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ABSTRACT:

The role of the library. Literature
supply and library use in research.

The library is today challanged by new information
technologies and competing commercial information
services. During the last years many libraries have
expericenced economic difficulties due to cost in
creases and restricted budgets. What is the role of
librarie.s in the broader system for information
supply and whRt can be expected for the future?
Since the research on libraries in Sweden has been
limited to a small number of studies there are
little facts available. The project "The role of the
library" was initiated to study the actual flows of
information through libraries and through other
sources to various user groups in different set
tings. The first part of this research program is a
case study of a university library.

The patterns of literature aquisition and library
use was studied with questionnaires, library loans,
invoices etc. The results show how the literature
reaches the users and in what proportions different
information channels are used. For the user group
(faculty and research staff) it was found that about
40 percent of the literature came through the uni
versity library. Nearly one fourth of the literature
needed was bought privately. As in the University of
Pittsburg study and other studies, the use of re
cently aquired literature was low. However, it was
found that many of the new items which had not been
borrowed had potential interested readers. While
only seven percent of the new literature was borrow
ed, 82 percent of the books were of interest to at
least one user. These results emphasize the marke
ting problem for university libraries as well as the
problem of an optimal allocation between central
library and department libraries.

Keywords: Libary use, aquisition policy, information
use, university library
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Biblioteket har länge varit ett självklart centrum i
många forskningsmiljöer. Idag finns emellertid många
olika sätt att skaffa sig litteratur och inför fram
tiden står nya tekniska hjälpmedel och väntar. Kost
naderna för biblioteksservice tvingar fram hårda
prioriteringar mellan olika serviceformer, mellan
enskilda böcker och tidskriftsprenumerationer. Vil
ken roll biblioteket har idag och vilken roll det
skall ha i framtiden blir då aktuella frågeställ
ningar. Bristen på fakta i sådana diskussioner är
ibland besvärande. Därför fann vi det angeläget att
ta reda på något om hur biblioteken idag fungerar
och på vilka olika vägar deras tänkta kunder skaffar
sin information.

Projektet "Bibliotekets roll" är tänkt att belysa
dessa frågor för bibliotek och deras användare i
olika miljöer. I denna första rapport från projektet
behandlas en undersökning i universitetsmiljö.

En rad personer och institutioner har bistått i
undersökningarna på olika sätt. Undersökningarna har
genomförts med stöd från Delegationen för informa
tionsförsörjning. Universitetsbibliotekets personal
har medverkat i delar av datainsamlingen. Personal
vid de utvalda institutionerna har välvilligt besva
rat en mängd närgångna frågor. Ingela Ahlmer, Likki
Paajanen och Olle Persson vid Inforsk har medverkat
i olika delar av undersökningarna. I undersöknings
planeringen har råd och synpunkter från David
Streatfield och T D Wilson varit av stort värde. Jan
Hagerlid har bidragit med synpunkter och inspirerat
genom att betona värdet av undersökningens användar
perspektiv. Tack ,alla!

Umeå april 1983

Lars Höglund
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I INTRODUKTION

Vilken roll har egentligen biblioteket i min organi
sation? Frågan är naturlig och inte ny men den har
på senare år blivit vanligare. Att den nu ställs med
kanske större skärpa än tidigare sammanhänger bland
annat med informationstillväxt, kraftigt ökade pri
ser på facklitteratur och tillkomsten av nya media
och informationstjänster. En rad förväntningar
ställs på biblioteken som kan vara svåra att klara
av samtidigt och inom begränsade budgetramar. En
klar rolluppfattning - kanske en förändrad roll
blir då viktig som bas för prioriteringar mellan
olika uppgifter.

Det är emellertid svårt att diskutera bibliotekets
roll utan att veta hur det fungerar idag. på vilka
vägar flyter kunskaperna ut till användarna? Vilken
andel av dokumentflödet går via biblioteket och vad
får man på andra sätt? Vilken fördelning mellan
olika anskaffningsvägar - mellan privata samlingar,
avdelnings- och centralbibliotek är lämpligast?
Frågorna var många men svaren få.

I det läget startade projektet "Bibliotekets roll i
olika brukarmiljöer". Projektets syfte är att belysa
bibliotekets roll i olika användargrupper mot bak
grund av deras informationsvanor och samlade infor
mationsintag. Avsikten är framförallt att ta fram
ett faktaunderlag för diskussioner om bibliotekets
roll. Behovet av sådana fakta för svenska förhållan
den är stort, eftersom man här inte haft någon
omfattande biblioteksforskning. Men problemen i
dagens situation är inte helt unika för Sverige.
Tvärtom berör allt fler boktitlar i den internatio
nella bibliotekslitteraturen frågor om bibliotekens
roll i framtiden och den moderna informationstekno
logins konsekvenser.

Följande utdrag ur förlagsreklamen för en bok om
marknadsföring av bibliotek antyder att problemen
betraktas som välkända:

"Costs are rising; budgets are falling;
some say the library is a dying insti
tution. Now is the time for libraries
to remind their patrons of the invalu
able services a library performs .....
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ei tatet, ,som är hämtat från Knowledge Industry Pub
lications 1982, pekar inte bara på det allmängiltiga
i bibliotekens budgetproblem. Det antyder också det
komplicerade - något motsägelsefulla - i problemati
ken kring informationsförsörjningen och svårigheter
na att värdera och dokumentera informationens bety
delse. Varför skulle en'''ovärderlig'' service riskera
att dö? Den frågan tål att fundera närmare över.

