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Vil ph.d.-studerende gå på café… i biblioteket?  
   Og hvad skulle de få ud af det? 

     

     Lone Bredahl Jensen, Katrine Astrup Jacobsen og Kamilla Jensen Husen, Syddansk Universitetsbibliotek 

EMNE: Nye forskerrettede biblioteksservices; Forskningsintegritet 

Langt de fleste IPs havde både gode og dårlige ting at fortælle om deres ph.d.-forløb. Eksempler på de  

udarbejdede værdikort kan ses i figur 2-5. Røde streger markerer, at forholdet har haft negativ betydning  

for ph.d.-forløbet. 

De faktorer, interviewene viste som vigtige faktorer for et godt ph.d.-forløb var, samlet set (med  

individuelle variationer over fag): kendskab til rettigheder, klare faglige krav og forventninger, ligeværdig  

status på instituttet, tilgængelig og støttende vejleder, projektstyring, arbejdsafgrænsning, kendskab til  

støttemuligheder og services i egen organisation, informationskompetence, samarbejde og netværk,  

undervisningskompetence og rimelig og relevant undervisningsbelastning, muligheder for  

formidlingstræning, godt psykisk arbejdsmiljø, bopæl ikke for langt fra instituttet, sammenhæng med  

familielivet samt oplevede karrieremuligheder. 

De værdier, der blev nævnt som grundlæggende motiver/drivkræfter, omfattede: trivsel, fællesskab,  

tidseffektivitet, viden, selvtillid, faglighed, selvbestemmelse, familiens trivsel, samfundsnytte, karriere,  

uafhængighed, altruisme/give nogen noget, disciplin, ansvar, perfektionisme, læring, sundhed, tryghed. 

I de negative værdikæder var to værdier dominerende, nemlig: trivsel og viden/faglighed. De ph.d.- 

studerende oplevede særligt mange forhold, der gav mistrivsel og særligt mange forhold, der hæmmede de  

ph.d.-studerendes mulighed for at opnå høj faglighed/viden. Alle listninger er uden hensyn til frekvenser.  

Med det begrænsede antal kvalitative interviews giver en kvantitativ optælling ikke mening.  Udvælgelse: I alt 12 ph.d.-studerende blev interviewet: 4 fra Det Humanistiske Fakultet (HUM), 4 fra Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) og 4 fra Det Tekniske Fakultet (TEK).  

Alle interviewpersoner (IP) var i sidste halvdel af ph.d.-studiet og gav frivilligt og informeret tilsagn om at 

deltage. De enkelte IPs blev udvalgt tilfældigt fra bruttonavnelister udleveret af ph.d.-skolerne, dog med tilstræbt 

ligelig repræsentation af køn og institutter for at sikre tilstrækkelig variation i materialet.  

Interviewet. Selve interviewet bestod af to dele. I første del blev IP bedt om at nævne de forhold, som de mente, 

havde påvirket deres ph.d.-forløb. For hvert forhold blev der spurgt ind til oplevede konsekvenser og til, hvordan 

forholdet – gennem de oplevede konsekvenser – havde påvirket IPs muligheder for at udleve mere overordnede 

livsværdier. Forbindelsen fra konkrete forhold ved ph.d.-studiet over oplevede konsekvenser og til værdier 

definerer en ’værdikæde’ (Mens-end teori, se figur 1; Gutman, 1982). Teorien har sine rødder tilbage i 1950’erne 

i Herbert A. Simons beslutningsteori, hvor det bl.a. fremføres, at beslutninger tages med det formål at nå 

bestemte resultater eller tilstande (desired ends) (Simon, 1957). Selve interviewteknikken kaldes ’laddering’ og 

giver indsigt i kognitive strukturer på en systematisk måde (Corbridge, Rugg, Major, Shadbolt & Burton, 1994). 

I anden del blev IP forelagt ideen om en café-aktivitet for ph.d.-studerende og bedt om at forholde sig til 

grundideen, målgruppe, frekvens, form og indhold. 

Alle interviews er gennemført af to personer fra projektgruppen. Én havde rollen som interviewer, mens den 

anden tog noter, efter en særlig notatteknik for ladderingdelen (første del af interviewet). Denne del blev 

efterfølgende sammenstillet i grafiske værdikort på personniveau. Tilgangen tillod en relativt hurtig analyse af 

resultaterne.  Dette var et nødvendigt hensyn af hensyn til projektets tidsplan. Vi mener ikke, at tilgangen har 

givet kritisk meningstab i forhold til undersøgelsens specifikke formål. Alle IPs har efterfølgende bekræftet 

interviewresultaterne. 

De interviewede synes rigtig godt om tanken om en ph.d.-café. De så biblioteket som en indlysende og 

neutral arena og vært, og det blev nævnt, at sådan et tiltag i biblioteket generelt ville mindske afstanden til 

biblioteket. En café blev set som en kærkommen mulighed for at møde ligesindede uden for ens egen 

forskergruppe, få flere informationer om bibliotekets services og også meget gerne skabe kontakter på tværs 

af fakulteter og fagområder.  

