bibliotekerne bruger ikke meget tid på support og formidling af ‘Open Access’ (hhv. syv ‘mellem tid’, syv ‘lidt tid’,
samt fire ‘ingen tid’). Det er dog hovedsageligt de mindre biblioteker (‘fagbiblioteker med anden organisatorisk
tilknytning’ samt biblioteker i kategorien ‘andet’), der ikke yder denne service. Både universitetsbiblioteker og
professionshøjskolebiblioteker tilbyder support og formidling af Open Access i større eller mindre grad.
Kommentarer til Open Access tyder på, at den mest intensive indsat lægges på at opnå en større andel af
parallelpublicerede publikationer i lokale repositories (grøn open access), og enkelte FFU‐biblioteker har allerede kunnet
spore en succes med indsatser her (f.eks. Respondent 49, universitet).
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Figur 20:Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Open Access (support og formidling)
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Mange biblioteker tilbyder services relateret til Open Journal Systems, men det er ikke en service, der fylder særlig meget
(12 respondenter angiver at de bruger enten ‘lidt tid’ eller ‘ingen tid’ på opgaven). Det er kun enkelte
universitetsbiblioteker, der anser Open Journal Systems som en kerneopgave, og som bruger meget tid på opgaven.
Enkelte kommentarer antyder, at Open Journal Systems er et fremtidigt indsatsområde.
19

Figur 21: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Open Journal Systems
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3.10.3 HVAD VIL DE GØRE I FREMTIDEN?
13 respondenter har kommenteret om fremtidig udvikling – heraf nævner syv udvikling af aktiviteter relateret til
publicering og publiceringsrådgivning, Open Access eller ophavsret.
De fleste udviklingsinitiativer er forholdsvist generelt formulerede og indikerer blot at FFU‐bibliotekerne har
publiceringsstøtte som fokusområde, mens enkelte henviser til konkrete udviklingsprojekter, som f.eks. opbygning af
datasamlinger (mails), formaliseret institutkontakt, støtte til gylden Open Access og tilknytning af informationsspecialister
til forskningsprojekter:
18
19

Identisk med figur 25.
Identisk med figur 24.
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”Vi ønsker fremover at styrke biblioteksfunktionen som sparringspartner til forsknings‐ og udviklingsprojekter ‐
formelt og uformelt. Open Access og publiceringssupport samt bibliometriske spørgsmål kan også komme på tale
(forskningsindikator og autoritetslister)” (Respondent 32, professionshøjskole)
”Ambition om forbedret vejledning til forskere angående publicering af egen produktion i forhold til copyright og
open access.” (Respondent 33, universitet)
”Vi vil gerne tilbyde omfattende research‐arbejde og f.eks. oversættelser af danske materialer, clearing af
rettigheder, mv ‐ og tage betaling for det. vi vil forsøge at indsamle digitale mails og andre dokumenter fra
relevante personer/virksomheder, som vi kan stille til rådighed efter aftale med rettighedshaverne.” (Respondent 42,
fagbibliotek med anden organisatorisk tilknytning)

“Områder der pt. udvikles på er: ‐ Tilknytning af informationsspecialist til forskningsprojekter ‐ Ph.d. intro ‐
Publiceringssupport Områder der påtænkes udviklet: ‐ Bibliometri ‐ Open Access ‐ OJS” (Respondent 43,
professionshøjskole)

”Services ift Gylden Open Access, copyright, forskningsdata.” (Respondent 51, universitet)
”Vi vil gerne gøre besøg på institutter permanente, ligesom vi også gerne vil deltage løbende på institutmøder.
Publiceringsstrategier, komme tættere på forskerne ‐ hvad det så ellers vil sige ‐ men man skal ikke forvente at de
kommer over til biblioteket. Vi skal komme til de ‐ hvilket måske også er rimeligt nok. Ofte.” (Respondent 52, andet)
”Vi skal direkte eller indirekte (endnu ikke afklaret) indgå i arbejde omkring forskers valg af publiceringsstrategi /
publiceringskanaler. Vi er for dårligt klædt på til det idag.” (Respondent 52, andet)
Ændring i professionshøjskolernes forskningsforpligtigelser kommenteres også, da det stiller nye krav til bibliotekernes
forskersupport i relation til publicering og derfor kræver udvikling af nye services:

”Vi vil også have ekstra opmærksomhed på publicering og registrering i PURE, da vi står for at skulle overgå til
samme bevillingsprincipper som universiteterne” (Respondent 20, andet)
”Enheden har som ansvarsområde at understøtte den forsknings‐ og udviklingsproces, der skal styrkes [hos os]. Det
drejer sig om følgende opgaver: […] Hvilken publiceringsstrategi skal man have for at nå ud til sine læsere? ∙ Hvilke
publiceringskanaler har høj impact faktor/synlighed?” (Respondent 32, professionshøjskole)

3.11 Services relateret til forskernes workflow (9)
Mange af FFU‐bibliotekets traditionelle services sigter mod at understøtte forskernes workflow: at finde og fremskaffe
litteratur og andre former for data, systemer og hjælp til referencehåndtering, div. former for hjælp til
publiceringsprocessen inkl. Open Access og synliggørelse af forskernes publikationer. Disse ting behandles andetsteds i
rapporten, og dette afsnit ser derfor nærmere på, hvad bibliotekerne gør andre steder i forskningsprocessen, samt
hvordan de søger at blive mere integrerede i forskernes workflow.
3.11.1 HVAD ER TENDENSERNE I LITTERATUREN?
I en rapport fra 2013 rapporteres, at knap 90 % af adspurgte forskere vurderer bibliotekets service med at stille
licensbelagte kilder til rådighed højt, mens kun lidt over 30 % vurderer, at biblioteket yder en aktiv support, der hjælper til
at deres forskningsproduktivitet (Housewright & Schonfeld, 2013). På grund af eller på trods af dette ses en klar tendens
til, at FFU‐bibliotekerne orienterer sig mod at dække områder udover samlingspleje og nærer ønske om at investere det,
der skal til for at kunne integreres i mange andre dele af forskernes workflow (Auckland, 2012). Det forskerne synes at
efterspørge udover de traditionelle services er support, som er:
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Forskere har over de sidste 10 år udviklet sig fra biblioteksbrugere til bibliotekskunder. De interesserer sig kun for det, der
kan betale sig og i denne forbindelse er deres vigtigste kapital tid (Højbjerg, 2012, p. 7).
Arbejdsformen særligt for unge forskere som ph.d.‐studerende er ofte meget ensom (Education for Change, 2012), og
dette vilkår gør, at de i høj grad anderkender behovet for et netværk. Selvom en stor del af dem anser sociale medier som
velegnede til dette formål, er det et fåtal, der anvender medierne i den forbindelse (Education for Change, 2012). Der
findes også i litteraturen anbefalinger af, at bibliotekerne etablerer samarbejde med andre forskersupportenheder på
universiteterne for at undersøge mulighederne for forskersupport med særligt blik for at integrere bibliotekarer i
forskningsenheder (embedded librarians) (Research Information Network, 2010a).
Når litteraturen læses i forhold til, hvad FFU‐bibliotekerne skal gøre for forskerne udover de traditionelle services, så peger
anbefalingerne i forskellige retninger. Der tegner sig her et billede af, at forskerne er meget konservative i deres tilgang til
biblioteket, men samtidig giver udtryk for, at de gerne vil have redskaber, der kan effektivisere deres forskning. FFU‐
bibliotekerne ser ud til at have bud på svaret, men har vanskeligt ved at komme igennem med budskabet.
3.11.2 HVAD GØR BIBLIOTEKERNE NU?
Nogle af de elementer, der i litteraturen betragtes som ekstra understøttelse af forskernes workflow, er f.eks. øget
integrering i forskningsmiljøerne, men kun to af de adspurgte FFU‐biblioteker i vores undersøgelse angiver dette som
centrale services.
Figur 22: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Tilknytning til forskningsprojekter, som sparringspartner
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Figur 23: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Tilknytning til forskningsprojekter, som sekretariatsfunktion
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Ud af kommentarerne fremgår det imidlertid, at man forsøger sig med services, som er/kan være en del af forskernes
workflow, men som nærværende undersøgelse ikke har spurgt direkte til f.eks.:

”VI vil gerne gøre mere ud af saloner, hvor forskere/ph.d'er kan fremlægge deres projekter for et publikum, der ikke
nødvendigvis er fagfæller.” (Respondent 52, Andet).
”Arrangerer aktiviteter i forskernetværk, bruger mellem tid på opgaven”. (Respondent 34, Andet).
”Fundraising, herunder også kvalitetssikring af CV, Arrangør af forskerdialogmøder, Huser forskningsudstillinger”.
(Respondent 20, Andet).