Även om vi bortser från att hotet mot biblioteken är
drastiskt formulerat i citatet ovan kan det förefal
la märkligt. Biblioteken är ju verksamma i en av de
mest expansiva sektorerna i ekonomin - den s k in
formations sektorn. Vad som hänt är emellertid att
biblioteken fått konkurrens från en framväxande
informationsindustri. Den vänder sig ofta direkt
till användarna, bygger mer på datateknik än tradi
tionella metoder för bokhantering och utvecklar nu
metoder för elektronisk dokumentöverföring och elek
tronisk "publicering". En starkt pådrivande faktor
är här naturligtvis de snabbt stigande kostnaderna
för att producera, lagra och hantera tryckt informa
tion. En rad olika faktorer ingår dock i beskrivnin
gen av bibliotekens problemsituation och bidrar till
trycket mot förändringar. När det gäller universi
tetsbibliotek kan man t ex notera att:

- forskningens specialisering har lett till krav
på mer tvärvetenskaplig kunskap;

- kraven på service från allt fler välutbildade
utanför universitetet ställer nya krav på uni
versitetsbiblioteken;

- bibliotekens budget tenderar att stabiliseras
på nuvarande nivå;

- de stigande kostnaderna för litteratur minskar
bibliotekens verkliga köpkraft;

- sist, men inte minst, finns en rad alternativ
till att utnyttja biblioteken. En del av dessa
är olika kommersiella former för litteratursprid
ning. Andra är alternativa inköps- och lagerfor
mer inom organisationerna, t ex individuella och
decentraliserade samlingar. En tredje kategori,
som framledes kan spela allt större roll är nya
media.
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Mot den bakgrunden kan det vara riskabelt med en
alltför snäv rolldefinition, "t ex bibliotek i den
form vi vant oss vid sedan länge". Kanske bör bib
lioteken hellre se sig som verksamma inom informa
tionsförsörjningsområdet än som "bibliotek". Med
detta menar jag inte att biblioteken skulle vara
helt föråldrade och den nya kommunikationsteknologin
dem överlägsen i alla avseenden. Däremot tror jag
att den är överlägsen i vissa avseenden och att
biblioteken, som vi känt dem sedan länge, är över
lägsna i andra avseenden. Det är också så att bib
lioteken delvis står för andra värden än stora delar
av den nyare informationsindustrin och -teknologin.
Ett exempel på detta är bibliotekens roll för en
"allmän och fri" informationstillgång. Vilken rela
tiv vikt ett sådant värde skall ges - speciellt när
det står i konflikt med andra värden - är en fråga
som denna undersökning aktualiserar.

I litteraturen om bibliotekens roll och funktion har
man, särskilt under senare år, kunnat finna två
perspektiv som står mot varandra. I det ena perspek
tivet ses biblioteket som en passiv serviceorganisa
tion - öppen för användning för en bred användar
grupp, men där det förutsätts att användaren är
aktiv. Lagringen av dokument för framtida användning
har en central plats.

I det andra perspektivet betonas möjligheterna för
bibliotek att spela en mer aktiv roll. Här står hög
servicenivå, marknadsföring av informationen, modern
datateknik och högt utnyttjande i centrum. Dokument
lagring har här en mer underordnad ställning.

Dessa två perspektiv är något av karikatyrer av de
förhållningssätt som i det första fallet förknippas
med traditionella bibliotek och i det andra fallet
med moderna bibliotek och informationstjänster.
Uppenbarligen har de olika perspektiven olika histo
risk bakgrund. Det första, mer traditionella per
spektivet har stark humanistisk prägel och är mer
inriktat på bevarande av kulturarv än man är enligt
det andra synsättet, som växt fram i samband med
förskningens tillväxt och industrialisering. Om man
så vill kan man se det senare som mer teknokratiskt
och präglat av effektivitetskrav.

3



Om man som här skisserar två, delvis motstridande
synsätt löper man risk att missförstås. Redan be
skrivningen av de olika perspektiven inbjuder till
invändningar. Å andra sidan är det uppenbart att
man kan tala om två "kulturer" eller värdesystem som
delvis står emot varandra, en mer humanistisk och en
mer teknokratisk/rationell kultur. Beskrivningen av
dessa kan dock göras på olika sätt. Jag menar emel
lertid att båda dessa har värdefulla delar samtidigt
som ingendera kan renodlas utan att man får negativa
effekter. Konsekvenserna aven lyckad sammansmält
ning av dessa perspektiv bör dock bl a leda till en
aktivare roll för biblioteken där service och mark
nadsföring av informationen får ett större utrymme
än tidigare.

För en närmare diskussion behövs emellertid fakta,
som belyser vem som använder biblioteken, vad som
påverkar utnyttjandet och vilka behov och önskemål
som finns bland bibliotekens avnämare. Med andra ord
behöver vi veta mer om hur informationsförsörjningen
fungerar idag och vilken roll biblioteken faktiskt
har. I vår första undersökning ställer vi den frågan
främst med tonvikt på lärare och forskare i univer
sitetsmiljö.