For at lokke deltagere til må der være forplejning. Der må ligeledes tages hensyn til pendlere og ph.d.-

studerende med børn i valget af tidpunkt. Et seneste sluttidspunkt kl. 15 blev nævnt flere gange.  

Det er vigtigt, at en café bliver et uforpligtende tilbud, men at det samtidig også har et fagligt indhold, bl.a. 

for at legitimere den tid man som ph.d.-studerende bruger på at deltage i caféen. Flere ønskede at kunne 

præsentere deres ph.d.-projekter. 

Interviewene på TEK adskilte sig ved gennemgående at ønske meget korte og fokuserede caféseancer, bl.a. 

af hensyn til laboratoriearbejde.  

Tid blev nævnt som en stærkt begrænsende faktor også i forhold til at kunne deltage i planlægning og 

afvikling; det blev nævnt som en stor svaghed ved lokale aktiviteter, at de skulle drives af ’frivillige kræfter’, 

da de så har en tendens til at gå i sig selv igen inden for kort tid. Inddragelse af ph.d.-skolerne for ideer til 

temaer og synliggørelse blev nævnt som en mulighed, og man så det som en lettelse og en styrke for 

aktiviteten, at biblioteket kunne være en sikker driftsplatform. 

Undersøgelsen viser stor opbakning til, at universitetsbiblioteket tilbyder en ph.d.-café som uforpligtende  

tilbud om fagligt og socialt netværk til ph.d.-studerende.  

Oplagte tematiske oplæg vil være: brush-ups på informationssøgning, Kend dine støttefunktioner, Krav og  

rettigheder for ph.d.-studerende, Den gode vejlederrelation, Den gode fondsansøgning, karrierevejledning,  

tidsstyring og stressforebyggelse og præsentationsteknik. Derudover er en ph.d.-café en oplagt  

træningsarena for ph.d.-studerendes egne projektpræsentationer. 

Ph.d.-caféen kan med fordel være et åbent og uforpligtende tilbud for alle ph.d.-studerende på SDU og  

afholdes i og med biblioteket som vært. Oplagt primær målgruppe er ph.d.-studerende i første halvdel af  

ph.d.-forløbet. Rent praktisk bør caféen afholdes inden for normal arbejdstid og i en fast logistisk ramme,  

fx 1 gang/md. 

Med dette set-up er der god mulighed for, at biblioteket kan udfylde en ny understøttende rolle for næste  

generation ph.d.-studerende. Vi glæder os til at komme i gang! 

Der er indskrevet flere ph.d.-studerende end nogensinde før ved de danske universiteter (Danske Universiteter, 

2016). Omkring hver femte færdiggør ikke ph.d.-studiet (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2015). Der er 

ingen helt nye offentligt tilgængelige undersøgelser af årsagerne til frafaldet. En undersøgelse for Universitets- 

og Bygningsstyrelsen (2007) peger på vejleder og et stærkt fagligt miljø som vigtige faktorer for at gennemføre. 

Interne APV-undersøgelser antyder, at ensomhed og dårlig trivsel spiller ind for frafaldet. Mange ph.d.-

studerende indgår da også i ret små forskningsmiljøer.  

Gennem interviews med ph.d.-studerende har vi undersøgt, hvilke forhold ph.d.-studerende selv oplever som 

fremmende eller hæmmende for et godt ph.d.-forløb. Vi har undersøgt, om universitetsbiblioteket kan have en 

understøttende rolle gennem at tilbyde en ’ph.d.-café’, og vi har undersøgt ønsker til form og indhold for sådan 

en café-aktivitet. 

Undersøgelsen er kvalitativ – vi har ønsket at afdække, hvilke faktorer der spiller ind på ph.d.-forløbet, og få 

indsigt i, hvordan de oplevede faktorer påvirker oplevelsen af ph.d.-studiet for den enkelte, snarere end at kunne 

sætte tal på, hvor mange der oplever de enkelte forhold.  

Undersøgelsen er en del af et pilotprojekt på Syddansk Universitetsbibliotek, der havde til formål at opstille 

koncepter for en fremtidig ph.d.-café i regi af biblioteket. Udover ph.d.-undersøgelsen indgik en spørgerunde 

med andre forskningsbiblioteker mhp. at trække andres erfaringer ind. 

INTRODUKTION 

METODE 

KONKLUSION 

RESULTATER - Holdninger til en ph.d.-café  
 

FIGUR 1: Means-End Teori 

FIGUR 2-5: Eksempler på de udarbejdede værdikort 

RESULTATER - Oplevet ph.d.-forløb  
 

Vil du vide mere om hvordan vi har gjort eller høre om andre dele af pilotprojektet -  kontakt: 

Lone – lbredahl@bib.sdu.dk, tlf 6550 2655 

Kamilla – kamillajh@sdu.dk, tlf 6550 7134 

Katrine – kaasja@bib.sdu.dk, tlf 6550 8749 

 

ELEKTRONISK VERSION: www.sdu.dk/ansat/kaasja 
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