”Ophavsret: Forskere (og studerende) er meget glade for den ekspertice og information, de får på biblioteket om
ophavsret, da det kan være kompliceret i forhold til især billeder […]” (Respondent 20, Andet)
3.11.3 HVAD VIL DE GØRE I FREMTIDEN?
Et enkelt bibliotek (Respondent 51, Universitet) angiver, at de har lukket et projekt om blogs og sociale medier ned pga. for
ringe brug. Ellers ser det ud til, at mange af de fremtidsplaner bibliotekerne har, sigter mod områder, hvor man vil forsøge
at integrere sig i de dele af forskernes workflow, hvor biblioteket ikke traditionelt er en del.

”Tilknytningen til projekter ‐ udviklingsinitiativer, beslutningsfora er i fokus, og ressourcestyring nok det mest
presserede i 2013”. (Respondent 4, Andet).
”Vi vil gerne gøre besøg på institutter permanente, ligesom vi også gerne vil deltage løbende på institutmøder.
Publiceringsstrategier, komme tættere på forskerne ‐ hvad det så ellers vil sige ‐ men man skal ikke forvente at de
kommer over til biblioteket. Vi skal komme til dem ‐ hvilket måske også er rimeligt nok. Ofte.” (Respondent 52,
Andet).

”Vi ønsker fremover at styrke biblioteksfunktionen som sparringspartner til forsknings‐ og udviklingsprojekter ‐
formelt og uformelt. […]”. (Respondent 32, Professionshøjskole).
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”Områder der pt. udvikles på er: ‐ Tilknytning af informationsspecialist til forskningsprojekter ‐ Ph.d. intro ‐
Publiceringssupport […]”. (Respondent 43, Universitet).

3.12 Forskningsformidling (10)
FFU‐bibliotekernes mulighed for at yde forskerservice er ikke begrænset til selve forskningsprocessen, der er også brug for
FFU‐bibliotekerne og deres kompetencer, når forskningen skal formidles til fagfæller og den brede offentlighed.
Forskningsformidling forstås i denne kontekst som formidling af forskning dels via web 2.0, dels igennem Open Access og
Open Journal Systems.
3.12.1 HVAD ER TENDENSERNE I LITTERATUREN?

“Articles in scholarly journals are increasing their dominance over all other forms of publication and dissemination,
both in numbers and in the importance researchers attach to them” (Research Information Network, 2009, p. 42).
Tidsskrifterne dominerer stadig forestillingen om prestigefyldt publicering, men forskningsformidling er ikke længere
begrænset til fysiske medier som bøger og tidsskrifter. Web 2.0 åbenbarer en ny række af formidlingsplatforme og med
disse også en potentielt meget større modtagergruppe, end fysiske tidsskrifter kan nå. I litteraturen beskrives forskerne
som lidt famlende overfor de muligheder sociale medier og hele web 2.0‐fladen tilbyder. I en RIN rapport fra 2010
beskrives forskeres brug af web 2.0 som ganske svingende, og sociale medier bliver ikke anset som særligt troværdige
formidlingsplatforme. Rapporten fastslår, at forskerne har brug for vejledning: “Support from departments, research

groups and networks is thus crucial in identifying relevant tools, in demonstrating their utility, and in reducing
learning and start‐up costs and other barriers to adoption. Variations in levels of local support and encouragement
may play a significant part in the uneven adoption of web 2.0 services that we have identified”. (Research
Information Network, 2010b, p. 48).
Flere forskningsbiblioteker prøver allerede kræfter med web 2.0 for at gøre disse til et aktiv i forskningsformidlingen, bl.a.
Forsvarets Høgskole i Norge som i en artikel i REVY gør rede for deres motivation for at være til stede på Twitter: ”Vi når

ud til mange af de brugere, som tidligere ikke vidste noget om vores bibliotek, og vi tror, at Twitter bidrager til, at
vores forskere og studerende oplever biblioteket som en kilde til inspiration” (Store, 2013, p. 11). Twitter bruges altså
aktivt i forskningsformidlingen: ”Twitter anvendes til at formidle og informere om ny forskning inden for højskolens
fagområder, og vi kan markedsføre Forsvarets høgskole ved at synliggøre resultaterne af den forskning, som
foregår på højskolen. På den måde bidrager biblioteket til at synliggøre højskolen over for relevante
forskningsmiljøer, beslutningstagere, medier og andre interessenter”. (Store, 2013, p. 11).
I litteraturen om forskningsformidling beskrives det dilemma, som forskeren oplever, når hun skal vælge
publiceringsplatform:”Many researchers believe the current environment puts pressure on them to publish too much,

too soon, and in inappropriate formats. In deciding when, where and how to communicate their work, researchers
may have to make choices between speedy dissemination to a desired audience, and less speedy publication in a
high‐status journal” (Research Information Network, 2009, p. 41).
Pres i forhold til forskningsformidling kan også komme fra selve institutionen: “The difficulty in choosing between

different channels of communication is exacerbated by messages from different agencies – including universities –
that researchers often perceive as conflicting or unclear”. (Research Information Network, 2009, p. 42).
FFU‐bibliotekerne lader i denne sammenhæng til at kunne udvide støtten til forskningsformidling ved at tilbyde vejledning
og supportering af publicering på alternative platforme (Hagelskjær et al, 2013, p. 18).
3.12.2 HVAD GØR BIBLIOTEKERNE NU?
I NEFUS’ undersøgelse af forskerservice, giver flere af respondenterne i kommentarerne udtryk for, at
forskningsformidling har stort fokus på FFU‐bibliotekerne:
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” […]Enheden har som ansvarsområde at understøtte den forsknings‐ og udviklingsproces, der skal styrkes i xxx.
Det drejer sig om følgende opgaver: […]Hvilke publiceringskanaler har impact factor/synlighed?[…]”. (Respondent
32, professionshøjskole).

”[…] Webformidling og ”infiltrering” af eksisterende platforme a.ophavsretportal b. OA portal c.Video d.
undervisningsmateriale e. Faglige ressourcer præsenteret på Moodle, PURE, ect.[…]”. (Respondent 1, universitet ).
Nogle biblioteker angiver følgende, som eksempler på succesfuld forskerservice:

”[…] Publiceringssupport, OJS, OA[…]”. (Respondent 9, universitet).
”[…]Open Access vejledning Øge mængden af Open Access i vores repository”. (Respondent 49, universitet).
I forhold til at formidle forskningen så den har den impact forskeren ønsker, kan der arbejdes med Open Journals Systems
og Open Acces, men kun universitetsbibliotekerne angiver, at Open Journal Systems og Open Access er services man
bruger tid på:
22

Figur 24: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Open Journal Systems
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Figur 25: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Open Access (support og formidling)
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3.12.3 HVAD VIL DE GØRE I FREMTIDEN?
Selv om der i undersøgelsen ikke er mange biblioteker, der angiver at bruge tid på Open Access og Open Journal Systems,
så fremgår det af kommentarerne i spørgeskemaet, at forskningsformidling via Open Journal Systems og Open Access er
en del af FFU‐bibliotekernes fremtidige opgaveportefølje:

”Vi skal direkte eller indirekte indgå i arbejdet omkring forskeres valg af publiceringsstrategi/publiceringskanaler
[…]”. (Respondent 52, andet).
”[…]Optimering af CV modul i PURE –til brug for forskningsformidling 2) Publiceringsformidling i samarbejde med
xxx 3) OA‐politik”. (Respondent 1, universitet).
”[…]Open access og publiceringssupport samt bibliometriske spørgsmål kan komme på tale (forskningsindikator og
autoritetslister)”. (Respondent 32, professionshøjskole).
”Områder der pt. udvikles på er: […]publiceringssupport.”. (Respondent 43, professionshøjskole).
”Ambition om forbedret vejledning til forskere angående publicering af egen produktion i forhold til copyright og
open access”. (Respondent 33, universitet).
Der er ingen af respondenterne, der rapporterer, at man har planer om at integrere forskningsformidling via web 2.0 i
bibliotekets forskerservices.
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4 Konklusion og udviklingstendenser
NEFUS’ undersøgelse af forskerservice på de danske FFU‐biblioteker viser, at bibliotekernes opgaveportefølje spænder
bredt fra de klassiske søgeopgaver til bibliotekarens direkte involvering i et forskningsprojekt som sparringspartner. FFU‐
bibliotekerne tilbyder samtidig services knyttede til alle dele af forskningsprocessen fra den indledende research til hjælp i
publicerings‐ og formidlingsfasen.
Kun halvdelen af FFU‐bibliotekerne har en særskilt strategi for forskerservice, og hvor der er en strategi, er denne ofte
meget operationel. Der er samtidig stor variation i, hvordan man på FFU‐bibliotekerne organiserer forskerservice. Mindre
biblioteker har typisk alle ansatte til at yde forskerservice, mens de større institutioner har ’udvalgte ansatte’ til at servicere
forskerne. I enkelte tilfælde har en særlig enhed ansvar for forskerservice, men har typisk en central, koordinerende
funktion, mens forskerservice udføres decentralt af flere personer.
De danske FFU‐biblioteker udfører primært forskerservice på forespørgsel, men angiver også, at de laver ’opsøgende
arbejde’. Kommentarer om fremtidig udvikling på området antyder dog, at det opsøgende arbejde stadig er under
udvikling. Der er dog ganske stor variation ift. hvor meget tid der bruges på opgaverne, og hvilket udviklingspotentiale,
bibliotekerne anser de forskellige services for at have. Universitetsbibliotekerne anvender meget tid på bibliometri,
professionshøjskolernes biblioteker næsten ingen. Flere professionshøjskolebiblioteker angiver, at repositories er en
opgave, der bruges meget tid på, hvorimod dette er en service de fleste fagbiblioteker med anden organisatorisk
tilknytning angiver slet ikke at bruge tid på.
Uanset de forskellige bibliotekstypers serviceprofiler er der hos alle en fælles tendens mod en mere relationelt fokuseret
forskerservice. I stedet for at biblioteket tilbyder en bred vifte af services til en masse af forskere, gives der indtryk af et
behov for at individualisere disse services, og møde forskeren i forskerens miljø, både fysisk og fagligt. Man kan måske tale
om et decideret paradigmeskift, hvor forskerservice mere handler om kommunikation og samarbejde end et præ‐
defineret bibliotekstilbud.
Sammenlignet med den aktuelle litteratur om forskerservice, har danske FFU‐biblioteker et godt greb om udviklingen
inden for feltet, og det lader ikke til, at mange sten forbliver uvendte i den kontinuerlige søgen efter de bedste måder at
supportere forskerne på. FFU‐bibliotekerne udfordres dog af deres egen selvforståelse, hvor basale services ikke tillægges
den store værdi (se også (Larsen, 2010, p. 48)). Samtidig giver mange FFU‐biblioteker udtryk for at der er en kløft mellem
de udbudte services og forskernes kendskab til disse og at der mangler viden om hvordan bibliotekerne bedst rammer
forskerne. Formidlingen af forskerservices bør således ikke blot ses som en måde at hjælpe forskerne på, men også en
måde at markedsføre FFU‐biblioteket og bibliotekaren som ressourcer i forskningsprocessen. Dette er et presserende
undersøgelsesområde, der bør tages hånd om for at sikre at FFU‐bibliotekernes tilbud til forskerne bliver synlige og
dermed har større chance for at tilføre forskningsprocessen en større værdi.
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6 Appendix
6.1 Appendix 1: Litteratur
Som baggrund for denne rapport har NEFUS foretaget et ikke‐systematisk litteraturreview. Dette appendix skal tjene som
inspirationskatalog over den udvalgte litteratur, således at FFU‐bibliotekerne kan sætte spot på enkelte grupper af
services og søge mere information relateret hertil.

6.1.1 STRATEGI OG ORGANISERING
Kompetenceudvikling på biblioteksområdet, den indlejrede bibliotekar (Auckland, 2012); personlige services,
tydeliggørelse af bibliotekets værdi for forskere og undervisere (Creaser & Spezi, 2012); webbaseret information til
data sharing for forskere, den indlejrede bibliotekar (Research Information Network, 2010a).

6.1.2 PERSONLIGE SERVICES (1)
Fremtidens informationsspecialister, kompetenceudvikling, brugertilpasset forskerservice (Auckland, 2012; Voog et
al., 2012); den indlejrede bibliotekar, undersøgelser af forskeres holdning til personlig hjælp fra biblioteket (Creaser &
Spezi, 2012); generisk support/undervisning kontra en‐til‐en, den unge forsker (Education for Change, 2012); generiske
ph.d.‐kurser (Hansen et al., 2012); integration i faglige miljøer, den indlejrede bibliotekar, kontaktbibliotekaren
(Potter et al., 2011; Voog et al., 2012); personlig forskerservice, fagreferenter (Research Information Network & RLUK
Research Libraries UK, 2011)

6.1.3 FORSKNINGSADMINISTRATION
Rådgivning vedrørende fondes krav til publicering (Auckland, 2012); administration af lokale fonde til betaling af
publiceringsomkostninger ved open access publicering (Auckland, 2012; Hansson & Johannesson, 2013); assistance til
at gennemlæse manuskripter (Eklund et al., 2011); viden om forskningsprocessen og fagområdet (Auckland, 2012;
Carlstein, 2011; Hansson & Johannesson, 2013; Research Information Network, 2010a); opdyrkning og vedligeholdelse af
specialkompetencer (Auckland, 2012; Mullins, Murray‐Rust, Ogburn, & Crow, 2012; Research Information Network &
RLUK Research Libraries UK, 2011); forskningsdata (Thestrup et al., n.d.; Voog et al., 2012).

6.1.4 WEB INFORMATION MÅLRETTET FORSKERE (3)
Personlig formidling, projektet startpublicering.nu (Svensson et al., 2013); Open Access‐publicering, målrettet web‐
information til forskere (Eklund et al., 2011); forskerens adgang til webbaseret information (Research Information
Network, 2010a)

6.1.5 KURSER (4)
Forskeres referencehåndtering, undervisning (Andersen et al., 2011; Auckland, 2012); en‐til‐en undervisning i stedet for
generiske kurser, support kontra undervisning (Education for Change, 2012); seminarer om OA (Eklund et al., 2011);
litteraturstudium om bibliotekskurser (Gullbekk et al., 2012); undervisning I forskerskoleregi (Hansen et al., 2012);
undervisning i effektiv research data management (Research Information Network, 2010a)

6.1.6 SOFTWARE OG HARDWARE (5)
Forskeres referencehåndtering, undervisning (Andersen et al., 2011; Research Information Network & RLUK Research
Libraries UK, 2011); yngre forskere og nye teknologier (Education for Change, 2012); referencehåndtering som del af
generisk phd‐kursus (Hansen et al., 2012);

6.1.7 ANALYSER OG BIBLIOMETRISKE SERVICES (6)
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Holdninger og kendskab til forskningsevaluering (Research Information Network, 2009; Astrom & Hansson, 2012;
Carlstein, 2011); support og rådgivning ift rankings (Hansson & Johannesson, 2013; Eklund et al., 2011; Auckland, 2012;
Research Information Network & RLUK Research Libraries UK, 2011); modeller for bibliometrisk support (Maccoll, 2010;
Hansson & Johannesson, 2013); kontaktbibliotekarens arbejde med bibliometri (Auckland, 2012; Research Information
Network & RLUK Research Libraries UK, 2011; Astrom & Hansson, 2012; Hansson & Johannesson, 2013); ændret
opfattelse af biblioteket ift. bibliometri (Astrom & Hansson, 2012)