Några tidigare studier av bibliotek
och biblioteksanvändare

Forskning om bibliotek och biblioteksanvändning har
i Sverige blygsam omfattning. Utomlands - speciellt
i USA och England har sådana undersökningar gjorts
under lång tid och bidragit till en omfattande lit
teratur på området. När det gäller andra aspekter på
informationsanvändning och kommunikation är förhål
landena likartade även om en hel del sådan forskning
inriktad på näraliggande problem också skett i Sve
rige. Forskning som rör informationsförsörjning
spänner emellertid över ett flertal olika delområden
och traditioner såsom bibliometri, informationsbehov
och informationsanvändning, biblioteksinriktad
forskning, studier av vetenskapssociologisk-, eko
nomisk och organisations teoretisk karaktär, datatek
nik, utvärderingar av informationssystem osv. Här
skall några studier med direkt inriktning på biblio
teksanvändning diskuteras.
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I olika sammanhang har man funnit tendenser till ett
"begränsat" utnyttjande av bibliotekens resurser.
Ett exempel, som rör det låga utnyttjandet av
sökhjälpmedel, är en surveyundersökning bland sVen
ska samhällsvetare där man fann att endast 40% någon
gång använt bibliografin Dissertation Abstracts och
endast 20% kände till Current Contents (Persson
Höglund, 1975). I en annan studie vid en teknisk
högskolan fann samma författare att informations
sökni."Q; och biblioteksanvändning inte efterfrågades
eller bedömdes som väsentligt under studietiden
trots att det ansågs ytterst väsentligt efter avslu
tade studier. En typ av förklaring till sådana re
sultat hänvisar till de låga krav som ställs på
systematik i litteraturgranskning och litteratur
sökning om man jämför med de ansträngningar som
läggs ned på att noggrannt genomföra experiment
eller avancerade statistiska analyser(för en utför
ligare diskussion, se Höglund-Persson, 1980).

Hur samlingarna i större forskningsbibliotek används
har studerats i bl a flera amerikanska undersök
ningar(Fussler och Simon 1961, Trueswell 1966 m fl).
l senare studier har man ofta utnyttjat datatill
gången i automatiserade lånesystem. Stort uppseende
väckte en undersökning vid universitetsbiblioteket i
Pittsburg, där man fann att 40% av den förvärvade
litteraturen inte lånats ut någon gång under en
femårsperiod efter inköpet. Av det som lånades ut
skedde utlåningen i 73% av fallen under de första
två åren. I genomsnitt hade varje förvärvad bok 60%
chans att bli utlånad, men om den inte lånats ut
under de två första åren sjönk sannolikheten för lån
till 25%. Denna studie pekar på svårigheterna att
förutse en framtida efterfrågan (Kent 1979).

De här nämnda studierna utgår från bibliotekets
utlån och litteratursamlingar. Man har då inte sam
tidigt gått in på användarnas situation och sett
biblioteket som en del av deras totala informations
intag. I vår undersökning studeras biblioteksanvänd
ningen på det sättet med utgångspunkt från ett an
vändarurval. Resultaten ger en tankeväckande bild av
den vetenskapliga verksamhetens vardagsvillkor. De
pekar också på' ors'aker till det begränsade utnytt
jandet av nyanskaffad litteratur och bidrar därmed
till förståelsen av t ex Pittsburgstudiens resultat.
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En annan typ av studier är jämförande analyser av
olika bibliotek ofta med hjälp av statistik. I en
undersökning av svensk litteratur- och kunskaps
import redovisar Persson(1983) tidsserier som påvi
sar tendenser till en ökande klyfta mellan informa
tionsutbudet och det faktiska förvärvet till univer
sitetsbibliotek. Enligt Unesco-statistiken motsvarar
de svenska forskningsbibliotekens litteraturförvärv
endast ca 60 procent av de amerikanska då man mäter
tillväxten i volymer per universitetsstuderande. För
en mer "tentativ" analys och som kontroll till den
publicerade statistiken har här ett mindre antal
amerikanska universitetsbibliotek jämförts med sina
svenska motsvarigheter.

Resultatet visar att man per potentiell användare,
dvs studerande och "faculty" har i runda tal dubbelt
så stor budget vid de sju amerikanska biblioteken
som man har vid de 10 svenska som ingår i jämförel
sen. Härtill kommer att personalkostnaden är högre i
Sverige - 74 procent av biblioteksbudgeten jämfört
med 61 procent för de amerikanska biblioteken. (Se
bilaga 3 för en närmare beskrivning av jämförelsen.)
Trots denna relativa fördel är man i den amerikanska
bibliotekslitteraturen bekymrad över den ekonomiska
utvecklingen med minskad köpkraft och stagnerande
anslag. Rimligen borde bekymren vara ännu större i
Sverige.
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II BIBLIOTEKET OCH UNDERSÖKNINGARNA

Inledning

Trots att olika forskningsbibliotek skiljer sig i
Älder, storlek och ämnesinriktning bland användarna
är mÄnga problem likartade. Den litteratur som bib
lioteket hanterar är i stor utsträckning internatio
nell, liksom den vetenskapliga verksamheten oftast
är internationell till sin karaktär. Bland de sven
ska universitetsbiblioteken valde vi att göra en
intensivstudie av ett bibliotek och dess användar
grupper. Denna studie kommer att följas av under
sökningar i andra brukarmiljöer med andra infor
mationsvanor och med andra typer av bibliotek.

Allmänna uppgifter om bibliotek vid Umeå universitet

UmeÄ universitetsbibliotek(UB) är förhÄllandevis
ungt och det femte i storleksordning bland de s k
allmänna forskningsbiblioteken. År 1979/1980 var
UB:s andel av samtliga tio allmänna forskningsbib
liotek endast 4% när det gäller samlingarnas omfatt
ning, men man hade samtidigt 8% av tillväxten i
bestÄndet, 5% av alla lokala lÄn, ca 7% av lÄnen
till andra bibliotek, 12% av inlÄnen frÄn andra
bibliotek, 11% av det samlade antalet helÄrsverkan
och 9% av driftskostnaderna. UmeÄ universitetsbib
liotek är betydligt mindre än de "gamla" universi
tetsbiblioteken i Uppsala och Lund, men avsevärt
större än högskolebibliotek som t ex Växjö, Karlstad
eller LuleÄ.