6.1.7 INDKØB OG TILVEJEBRINGELSE AF INFORMATION (7)
Informationssøgningsadfærd relateret til informationskompetence (Auckland, 2012; Education for Change, 2012;
Gullbekk et al., 2012; Research Information Network, 2010a); informationssøgningsadfærd relateret til prioritering og
udvælgelse af dokumenttyper (Auckland, 2012; Education for Change, 2012; Gullbekk et al., 2012; Housewright &
Schonfeld, 2013; Research Information Network, 2010b); forskernes valg af platforme til informationssøgning
(Education for Change, 2012; Housewright & Schonfeld, 2013; Potter et al., 2011; Research Information Network & RLUK
Research Libraries UK, 2011; Research Information Network, 2010b); behov og services i form af overvågning af emner
(Housewright & Schonfeld, 2013; Potter et al., 2011; Research Information Network & RLUK Research Libraries UK, 2011;
Research Information Network, 2010a); bibliotekernes opbygning og vedligeholdese af licenser og samlinger (Auckland,
2012; Potter et al., 2011; Research Information Network & RLUK Research Libraries UK, 2011; Research Information
Network, 2010a); reorganisering af indkøb, infrastruktur til dokumentlevering (Potter et al., 2011; Research Information
Network & RLUK Research Libraries UK, 2011); indkøb og arkivering af forskningsdata (Research Information Network,
2010a; Thestrup et al., n.d.).

6.1.9 PUBLICERINGSSERVICES (8)
Valg af publiceringskanal/publiceringsstrategi (Carlstein, 2011; Eklund et al., 2011; Hansen et al., 2012; Research
Information Network, 2009; Svensson et al., 2013); vejledning om open access og parallelpublicering (Auckland, 2012;
Carlstein, 2011; Eklund et al., 2011; Hansen et al., 2012; Hansson & Johannesson, 2013; Housewright & Schonfeld, 2013;
Research Information Network & RLUK Research Libraries UK, 2011; Svensson et al., 2013); rådgivning om ophavsret
(Auckland, 2012; Carlstein, 2011; Eklund et al., 2011; Housewright & Schonfeld, 2013; Research Information Network &
RLUK Research Libraries UK, 2011; Research Information Network, 2010a; Svensson et al., 2013; Voog et al., 2012);
rådgivning om rettighedshåndtering/anti‐plagiering (Auckland, 2012; Research Information Network & RLUK Research
Libraries UK, 2011; Research Information Network, 2010a); rådgivning vedrørende fondes krav til publicering (Auckland,
2012); vejledning i at øge impact af publikationer (Housewright & Schonfeld, 2013); introduktion til værdien af og
vejledning i brug af sociale medier (Research Information Network & RLUK Research Libraries UK, 2011; Research
Information Network, 2010b); udbydelse af lokale publiceringsplatforme – f.eks. Open Journal Systems (Auckland,
2012; Mullins et al., 2012); administration af lokale fonde til betaling af publiceringsomkostninger ved open access
publicering (Auckland, 2012; Hansson & Johannesson, 2013); samt assistance til at gennemlæse manuskripter (Eklund et
al., 2011).
Det, der anses som den største barriere for at imødekomme forskernes behov er foruden formidlingen af eksisterende
services, viden om forskningsprocessen og fagområdet (Auckland, 2012; Carlstein, 2011; Hansson & Johannesson, 2013;
Research Information Network, 2010a); ressourcer i form af tid og penge (Hansson & Johannesson, 2013); samt
opdyrkning og vedligeholdelse af specialkompetencer (Auckland, 2012; Mullins et al., 2012; Research Information
Network & RLUK Research Libraries UK, 2011).

6.1.10 SERVICES RELATERET TIL FORSKERNES WORKFLOW (9)
Kompetenceudvikling og udfordringer ift opdyrkning af nye områder for forskerservice (Auckland, 2012; Housewright
& Schonfeld, 2013; Voog et al., 2012); særligt fokus på yngre forskere (Education for Change, 2012);
samarbejdsplatforme (Education for Change, 2012); ønsker til fremtidens forskningsbibliotek fra en forskers synspunkt
(Højbjerg, 2012); utraditionelle forskerserviceområder, bibliotekets betydning for moderinstitutionens image
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(Research Information Network & RLUK Research Libraries UK, 2011); samarbejdsrelationer på universitetet ift
forskersupport (Research Information Network, 2010a); forskernes manglende incitament til at anvende web 2.0
(Research Information Network, 2010b)

6.1.11 FORSKNINGSFORMIDLING (10)
Forskeres formidling via web 2.0 (Research Information Network, 2010b); bibliotekers formidling via web 2.0 (Store,
2013); forskeres holdning til forskningsformidling (Research Information Network, 2009); informationsspecialistens
rolle ift forskningsformidling (Hagelskjær, Bjerge Lauersen, & Brøndum, 2013); formidling og synlighed (Voog et al.,
2012).
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6.2 Appendix 2: Følgebrev
Fra: Anne Hagelskjær [mailto:Anne.Hagelskjaer@aarch.dk]
Sendt: 4. juni 2013 09:46
Emne: Spørgeskemaundersøgelse vedr. forskerservice på DF‐bibliotekerne i DK
NEFUS tager temperaturen på forskerservicen på de danske forskningsbiblioteker
Netværk for Forskerunderstøttende Services (NEFUS) sender nærværende spørgeskema ud til ledere af DF‐
bibliotekerne. Vi vil med spørgeskemaet undersøge følgende:


Hvordan definerer DF‐bibliotekerne forskerservice



Hvad anser bibliotekerne som kerneydelser i deres forskerservice



Hvordan formidler bibliotekerne deres forskerservice



Next step: Hvilke udviklingsinitiativer vælger bibliotekerne at satse på de næste år

Undersøgelsen skal munde ud i en rapport, som dels giver et overblik af de forskellige forskerservices på de danske
forskningsbiblioteker, dels skal tjene som et inspirationskatalog for alle danske forskningsbiblioteker. Spørgeskemaet er
derfor også en gylden mulighed for at fortælle om jeres egne forskningsbiblioteker, de forskerservices i tilbyder og de
utraditionelle formidlingsløsninger der bruges. Vi håber derfor, at alle DF‐biblioteksledere vil afsætte tid til
spøgeskemaet, og dermed bidrage til kortlægningen og udviklingen af danske forskerservices.
Der forventes kun én besvarelse pr. institution. Deadline for besvarelserne er 14/06.
Link til spørgeskema: http://www.survey‐xact.dk/LinkCollector?key=P3U82SYACJ9N
Mvh NEFUS
For yderligere oplysninger kontakt:
Anne Hagelskjær, Arkitektskolen Aarhus: 89360177 / anne.hagelskjaer@aarch.dk
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6.3 Appendix 3: Spørgeskema, besvarelser
Dette appendix indeholder de samlede besvarelser på spørgeskemaet, inklusiv kommentarer til de enkelte spørgsmål.
Bemærk at optællingen af svar pr. kategori også indeholder delvise besvarelser, hvor resten af rapporten har afgrænset
optællingen til de gennemførte besvarelser.