Totalt hade UB 1980/81 ca 9.000 tidskrifter och
serier, varav 3.809 utländska. Med monografierna
uppgick samlingarna till 12.730 hyllmeter. Förutom
huvudbiblioteket finns tre filialbibliotek. Kemi
och biologibiblioteken har ca 350 tidskrifter varde
ra och en mindre mängd monografier. Socionombiblio
teket har ca 90 tidskrifter och 140 hyllmeter mono
grafier. Vidare finns ett omfattande bibliotek för
lärarutbildningarna med omkring 80.000 volymer.
Härtill kommer ett stort antal institutionsbibliotek
- mer än ett fyrtiotal - av mycket varierande om
fattning. Tillsammans hade 41 av dessa närmare 2.000
hyllmeter litteratur och dessutom ett tusental tid-
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skriftsserier. Tillväxttakten bland dessa institu
tionsbibliotek har uppskattats till 150-200 hyllme
ter per år, vilket i runda tal skulle vara omkring
en fjärdedel av UB:s tillväxttakt som 1980/81 var
663,5 hyllmeter. Det är dock osäkert hur den framti
da tillväxten kommer att bli.

Undersökningarna

Förutom via biblioteken kommer litteraturen till
universitets lärare och forskare på många andra
vägar. En hel del köps direkt via projektanslag, en
del köps privat, en del är gåvor osv. Översiktliga
data hade tidigare antytt att nästan lika mycket
köps direkt till institutionerna som till universi
tetsbiblioteket. Dessa uppgifter ville vi dels stu
dera närmare, dels sätta in i en mer helhetsmässig
bild av det samlade inflödet av litteratur till
användarna. Härigenom hoppades vi få en bild av
bibliotekets roll för lärares och forskares informa
tionsförsörjning och samtidigt få uppslag till
förbättringar.

För de närmare studierna av biblioteksanvändning och
informationsvanor valdes sju institutioner fördelade
på olika ämnesområden inom medicin/naturvetenskap,
samhällsvetenskap och humaniora.

Vissa uppgifter som lån och litteraturinköp kunde
skaffas genom registerundersökningar. Under tre
månader (mars-maj 1982) följdes samtliga lån och
kopiebeställningar vid UB samtidigt som alla insti
tutionsköp studerades titel för titel i universi
tetets bokföring. Något egentligt bortfall förekom
därför inte på dessa punkter. Däremot måste övriga
uppgifter samlas in via en enkätundersökning, som
genomfördes under hösten 1982. Svarsfrekvensen för
enkäten blev 71%.

Av hela bortfallet på 29% var endast 12% svarsväg
ran, medan övriga var tjänstlediga, hade flyttat,
eller var bortresta på längre tid.Eftersom under
sökningen är av begränsad omfattning är syftet inte
att få exakta skattningar för varje enskild institu
tion. Institutionerna är också olika till sin karak
tär och har varierande fördelning på olika personal
kategorier. Skillnaderna mellan institutionerna bör
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därför tolkas med viss försiktighet. Framförallt
innebär dessa reservationer att enskilda institu
tioner inte behöver känna sig utpekade. Trots detta
bör dock resultaten som helhet ge en god uppfattning
om hur situationen ute bland institutionerna kan se
ut.

Grundläggande för informationsbehoven är verksamhe
tens karaktär. Vissa institutioner har en mer omfat
tande forskning än övriga. Skillnaderna i personal
uppsättning bland institutionerna är - åtminstone i
vår svarandegrupp - stora. T ex är personalkategorin
professor/docent/forskarassistent drygt dubbelt så
stor på den mest forskningsintensiva institutionen
som bland övriga och antalet forskningstimmar varie
rar mellan ca 20 och 55 procent av arbetstiden i
genomsnitt för olika institutioner.

I följande tabell får man en uppfattning om fördel
ningen mellan olika arbetsuppgifter i undersöknings
gruppen.

Tabell l

Typ av
arbete

Arbetstiden fördelning på olika moment

Alla Fysik Kemi Patol Natk Soc Nspr Litt
% % % % %%%%

Forskning 37 18 55 55 47 35 23 26

Undervisn 29 40 16 15 33 29 34 46

Eg forsk- 14 12 20 6 11 19 10 5
utbildn

Administr. 12 17 6 7 8 14 17 14

Övrigt 8 12 3 17 1 3 16 9
----------------------------------------------------
S:a 100 99 100 100 100 100 100 100
----------------------------------------------------
x) I det följande betecknas enskilda ämnen inom

respektive fakultet A,B osv.

Av tabellen ovan framgår att forskning och undervis
ning i genomsnitt tar ca 2/3 av arbetstiden i an
språk, medan 1/3 ägnas åt annat. Hur får man då den
information som behövs för dessa aktiviteter?

9





III BIBLIOTEKSANVÄNDNING OCH DOKUMENTFLÖDEN

Det registrerade dokumentinflödet

Under en tremånadersperiod studerades de valda in
stitutionernas lån vid UB och beställningar av arti
kelkopior(reprokopior). Parallellt följdes anslags
köpen upp. Det dokumentinflöde som därmed omfattas
består till mycket stor del av lån från UE. Samman
lagt fick 143 anställda vid de sju institutionerna
in 803 dokument varav ca två tredjedelar var UB-lån
och knappt en fjärdedel reprokopior. Förhållandena
varierar dock kraftigt mellan olika institutioner.
Medan humanistiska ämnen i huvudsak använder sig av
UE-Iån, utnyttjar de medicinsk/naturvetenskapliga
ämnena mest reprokopior. Anslagsköpen varierar också
starkt - mellan O och 29 procent.