1.1 Hvilken type organisation er dit biblioteket tilknyttet?

1.1 Hvilken type organisation er dit biblioteket tilknyttet? - Andet








Privat firmabibliotek (Respondent 4, andet)
Videregående uddannelsesinstitution (Respondent 52, andet)
Hospitalsbibliotek (Respondent 34, andet)
Hospital (Respondent 29, andet)
Arkitektskole (Kunstnerisk forsknings- og uddannelsesinstitution) (Respondent 20, andet)
Et lille fagbibliotek, tilknyttet institutionen - Desværre ikke megen forskning. (Respondent 38, andet)
Videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet (Respondent 10, andet)

2.1 Har dit bibliotek målrettet service til forskere - forskerservice?

2.2 Hvordan definerer I forskerservice på dit bibliotek?



På niveau med alle andre brugere af biblioteket, kan forskere benytte sig af de generelle tilbud vi har. (Respondent
19, fagbibliotek med anden organisatorisk tilknytning)
Overvågning på specifikke områder Oprettelse af websites til informations deling mv til alle projekter
Patentovervågning og analyse Søgning og analyse Tekstmining Vigtigst: Informations sepcialister allokeret til
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projekter or udviklingsprogrammer, mv. som aktive deltagere og leverer analyseret information og overvågning
(Respondent 4, andet)
Forskerservice er alt det vi gør særligt henvendt til forskerne, hjælper dem med eller lærer dem i form af
information, undervisning og vejledning. Ph.d.'erne regnes med til forskerservice. Det kan dreje sig om
forskningsregistrering, informationssøgning, publiceringsstrategi m.m. Dvs. at vi ser forskerservice som en
tværgående opgave på biblioteket, som løftes af folk fra flere teams. (Respondent 13, universitet)
Vi researcher i bibliotekets materialer og arkiver. vi inviterer udenlandske forskere til at komme og forske hos os.
Men vi har tænkt at udvide servicen til at blive mere omfattende og de omfattende ydelser vil være
betalingsbelagte. (Respondent 42, fagbibliotek med anden organisatorisk tilknytning)
Målrettede tilbud/service til forskere (fastansatte VIP'er med forskningstid) - tilbud kan variere fra undervisning i
PURE til afholdelse af saloner eller 1:1 sessions om noget helt konkret. Undervisningstilbud, der dækker alle, der
måtte være interesserede er ikke forskningsservice. uanset at forskere måtte dukke op. (Respondent 52, andet)
Vi definerer forskerservice som den assistance vi giver til afsøgning af et forskningsfelt hvor forskeren og
bibliotekaren samarbejder om søgestrategier, søgedokumentation samt kreering af relevante søgetermer. Denne
service er en af XXX bibliotekernes grundydelser og vi vurderer i øjeblikket tidsforbruget i forhold til den enkelte
forsker/projektmedarbejder. Et tidsforbrug udover 4 timer vil formodentlig blive opfattet som en tillægsydelse
(takster efter XXX interne regler om ydelser mellem afdelinger) (Respondent 32, professionshøjskole)
Som services målrettet VIP'er i deres funktion af forskere. Phd-studerende hører til forskere. Undervisere og
studerende er ikke målgruppe for forskerservice. (Respondent 51, universitet)
Undervisning i litteratursøgning. Forskernetværk (Respondent 34, fagbibliotek med anden organisatorisk tilknytning)
forskerservice er hjælp til informationssøgning, fremfinding af litteratur, som ikke kan skaffes via licenserne. Det
kan også være at finde en forskers h-index eller deres samlede forfatterskab. Hjælpe med referencehåndtering.
Finde Journal impact factor osv. (Respondent 29, andet)
Forskerservice er facilitering af den gode kontakt mellem forsker og bibliotek med det formål at sikre optimal
biblioteksservice for forskeren. Den gode forskerservice bygger på den personlige kontakt mellem forsker og
bibliotek, så forskervejen til biblioteksfaglig støtte bliver nærliggende og ukompliceret. Målet med servicen vil være
at forskeren oplever biblioteket som værdiskabende. (Respondent 9, universitet)
Bibliotekets tilbud til undervisere og forskere er følgende forskningsunderstøttende services: -Litteratursøgning
(søgeord, søgestrategi, kombinatorisk søgning) -Databaser (opsætning af profil, alerts, fjernadgang) Referencehåndtering (undervisning i refWorks) -Projektbibliotekar -Publicering / forskningskommunikation herunder
hjælp til registrering i XXX -Analyser (citationsanalyser mv.) Bibliotekets forskerservice er under udvikling og ikke
endeligt beskrevet og formidlet. (Respondent 43, professionshøjskole)
Services der understøtter de faglige miljøer (Respondent 20, andet)
Forskerservice på XXXer en vifte af enkeltservices som alle er karakteriseret ved at de er udformet med henblik på
at imødekomme forsker- og forskningsbehov. På XXX har vi hidtil benyttet begrebet forskersupport frem for forskereller forskningsservice. Vi har defineret forskersupport således: "Forskningsunderstøttende tjenester der tillader
forskeren at bruge mere tid på forskning og som befinder sig indenfor eller tangerende forskningsbibliotekets
arbejdskompetencer (områder)", citeret fra "Forskersupport på XXX - november 2011". (Respondent 1, universitet)
Vi har ingen nedfældet definition på forskerservicen fra biblioteket (Respondent 8, fagbibliotek med anden
organisatorisk tilknytning)
Service til forskere ud over levering af direkte efterspurgte dokumenter (Respondent 26, universitet)
Registrering af forskningspublikationer Bibliometri og forskningsanalyse Informationssøgning Undervisning af ph.d'er
og nyansatte forskerer Referencehåndtering Vejledning om publicering og Open Access Vejledning og services om
Datamanagement (på vej) Roadshows på institutterne om div. emner og databaser Conference Management System
og Conference Proceedings (Respondent 49, universitet)
Det er vores mål at videreudvikle en professionel og kompetent forskerstøtte, der er tilgængelig for den enkelte
forsker i nærmiljøet, tager højde for humanistisk forskningspraksis, sikrer den enkelte forskers bedst muligt udbytte
af XXX-bibliotekernes ressourcer og understøtter forskerens PURE- registrering. (Respondent 17, universitet)

2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Søgning (store og små opgaver)
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2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Forskningsregistrering

2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Repository

2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Bibliometri
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2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Support til software
(referencesystemer, statistik, spørgeskema mm.

2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Open Journal Systems

2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Publiceringssupport
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2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Ophavsret

2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Kontaktbibliotekarordning

2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Kurser/undervisning (min. phdniveau)
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2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Dataindsamling el. -opbevaring

2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Open Access (support og formidling)

2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Overvågning af emner, baser,
tidsskrifter mm.
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2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Tilknytning til forskningsprojekter,
som sparringspartner

2.3 Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? - Tilknytning til forskningsprojekter,
som sekretariatsfunktion

2.3.1 - Andet: Yder dit bibliotek forskerservices, som ikke er nævnt i 2.3? Skriv venligst i feltet
om opgaven er: a. Kerneydelse, b. Bruger meget tid på opgaven, c. Bruger mellem tid på
opgaven d. Bruger lidt tid på opgaven e. Bruger ingen tid på opgaven


Tekstmining a. Patentanalyse og overvågning a. (Respondent 4, andet)
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VI vil gerne gøre mere ud af saloner, hvor forskere/ph.d'er kan fremlægge deres projekter for et publikum, der ikke
nødvendigvis er fagfæller. (Respondent 52, andet)
Enkelte af XXX Bibliotekerne medvirker i forsknings- eller udviklingsprojekter vedrørende netuddannelse for
sygeplejerskeuddannelsen hvor der er etableret forskningstilknytning. XXXVIA bibliotekerne er dybt involveret i
fælles PURE- forskningsregistrering og har projektledelsen for dette landsdækkende projekt, a) Har deltaget i
DEFFprojekt til understøttelse af forskerpublicering startpublicering.nu c) (Respondent 32, professionshøjskole)
Den vigtigste forskerservice er adgang til (elektronisk) litteratur. Denne tænkes generelt ikke af bibliotekerne som
forskerservice, men opfattes af forskerne som sådan. (Respondent 51, universitet)
Arrangerer aktiviteter i forskernetværk, bruger mellem tid på opgaven (Respondent 34, fagbibliotek med anden
organisatorisk tilknytning)
a. Kerneydelse Hjælp til fremskaffelse af alle former for materialer (Respondent 9, universitet)
Fundraising, herunder også kvalitetssikring af CV (b) Arrangør af forskerdialogmøder (d) - men vil gerne op på (c)
Huser forskningsudstillinger (c) (Respondent 20, andet)
Dette er ikke svar på spørgsmålet, men en kommentar til spm. 2.3: DEt er ganske uklart, hvad der menes med de
tidsbegreber, som er anvendt. Svaret på 2.3 kan ikke bruges til andet end at give en form for vægtning af
tidsforbruget til de forskellige services (Respondent 26, universitet)
C. Bruger mellem tid på opgaven: Conference Management System og Conference Proceedings (Respondent 49,
universitet)
Håndterer indkøb af speciallitteratur til forskernes egne forknings og undervisningsprojekter. Kategori: bruger
megen tid. (Respondent 33, universitet)

2.4 Har dit bibliotek en formel vision, mission eller strategi for forskerservice?

2.5 I dette felt bedes du uddybe "vision, mission eller strategi for forskerservice" eller uddybe
svaret "Nej" måske har i noget på vej, eller der er en anden interessant årsag?