Tabell 2 Dokumentinflöden under tre månader
Procentfördelning mellan lån och köp

Institution UB-lån UB-kopior Köp S:a
inat %

Antal
dok.

----------------------------------------------------
Naturvet/ A 30 41 29 100 80
medicin B 31 54 15 100 87

C 44 56 O 100 165

Samhälls- A 79 9 12 100 98
vetenskap B 73 S 22 100 123

Humaniora A 86 O 14 100 57
B 96 l 3 100 191

Procent
Tot ant dok

65
(523)

24
(189)

11
(89)

100
(801)

Dessa inledande mätningar visade att om man ser till
inflödet av artiklar och böcker så kommer ungefär
åtta gånger så många dokument via UE som via an
slagsköp. Detta är en extrem "motbild" till uppgif
terna om att institutionerna köper lika mycket som
UE. Som vi skall se längre fram är bägge dessa
uppgifter sanna samtidigt. Ingendera av dessa fakta
uppgifter ger oss emellertid en tillräckligt nyanse
rad bild av bibliotekets roll för universitetets
samlade litteraturförsörjning.
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Lånens koncentration

Universitetsbiblioteket i Umeå har ingen begränsad
lånetid. Vad man lånar under en viss tid speglar
därför bara delvis utnyttjandet av bibliotekets
litteratur. Många har samlat på sig böcker under
lång tid och har därför ett informationskapital att
tära på. För de undersökta institutionerna var detta
kapital av tidigare lån nära 4,5 gånger så stort som
antalet lån under tremånadersperioden. Detta antyder
då att universitetsbiblioteket skulle spela en ännu
mycket viktigare roll än vi hittills redovisat.
Visst kan man säga det, men samtidigt finner vi att
det är en begränsad grupp av individer som står för
större delen av lånen.

Den litteratur som ligger ute som lån motsvarar
drygt 15 volymer per anställd, varav 3,7 lån ligger
inom den senaste tremånadersperioden. Nära hälf
ten(48%) gjorde inga lån under tremånadersperioden
och omkring en tredjedel av de undersökta hade inte
heller några uteliggande lån. Bland dem som faktiskt
utnyttjar biblioteket är således antalet lån betyd
ligt större - 7,1 lån under tremånadersperioden och
ca 25 uteliggande lån. Genom att urskilja andelen
icke-lånare blir det uppenbart att utnyttjandet är
mycket ojämnt fördelat. I nedanstående tabell har
också den mest aktiva fjärdedelens andel av lånen
markerats. Det framgår då att en fjärdedel av alla
låntagare i undersökningen står för tre fjärdedelar
av alla lån under tremånadersperioden.

Tabell 3 visar att en stor del av lärarna och fors
karna vid institutionerna utnyttjar UB i begränsad
utsträckning. Som vi sett ovan kompenserar man inom
naturvetenskap/medicin de relativt få lånen med ett
stort antal artikelkopior. Men, även vid övriga
institutioner - som i huvudsak använder böcker
ligger andelen som inte gjort några lån högre än
väntat. Skillnaderna mellan olika låntagare är myc
ket stora. Det kan förefalla svårt att inse varför
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Tabell 3 DB-lån vt 1982 och lånens koncentration

25%
Antal lån harX%
--------- Ant. Lån/ O-lån O-lån av

Institution 3mån tot anst cap 3mån utel lånen
----------------------------------------------------

% % %
Naturvet/
medicin A 24 101 25 1,0 60 44 85

B 27 44 24 1,1 75 67 100
C 73 79 17 4,3 47 47 80

Samhälls- A 77 472 21 3,7 29 19 73
vetenskap B 90 405 27 3,3 41 19 61

Humaniora A 49 394 15 3,2 53 13 93
B 183 677 14 13,1 14 14 7l

----------------------------------------------------

Tot 523 2172 143 3,7 48% 34% 75%
----------------------------------------------------

vissa befattningshavare behöver låna 50 eller 100
böcker, medan deras kollegor med liknande uppgifter
endast gör några lån eller inga lån alls. Uppenbar
ligen har vissa personer utvecklat en arbetsstil,
där biblioteket är den centrala resursen, medan
andra oftare använder sig av alternativa informa
tionsvägar.

Nedanstående figur beskriver koncentrationen av lån
till en mindre del av användarna, dels för tremåna
dersperioden mars-maj 1982, dels för antalet utelig
gande lån i slutet av vt 1982. En närmare analys av
lånens fördelning visar att sju personer, dvs knappt
fem procent av de undersökta stod för nära fyrtio
procent av lånen under tremånadersperioden.

Skillnaden mellan koncentrationskurvorna är liten,
vilket sammanhänger med att lånetalen för tremåna
dersperioden och antalet uteliggande lån samvarierar
6anska starkt. Resultatet är ytterligare en påmin
nelse om den s k 20-80-regelns generalitet.
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Fig 1 UB-lånens koncentration

Nyanskaffad litteratur - UB och institutionerna

I olika sammanhang har framkommit att universiteten
sannolikt köper lika mycket litteratur på andra
vägar som via universitetsbiblioteken. För Umeå
universitet konstateras i en rapport om institu
tionsbiblioteken att institutionernas kostnader för
böcker och tidskrifter mm uppgick till 1,9 milj kr
1980/81 medan UB:s förvärvskostnader samma år var
2,3 milj kr, För att närmare belysa dessa förhållan
den har inköpen av ny litteratur studerats på flera
olika sätt.