Innovation is Fostered by Information and Knowledge (Respondent 4, andet)
Det er hentet fra bibliotekets overordnede strategi. Overordnet: Bibliotekets mission er at støtte forskningen og
uddannelserne ved universitetet og medvirke i formidlingen af viden fra universitetet. Biblioteket skal sikre
informationsforsyning via udvikling og drift af universitetets operative vidensinfrastruktur. Vedr. forskning: Support
og rådgivning vedrørende informationssøgning, referencebehandling m.v. Mål er at sikre at forskerne har adgang til
relevante informationer Registrering af vidensproduktion ved og -formidling fra universitetet. Mål er at opnå 100 %
registrering gennem X som måltal for løbende produktion. Vedr. formidling af forkning: Formidling af forskningens
vidensproduktion. Mål er gennem grøn open access at give fuldtekst adgang til alt, som legalt kan formidles via
universitetes institutionelle arkiv X for at sikre, at samfundet kan få fri adgang til og mulighed for at drage nytte af
viden produceret ved universitetet. Fokusere på bedømmelsen af universitetet nationalt og internationalt gennem
bibliometri-, ranking- og citationsmåling m.v. Mål er gennem aktiv indsats at sikre at universitetet altid leverer
aktuelle og valide data vedr. de bedømmelseskriterier, som de forskellige nationale og internationale
universitetsanalytikere anvender som kvalitetsparametre i bedømmelsen af universitetet. (Respondent 13,
universitet)
Vi har et team, der har udarbejdet en vision og strategi, inkl. tidsplan, for området. Samtidig er forskerservice det
højest prioriterede indsatsområde på biblioteket. (Respondent 52, andet )
XXX har som professionshøjskole et andet forskerbegreb end universiterne XXXBibliotekernes mission bygger på

XXXs mission og er: At understøtte professionsuddannelsernes videnbasering ved at sikre adgang til nyeste viden og
forskning. Gennem undervisning og vejledning at indgå aktivt i forhold til studerendes og underviseres
videnhåndtering og bidrage til integration af informationssøgning i uddannelserne. At understøtte videnproduktion,
forskning og videnformidling. XXX Bibliotekernes vision bygger på XXXs vision og er: At tilbyde og udvikle
bibliotekerne som et integreret centralt element af uddannelsernes samlede fysiske og virtuelle læringsmiljø, hvor
undervisere, studerende, videnmedarbejdere og bibliotekarer samarbejder om at opspore, udvælge, skaffe, vurdere,
udvikle, anvende og formidle ny viden med det formål at styrke såvel uddannelsernes som professionernes
videnbasering. Vi arbejder i øjeblikket med strategi 2013 og 2014, hvoraf fremgår at XXX bibliotekerne prioriterer
forskningsstøttende virksomhed. Dette sker blandt andet ved at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe der skal
arbejde med professionalisering af forskerstøtte og videncenterstøtte. (Respondent 32, professionshøjskole)

54 | \\ 6.3 Appendix 3: Spørgeskema, besvarelser











HOvedformål 3: At understøtte forskningen igennem særlig service i relation til videnskabelig kommunikation of
formidling Strategiske satsninger: 1. at understøtte udvikling af systemer til ... forskningsdata 2. at udviklinge
services til formidling ... fra KUs forskningsproduktion til ... repositories 3. at udvikle service til rådgivniung af
forskere vedr. publicering ... 4. at udvikle bibliometriske service ... (Respondent 51, universitet)
Vi har desværre ikke en strategi. (Respondent 34, fagbibliotek med anden organisatorisk tilknytning)
Vi har brochurer specielt til forskerne. Forskerne kan blive skrevet op at modtage e-alerts fra udvalgte tidsskrifter.
(Respondent 29, andet)
Klip der retter sig mod forskerne taget fra vision for hele biblioteket Skal tilbyde professionel og inspirerende
adgang til viden – i stigende grad gennem digitalisering og Open Access Skal proaktivt imødekomme brugernes
behov med respekt for deres faglige traditioner Skal bistå forskere med rådgivning om publicering, værktøjer til
videnssøgning og til vidensforvaltning Mission Faciliterer universitetets forskning og undervisning med effektive
biblioteksfaglige kompetencer, systemer og processer og tilfører dermed værdi til universitetets produktion Bidrager
til universitetets vidensudveksling med samfundet indenfor alle bibliotekets aktivitetsområder Et af de tværgående
bånd i en ny etableret matrix-organisation er Research Support. Vi arbejder ud fra bibliotekets vision og mission og
har udarbejdet handleplan frem til midt 2014. (Respondent 9, universitet)
Det er stadig nyt at biblioteket er blevet lagt sammen med forsknings/ph.d.-administrationen og
kommunikationsafdelingen, hvorfor vi i første omgang har arbejdet på at nærme os hinanden ved både at
koordinere og egentlig samarbejde om aktiviteter. Der skal selvfølgelig formuleres noget for den nye afdeling, men
det vil ikke begrænse sig til forskerservice (sammenlægningen af afdelingerne er nu også en manifestation i sig selv,
vil jeg mene) Helt konkret er de personer, der beskæftiger sig med forskerservice, forskningsformidling og
forskningadministration placeret sammen med henblik på at skabe en naturlig og umiddelbar dialog og synergi.
(Respondent 20, andet)
Citat fra XXX Bibliotekets strategi 2020: Strategisk fokusområde – forskerservice Det 5. mål i ”Vejen mod 2020 –
10 mål for rejsen” har fokus på forskning og skabelse af ny viden. Dette mål vil XXX Biblioteket understøtte ved at
stille sine kernekompetencer til rådighed for de involverede forskere og projektmedarbejdere på en mere målrettet
måde. XXX Biblioteket vil søge at udarbejde og gennemføre et projekt der afdækker behovet for forskerservice i

XXX med henblik på efterfølgende etablering af en forskerserviceenhed i XXX Biblioteket. Med udgangspunkt i
projektets resultater oprettes evt. en målrettet forskerserviceenhed i XXX Biblioteket (Respondent 18,
professionshøjskole)






XXXs strategi for forskersupport er:

"Strategien for forskersupport er todelt: At understøtte forsknings- og
undervisningsaktiviteter i sig selv, for samtidig at generere forskellige platforme, hvorfra vi tilfører værdi til RUCs
studerende og øger kvaliteten af XXXs kandidatuddannelser. Alignment er det væsentligste middel og betyder, at
biblioteket skal i øjenhøjde med universitetet på deres præmisser. Det bedste udgangspunkt for en sådan
målsætning er, at sørge for at vores services til forskere (og studerende) er blevet til i samarbejde med aftagerne i
relation til deres forskning og andre arbejdsopgaver." (citeret fra Forskersupport XXX, januar 2013) (Respondent 1,
universitet)
Mål og strategi for forskerservice indgår i bibliotekets handlingsplan. (Respondent 49, universitet)
Det er den der er sat ind i spg. 2.2 (Respondent 17, universitet)
[URL indsat] (Respondent 33, universitet)

2.6 Hvordan har dit bibliotek organiseret forskerservice?
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2.6 Hvordan har dit bibliotek organiseret forskerservice? - Andet









KErenen er en enhed; men alle afdeligner betjener forskningen (Respondent 4, andet)
Vi er netop ved at igangsætte at en særlig enhed står for forskerservice i XXX (Respondent 32, professionshøjskole)
Forskerservice koordineres central men udføres decentralt (Respondent 51, universitet)
Jeg er eneste ansatte på biblioteket (Respondent 34, fagbibliotek med anden organisatorisk tilknytning)
Vi opslår en projektstilling på 1 år til organisaering af denne service (Respondent 18, professionshøjskole)
Før september 2013 er det udvalgte ansatte som står for forskersupport; efter september 2013 er det et særligt
funktionsområde som leverer hovedparten af disse services (Respondent 1, universitet)
Alle yder forskerservice, men en enkelt afdeling, samt en stabsenhed har det som en defineret del af deres
profilprofilen. (Respondent 49, universitet)
Ikke organiseret (Respondent 10, andet)

2.7 Hvordan yder dit bibliotek forskerservice?

2.7 Hvordan yder dit bibliotek forskerservice? - Andet


Vi indgår f.eks i projktamanual (Respondent 4, andet)

3.1 Hvordan formidler dit bibliotek forskerservice?
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3.1 Hvordan formidler dit bibliotek forskerservice? - Andet



Focussamtaler med brugere enkeltvis eller i grupper (Respondent 4, andet)
Vi skriver direkte til nyansatte forskere og præsenterer os selv. Vi skriver direkte til udvalgte forskere, når vi mener
at henvendelsen særligt vedrører dem. (Respondent 52, andet)

4.1 Er der forskerservices, initiativer eller andet, som ikke er nævnt i spørgeskemaet, der kan
medvirke til at give et godt billede af forskerservice på dit biblioteket? Beskriv dem venligst i
nedenstående felt.




Tekstmining / analytics tools er der meget fokus på samt Pæsentation af informations materialet Udviklingen af nyt
brugerinterface for bl.a forskere kan dynamisk søge og processere information langt bedre end i dag Den personlige
projektdeltagelse af information sceintists er det hastigst voksende behov (Respondent 4, andet)
vi har kig på, hvordan vi som bibliotek kan bidrage i forskernes samarbejde med eksterne parter, men det er så nyt,
at vi er ved at brainstorme over muligt indhold. (Respondent 13, universitet )
Vi skal direkte eller indirekte (endnu ikke afklaret) indgå i arbejde omkring forskers valg af publiceringsstrategi /
publiceringskanaler. Vi er for dårlligt klædt på til det idag. (Respondent 52, andet)
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Forskerservice organiseres anderledes fremover en særlig tværgående enhed/arbejdsgruppe bestående af
biblioteksansatte der pt samarbejder med højskoler i XXX (fakulteter). Dette for at samle kompetencer - udvikle
kompetencer og igangsætte forskellige initiativer. Enheden har som ansvarsområde at understøtte den forskningsog udviklingsproces, der skal styrkes i XXX. Det drejer sig om følgende opgaver: · Hvordan afsøger man et
forskningsfelt – søgemetodekursus? · Hvilken publiceringsstrategi skal man have for at nå ud til sine læsere? · Hvilke
publiceringskanaler har høj impact faktor/synlighed? · Hvordan håndterer man sine referencer effektivt og samtidigt
korrekt? · Udbrede kendskabet til XXX · Strategi for at få alle aktiviteter registreret i XXX · Strategi for at få alt
publiceret materiale registreret i XXX · Strategi for at få fuldtekstopgaver i XXX · Kontakt til højskolernes
programområder og videncentre. (Respondent 32, professionshøjskole)
Kortlægning af best practice i forhold til kontakt til de faglige miljøer, så andre kan lade sig inspirere og få nytte af
arbejder, der allerede er gjort. Arbejde med mentor-ordning for nye bibliotekskontakter. Synliggørelse af servicen
på forskellige medier. Opprioritering af service til ph.-d.-skolerne Fælles spørgetjeneste for alle hovedområder, så
forskeren har en indgang til Spørg biblioteket. Det vil selvfølgelig være bibliotekspersonale med indgående kendskab
til fagene, der vil besvare de faglige spørgsmål. De helt generelle spørgsmål vil kunne løftes af alle. Vi arbejder ud
fra at medarbejderne i forskerservice har et solidt fundament indenfor alle områder af forskerservice, men de vil
ikke kunne svare på alle spørgsmål. I disse tilfælde skal kontaktbibliotekarerne kunne trække på specialisterne i de
øvrige faglige bånd, f.eks. Scholarly Publications. Dette valg for at kunne give forskerne den bedste service.
(Respondent 9, universitet)
Forskerservice skal beskrives og formidles på nyt intranet (Respondent 43, professionshøjskole)
Vi har et kortarkiv (landkort etc.) tilknyttet biblioteket, og vi arbejder også på en materialesamling (træ-, metal-,
osv. prøver), som skal have karakter af laboratorium, der også udstrækker sig til værksteder og andre
udstillingsfaciliteter. Vi yder selvfølgelig service i forhold til opbygning, tilgang og formidling af disse samlinger.
(Respondent 20, andet)
Katalog over anbefalede forskersupportprojekter for 2013 "1) Evaluering a. Evaluering af undervisning og support
b. Løbende målinger c. Hvordan sikrer vi at vi lærer af målingerne og at vi kan handle på dem? 2) Webformidling og
‘inflitrering’ af eksisterende platfome a. ophavsretportal b. OA portal c. Video d. Undervisningsmateriale e. Faglige
ressourcer præsenteret på Moodle, PURE, etc. 3) Progression i informationskompetencer a. SAMBACH kurser,
overbygningskurser, specialevejledning, ph.d. indsats. 4) Unipæd kurser a. Underviserne som peers for
biblioteksundervisning. b. Integration i undervisningssammenhænge 5) Branding af biblioteket i forsknings og
undervisningsmiljøerne a. Målrettede kampagner for nye services b. Profilering af ‘best cases’. 6) DEFF, Moodle og
Mendeley Andre projektemner der er eksklusive for forskersupport (og ikke tværgående) 1) Optimering af CV modul
i PURE – til brug for forskningsformidling 2) Publiceringsformidling i samarbejde med PAF 3) OA-politik (Respondent
1, universitet)
Forskningsdata: dokumentation og procesunderstøttelse Datamanagement planer Registrering af dataset og tildeling
af DOI'er Orchid administration/tildeling Forskningsanalyse (Respondent 49, universitet)

4.2 Er der nogle udviklingsinitiativer inden for forskerservice, som dit bibliotek har afprøvet, enten
med eller uden succes? Beskriv dem venligst i nedenstående bokse. - Eks. bibliometri,
publiceringssupport, dataindsamling el. opbevaring, Open Journal Systems, Open Access,
tilknytning til forskningsprojekter enten som sparringspartner eller sekretariatsfunktion. Andet...
1. Hvilke udviklingsinitiativer inden for forskerservice har dit bibliotek haft succes med?








Tilknytningen til projekter er det mes succ esfulde Tekstming (Respondent 4, andet)
Kan ikke udpege særlige udviklingsintiativer. Alle aktiviteterne er enten i drift eller i en drifts-opstart. (Respondent
13, universitet)
Vi har testet at have en månedlig 'besøgsdag', hvor en kontaktbibliotekar har været på en forskningsenhed - inkl. at
spise frokost sammen. Det kitter godt sammen - og kaster både formelle og uformelle initiativer og kontakt af sig.
kan absolut anbefales, også gerne hyppigere end en gang pr. måned. (Respondent 52, andet)
Biblioteket har i samarbejde med videncentre indenfor deres programområder haft kurser for relevante
programmedarbejdere/forskere/undervisere i afsøgning af forskningsfelter og anvendelse af databaseres forskellige
features til generering af søgetermer. Dette har været en tillægsydelse og det har XXX bibliotekerne fået betaling
for. Har ikke haft ventet stor efterspørgsel på disse kurser hvilket måske skyldtes manglende økonomi og
manglende organisatorisk forankring. Det er ikke lykkedes med direkte biblioteks- og informationsvidenskabelig
tilknytning til forskningsprojekter - dette er et udviklingsområde. Enkeltpersoner har mulighed for at søge ind på
sekretariatsfunktion for programområder - men dette er ikke afprøvet og måske en mulighed..
Ophavsretproblematikken er kompleks i XXX som andre steder. Bibliotekerne har en informationspligt om
ophavsretlige problemstillinger men fortolker ikke aftalerne. (Respondent 32, professionshøjskole)
Fx Open Access og bibliometri. (Respondent 51, universitet)
Bibliometri Dataindsamling Publiceringssupport OJS OA Tilknytning til forskningsprojekter Ledelsesinformation
(benchmarking) Forskningsregistrering E-læring (oplægning og clearing af materialer) Ikke alle services er bredt ud
til alle hovedområder. (Respondent 9, universitet)
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Biblioteket har arrangeret flere undervisningsforløb for undervisere og forskere med gode resultater, nogle af
forløbene har været samarbejder mellem institionen og eksterne forskningsinstitutioner, hvor biblioteket har
deltaget med undervisningbidrag og som ressource for deltagerne. (Respondent 43, professionshøjskole)
Ophavsret: Forskere (og studerende) er meget glade for den ekspertice og information, de får på biblioteket om
ophavsret, da det kan være kompliceret i forhold til især billeder. Forskningsregistrering: Opdragelse til at
indberette i PURE har været meget målrettet, synlig og servicerende, hvilket har båret frugt på trods af at der ikke
endnu er samme krav til publicering som på universiteterne. 1:1 support/intro for nyansatte (Respondent 20,
andet)
Forskningsregistrering OA vejledning PJS orientering Konferencesupport Publiceringssparring Bibliometri
Forskerskolebidrag Ph.d. workshops sammen med Akademisk IT Informationssøgning for forskningsprojekter
(Respondent 1, universitet)
usability undersøgelser; thesaurus opbygning og begrebsafklaringer (Respondent 8, fagbibiotek med anden
organisatorisk tilknytning)
Central forskningsregistrering Bibliometri og forskningsanalyse Conference management Open Access vejledning
Øge mængden af Open Access i vores repository (Respondent 49, universitet)
Brugen af fagreferenter der har en fagfaglig indsigt koblet sammmen med bibliotekarer med primært
biblioteksfaglighed (Respondent 17, universitet)