Hur förvärvsfunktionen fungerar är naturligtvis av
stor betydelse för såväl bibliotekets funktion som
för universitetet. Att förutse efterfrågan och köpa
sådan litteratur som kommer till nytta är svårt. Man
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har i utländska studier - t ex undersökningen vid
University of Pittsburg - funnit att andelen olånad
litteratur är stor. Vad kan det bero på? Innebär det
i så fall att man köpt alltför mycket ointressant
litteratur, eller finns det andra orsaker? Hittills
har vi sett på individernas allmänna utnyttjande av
biblioteket att många personer utnyttjar bibliote
kets möjligheter i liten utsträckning. Vi skall nu
undersöka litteraturanskaffningen och utnyttjandet
av ny litteratur.

I vår studie har inkäpsfrågorna studerats på flera
olika sätt. Under en tremånadersperiod kartlades
samtliga inköp till institutionerna. I slutet av
budgetåret gjordes en undersökning av alla in
köpsförslag som de berörda institutionerna lämnat
till universitetsbiblioteket och som biblioteket i
sin tur lagt till grund för inköp. Under hösten 1983
undersöktes sedan utlåningen av nyförvärvad littera
tur på UB. Vidare studerades överlappningen mellan
institutionernas inköp och beståndet vid UB. Till
skillnarl från t ex Pittsburgundersökningen lät vi
också forskare och lärare intressebedöma den litte
ratur som anskaffats i deras ämne - titel för titel.
Härigenom kan vi eliminera vissa antaganden om orsa
kerna till lågt utnyttjande och börja formulera
andra hypoteser om biblioteksutnyttjandets villkor.

I Tabell l framgick att de undersökta institutioner
na köpte 89 verk direkt via projektanslag och lik
nande. En uppskattning på årsbasis innebär då köp i
storleksordningen ca 300. Samtidigt köpte universi
tetsbiblioteket under året 373 verk på förslag från
dessa institutioner. Vad är det då man köper till
institutionerna? Är det material av annat slag än
det som finns vid UB? För att belysa den frågan
studerade vi överlappningen mellan institutionernas
egna köp och UB:s bestånd (tabell 4).

Vi finner alltså att hälften av den köpta litteratu
ren också fanns tillgänglig vid UB. Hur skall man
tolka detta resultat? Det kan många gånger vara
svårt att bedöma om man skall anskaffa en bok till
det egna projektet, till institutionsbiblioteket
eller föreslå den för inköp till UB. I vissa fall
behövs den på flera ställen. En del litteratur har
flera användare som ungefär samtidigt utnyttjar
samma verk i samband med kurser, seminarier eller

14



Tabell 4 Överlappning mellan institutionsköp och
universitetsbibliotekets bestånd

Inst. Antal köp
Därav tillgängligt
vid UB (procent)

Naturvetenskap/ A 23 26
medicin B 13 54

C O

Samhälls- A 12 67
vetenskap B 27 70

Humaniora A 5 38
B 5 20

Totalt 89 51%
----------------------------------------------------

som handbok i forskningsarbetet. Samtidigt antyder
de stora variationerna i överlappning att praxis
varierar. Det är sannolikt så att vissa institutio
ner har relativt genomtänkta riktlinjer för sin
litteraturanskaffning, medan andra har en mer låt
gå-betonad hållning. Eftersom snabb tillgång till ny
forskningslitteratur är ytterst väsentlig på de
flesta områden framstår restriktioner som mindre
lämpliga. Vad som däremot kan uppmuntras är att
institlltionerna tar sin del av ansvaret för littera
turförsJrjningen på allvar och diskuterar hur man på
hästa Rätt bör använda olika anskaffningsvägar.

Universitetsbibliotekets förvärvsproblem

För flertalet universitetsbibliotek är deras minska
de köpkraft ett stort problem. Under 1970-talet har
många bibliotek inte alls kunnat hålla jämna steg
med inflationen. De prisökningar som då gäller är
inte de genomsnittliga, utan prisförändringen på
böcker och tidskrifter. En stor del av det importe
rade materialet kommer från USA. Prisökningarna på
amerikanska tidskrifter var t ex 251% under perioden
1967/69-1979. För böcker var motsvarande ökning
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160%. Under de senaste åren har prisökningarna varit
exeptionellt stora - kanske speciellt i Sverige. som
också drabbats av växelkursförändringar. Till följd
av löneökningar tenderar en allt mindre andel av den
totala biblioteksbudgeten återstå för litteratur
förvärv. Samtidigt konfronteras biblioteken med en
ökande produktion och konsumtion av litteratur.
Exempelvis ökade antalet böcker publicerade i USA
från 15000 år 1960 till 41000 år 1978(Cline-Sinnott,
1981).

Vid Umeå universitetsbibliotek har dessa tendenser
aktualiserats under senare år och man kan nu förutse
svårigheter inför framtiden. Nyligen har man tvin
gats upphöra med ett stort antal tidskrifter. Detta
s~edde strax föra devalveringen 1982. Nu räknar man
med att egentligen skulle närmare en fjärdedel av
tidskriftsbeståndet behövt utgå för att ge balans i
budgeten. I skrivande stund har ett extraanslag
skjutit dessa problem framåt i tiden. Trots nedskär
ningar kommer dock utrymmet för bokinköp att vara
begränsat jämfört med tidigare. För närvarande är
det också tillfälligt inköpsstopp.

Effekterna aven minskad litteraturtillgång kommer
att vara av långsiktig, delvis dold natur. En viss
kompensation kan ske genom att resursstarka projekt
och institutioner ökar sina direktköp. För flertalet
användare blir det dock nödvändigt att anpassa sig
till en knappare litteratursituation. Om detta sker
kan man först efter ett antal år räkna med att det
slår ut i form av kvalitetsförsämringar. Naturligt
vis är det svårt att förutse sådana effekter mer
exakt eller att överhuvudtaget dokumentera att de
inträffar. Sambanden mellan informationsförsörjning
och kvalitet i forskning eller undervisning är komp
licerade. Detta är emellertid inte något skäl att
bortse från dem. I stället finns det ett behov av
strategier för att förhindra eller motverka effek
terna aven minskad litteraturtillgång.

TInder tidigare år har budgettrycket varit mindre. De
under.Jkningar som här presenteras återspeglar
dHrför inte den besvärliga situation som beskrivits
ovan. Den torde först om något år bli möjlig att
studera närmare. De här aktuella resultaten'kan i
stället läggas till grund för åtgärder som syftar
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till ett mer effektivt utnyttjande av knappa resur
ser. I den meningen är det något positivt i resultat
som innebär att det går att förbättra litteratur
försörjningens sätt att fungera. Eventuella brister
innebär ju samtidigt outnyttjade resurser. Man kan
också se den här aktuella undersökningen som en
plattform för att följa upp den framtida utveckling
en när det gäller litteraturförsörjning och biblio
teksutnyttjande.

Utnyttjandet av bibliotekets nyare litteratur

Hur ett biblioteks samlingar utnyttjas har studerats
i främst utländska undersökningar. Sådana studier
kan göras mycket omfattande, men vi vet från dessa
att en del av materialet utnyttjas föga eller kanske
inte alls. För att belysa förvärvsproblemen stude
rades institutionernas inköpsförslag och utnytt
jandet av den aktuella litteraturen vid UB.

Av följande tabell framgår att UB på förslag från
illst1tutionerna anskaffat 265 verk under budgetåret
1981/82.. Ytterligare några verk var föreslagna men
~ade inte inkommit, var slut på förlag etc. Utlå
ningen av denna litteratur undersöktes vid två till
fällen under det närmast följande budgetåret. Under
hösten 1982 bedömde också undersökningsgruppen en
lista med litteratur som bestod av inköpsförslagen
från respektive institution utan att detta nämndes
särskilt.

Det första som slår en av Tabell 5 är att variatio
nerna mellan de olika institutionerna är så stora.
Uppenbarligen ser man biblioteket som en litteratur
resurs i mycket olika utsträckning. Medan vissa
institutioner har gjort enstaka inköpsförslag, har
andra lämnat 10, 20 eller 30 gånger så många
förslag. En annan slående information är att utlå
ningen är begränsad, speciellt om man förväntat sig
att personalen vid respektive institution skulle
vara de primära låntagarna. Dessa resultat går i
linje med resultaten från den s k Pittsburgunder
sökningen (Kent, 1979). Vår undersökningsperiod är
alltför kort för en exakt jämförelse, men de uppgif
ter som finps där ger vid handen att man redan ~nom

två år lånat ut 70% av de böcker som kommer att
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lånas ut inom fem år. Ca 40% av böckerna lånades
aldrig under femårsperioden och sannolikheten för
att så skulle ske i framtiden bedömdes som mycket
liten. l Pittsburg skulle alltså den totala utlå
ningen efter två år vara drygt 40%. Eftersom ut
låningen i vår studie efter knappt ett år uppgick
til~ 28% är det troligt att man efter två år skulle
uppnå en utlåning liknande den man hade vid univer
3itetsbiblioteket i Pittsburg.

Tabell 5 Lån och efterfrågan på

%

Utlån dec
Tot Inst

% %

aktuell litteratur
"Skulle
vilja
låna"

Utlån sept
Tot Inst
% %

Inköpt
till UB
1981/82Institution

Naturvet/
medicin A 20 35 15 35 10 65

B 7 14 O 29 O 100
C 6 100 100 50 50 50

Samhälls-
vetenskap A 4 O O O O 25

B 65 15 2 51 11 95

Humaniora A 42 7 O 10 1 69
B 120x 8 3 8 O 90

Totalt 265 16% 6% 28% 7% 82%

x) Antal köp är 120 varav ett slumpurval om 39 drogs
för intressebedömningen.

Den totala utlåningen var alltså i september 16% och
i december 28%. Mer anmärkningsvärt är emellertid
att personal från förslagsställande institution
endast stod för 6% respektive 7% vid dessa mät
ningar. Även i detta avseende är skillnaderna mellan
olika institutioner påtagliga. l något fall finner
man att en person står för inköpsförslag och sedan
lånar samtliga dessa nyinköp. Detta är dock ovan
ligt. Vanligare är att man föreslagit en rad inköp
som lånats i mycket liten utsträckning. En tredje
variant är att man föreslagit inköp som lånats i
ganska stor omfattning, men knappast alls av perso
nal från förslagsställande institution. Man har då
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föreslagit allmänt intressant litteratur, men inte
själva utnyttjat den möjlighet dessa inköp utgör.
Rimligtvis kan man i vissa fall försvara alla dessa
olika inköpsmotiv, men inte om de mer eller mindre
omedvetet blivit regel. Det rimliga borde vara att
varje institution får till stånd en lämplig avväg
ning mellan specifik forskningslitteratur, littera
tur som rör ämnets allmänna utveckling samt littera
tur som är anpassad till de studerande och utbild
ningsbehov på olika nivåer. Få institutioner torde
ha en genomarbetad policy för detta.