2 Hvilke udviklingsinitiativer inden for forskerservice har dit bibliotek afprøvet med så lille succes
at I har valgt at afvikle eller nedjustere servicen?










Egentlig ingen (Respondent 4, andet)
Der justeres løbende, så jeg har ikke nogen erindring om afvikling af services, men der kan være ændringer i
indhold eller ændringer i, hvordan man vil præsentere og formidle en given service på. (Respondent 13, universitet)
PURE kurser for alle forskere. Vi har sendt mails til institutledere + sekretærer med datoer på hvilke dage vi holdt
kurser i PURE. Vores erfaring er at til sidst er der ingen der kommer - uanset hvor meget glögg og småkager, der
lokkes med. Vi har nu meget bedre erfaring med at lave 1:1 kurser, når vi møder forskerne og spørger hvordan det
går og mærker en tvivl eller frustration, der imødegås med et lille 1:1 kursus. Og så laver vi kun PURE kurser i
grupper for nyansatte, hvor vi indoktrinerer dem fra starten med at det her er vigtigt. Og at de skal komme....
(Respondent 52, andet)
Vi har ikke så lang en historie med trial and error. (Respondent 32, professionshøjskole)
Blogs og sociale medier. (Respondent 51, universitet)
Da forskerservice her er i sin vorden, er der ikke fravalgt eller nedjusteret på nogle områder endnu (Respondent 43,
professionshøjskole)
- (Respondent 20, andet)
Endnu ingen (Respondent 1, universitet)

4.3 Er der forskerservices under udvikling i dit bibliotek, som fremadrettet skal afprøves? Beskriv
venligst kommende forskerservices i nedenstående felt. - Eks. områder I ønsker at fokusere på
eller styrke: bibliometri, publiceringssupport, dataindsamling el. opbevaring, Open Journal
Systems, Open Access, tilknytning til forskningsprojekter enten som sparringspartner eller
sekretariatsfunktion. Andet...










Tilknytningen til projeter - udviklingsinitiativer, beslutningsfora er i fokus, og ressource styring nok det mest
presserede i 2013 (Respondent 4, andet)
Dataindsamling el. opbevaring. Tilknytning til forskningsprojekter som sparringspartner. (Respondent 13,
universitet)
Vi vil gerne tilbyde omfattende research-arbejde og f.eks. oversættelser af danske materialer, clearing af
rettigheder, mv - og tage betaling for det. vi vil forsøge at indsamle digitale mails og andre dokumenter fra
relevante personer/virksomheder, som vi kan stille til rådighed efter aftale med rettighedshaverne. (Respondent 42,
fagbibliotek med anden organisatorisk tilknytning)
Vi vil gerne gøre besøg på institutter permanente, ligesom vi også gerne vil deltage løbende på institutmøder.
Publiceringsstrategier, komme tættere på forskerne - hvad det så ellers vil sige - men man skal ikke forvente at de
kommer over til biblioteket. Vi skal komme til de - hvilket måske også er rimeligt nok. Ofte. (Respondent 52, andet)
Vi ønsker fremover at styrke biblioteksfunktionen som sparringspartner til forsknings- og udviklingsprojekter formelt og uformelt. Open Access og publiceringssupport samt bibliometriske spørgsmål kan også komme på tale
(forskningsindikator og autoritetslister) (Respondent 32, professionshøjskole)
Services ift Gylden Open Access, copyright, forskningsdata. (Respondent 51, universitet)
Praksis for forskningsregistrering Praksis for bibliometri Kommunikation til forskerne, hvordan rammer vi dem bedst
(Respondent 9, universitet)
Områder der pt. udvikles på er: - Tilknytning af informationsspecialist til forskningsprojekter - Ph.d. intro Publiceringssupport Områder der påtænkes udviklet: - Bibliometri - Open Access – OJS (Respondent 43,
professionshøjskole)
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Vi arbejder på et tilbud om karrierevejledning af yngre forskere og ph.d.-studerende. På fagbiblioteker uden for
universitetssystemet er det en udfordring at give forskerne elektronisk adgang til relevante tidsskrifter. Det har stor
betydning for vores forskere, hvorfor elektronisk adgang til videnskabelige tidsskrifter vil have absolut
opmærksomhed. Vi vil også have ekstra opmærksomhed på publicering og registrering i PURE, da vi står for at
skulle overgå til samme bevillingsprincipper som universiteterne. Formidlingen af forskningen på en kunstnerisk
forskningsinstitution har nogen gange en anden karakter end traditionelle publikationer, hvilket er en udfordring i
forhold til registring i PURE og formuleringen af ministrielle krav til institutionens forskningsproduktion. (Respondent
20, andet)
Formentlig mere af det samme, dvs at de forsøg der med held er udført på få af XXXs institutter udvides til alle
institutter. (Respondent 1, universitet)
Forskningsdata: Dokumentation, procesunderstøttelse og vejledning Datamanagement planer vejledning
Registrering af dataset og tildeling af DOI'er Orchid administration/tildeling Udvidet tilbud om bibliometri og
forskningsanalyse (Respondent 49, universitet)
XXX kunne fx være et eksempel hvor vi forventer fremtidg at skulle spille en rolle. Denne er vi i skrivende stund ved
at forsøge at definere. (Respondent 17, universitet)
Ambition om forbedret vejledning til forskere angående publicering af egen produktion i forhold til copyright og open
access. (Respondent 33, universitet)

Samlet status
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6.4 Appendix 4: Figuroversigt

Figur1: Har dit bibliotek målrettet service til forskerne ‐ forskerservice?
Figur 2: Har dit bibliotek en formel vision, mission eller strategi for forskerservice?
Figur 3: Hvordan har dit bibliotek organiseret forskerservice?
Figur 4: Hvordan yder dit bibliotek forskerservice?
Figur 5: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Kontaktbibliotekarordning
Figur 6+10: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Kurser/undervisning (min. phd‐niveau)
Figur 7+22: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Tilknytning til forskningsprojekter, som sparringspartner
Figur 8+23: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Tilknytning til forskningsprojekter, som sekretariatsfunktion
Figur 9: Hvordan formidler dit bibliotek forskerservice?
Figur 11: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Support til software (referencesystemer, statistik, spørgeskema
mm.)
Figur 12: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Forskningsregistrering
Figur 13: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Repository
Figur 14: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Bibliometri
Figur 15: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Søgning (store og små opgaver)
Figur 16: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Overvågning af emner, baser, tidsskrifter mm.
Figur 17:Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Dataindsamling el. ‐opbevaring
Figur 18: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Publiceringssupport
Figur 29: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Ophavsret
Figur 20+25: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Open Access (support og formidling)
Figur 21+24: Hvilke services indgår i forskerservice på dit bibliotek? ‐ Open Journal Systems