Varför är då utlåningen till de närmast berörda
institutionernas personal så låg? Här finner vi att
det inte nödvändigtvis är dåliga inköpsförslag som
är förklaringen. Tvärtom - på förfrågan önskar många
låna den föreslagna litteraturen. Bidragande orsaker
till att så sällan skett är att man inte uppmärksam
mat oess existens och glömt eller inte känt till att
den fureslagits till inköp. Av tio böcker säger man
si~ "ilja låna 8 st, medan den faktiska utlåningen
knappt motsvarar l bok. Naturligtvis är det orimligt
att förvänta sig att låntagarna skulle låna alla
böcker de är intresserade av. I många fall kan ju
intresset vara av allmän karaktär och inte något
starkt behov för det dagliga arbetet. Tendensen i
inköpsförslagen är att man föreslagit litteratur som
man tror intresserar andra, vilket uppenbarligen
sällan fungerat.

En konsekvens av dessa resultat är att man skulle
kunna få ett bättre utnyttjande av den nya littera
turen med en mer systematisk marknadsföring. De som
ändå lånat torde vara de som relativt ofta besöker
biblioteket. En metod är att rutinmässigt tillse att
förslagsställaren, dennes institution eller institu
tionsbibliotek får boken för eventuellt lån direkt
efter ankomst. Man får också beakta att ur användar
nas synpunkt konkurrerar de s knyförvärvslistorna
på ojämna villkor med en ymnig och personligt adres
serad direktreklam och påseendeböcker. En indikation
både på att det finns ett intresse för den före
slagna litteraturen och på de informationsproblem
som råder, är att flera av dem som deltog i under
sökningen önskade extra-exemplar av enkäten för att
de fann den bifogade litteraturlistan så intressant!
Medan Pittsburg-undersökningen främst pekat på svå
righeterna att förutse efterfrågan i samband med
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förvärv av litteratur finner vi här dels förklarin
gar i fBrslagsrutinerna, dels att ett betydande
utrymme finns för lånestimulans.genom information
och andra åtgärder. Med genomtänkta rutiner ute
bland institutionerna och utökad information, använ
darutbildning och kanske t o m effektiva sökmöjlig
heter bör således nyttiggörandet av litteraturresur
serna kunna förbättras betydligt.

Att formulera principer för förvärvsfrågor är en
både svår och viktig uppgift, där samarbete mellan
universitetsbibliotek och institutioner är nödvän
digt för att nå ett gott resultat. Vissa allmänna
riktlinjer är dock relativt lätt att ange. Som
nämnts ovan bör man medvetet sträva efter en lämplig
avvägning mellan olika målgruppers behov - mellan
speciallitteratur och allmän ämneslitteratur. En
fråga som också blir mer aktuell i en knapp budget
sitution än hittills är avvägningen mellan olika
institutioners förvärvsutrymme. Att låsa sådana
fördelningar med millimeterrättvisa är svårt, efter
som man bl a måste räkna med variationer mellan
olika år.

Ovan i tabell 5 redovisas andelen höcker med minst
en intresserad, presumtiv låntagare. Vissa böcker
bedömdes emellertid som intressanta av fler än en
person. En mer detaljerad analys av svaren visar att

TaheH 6 Antal böcker och antal presumtiva
låntagare

Antal
intresserade

Böcker
Antal Procent

Total antal
Presumtiva lån

0- personer 34 18 O
1-2 personer 95 52 143
3-4 personer 43 23 150
S-- personer 12 7 75

Totalt 184 100 368

nära 30% av de inköpta verken hade mer än två in-
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tresserade bland 'personalen på förslags ställande
institution. Av 184 UB-köpta verk anger de svarande
att man sammanlagt själva köpt 38st, 49st hade redan
lånats och man "ville låna" 150st. I köp ingår både
privata köp och anslagsköp, liksom "lån" täcker lån
av kolleger, såväl som lån vid institutionsbibliotek
och UB-lån. I den tredje kolumnen ovan anges en mer
spekulativ siffra, nämligen det teoretiskt maximala
antalet lån enligt intressebedömningarna. Att nå en
så hög utlåning torde vara omöjligt redan av prakti
ska skäl med köbildning etc, men avståndet till de
faktiska lånen är stort (13st i december plus några
få omlån). är stort. I realiteten har dock ett
betydligt större antal av dessa boktitlar ändå lästs
aven eller flera personer. Det verkliga utrymmet
för ytterligare lån är därför mindre. Av uppgifterna
i enkäten att döma har nära hälften av böckerna
köpts eller lånats av minst en person. Återstoden
53% - har inte använts av någon.

De vägar som således en ganska stor del av UB:s
litteratur når vissa användare är olika. Vi fann
ovan att omkring hälften av den litteratur institu
tionerna inköpt fanns tillgänglig på UB. Omvänt
säger man sig ha köpt ca 20% av den litteratur som
UB nyanskaffat och på något sätt "lånat" 27%.

För att sammanfatta detta kan vi börja med att
repetera de låga utlåningssiffrorna speciellt för
personal från förslagsställande institutioner, 6
respektive 7 procent. En stor del av den föreslagna
litteraturen har dock varit av mer allmän karaktär
och delvis avsedd för andra målgrupper eller när
stående institutioner. Vissa förslag kan vidare vara
medvetna dubbleringar. Man har inskaffat - privat
eller på anslag - litteratur som bedömts så värde
full att man tyckt den också borde finnas på UB.
Utlåningstalen 6 och 7 procent gäller två specifika
tidpunkter,' varför några av dessa böcker kan ha
lånata flera gånger.

Kvar står emellertid att endast en liten del av den
föreslagna litteraturen lånats vid UB av förslags
ställande institutioner. Samtidigt har en betydligt
större del av samma titlar köpts eller lånats pri
vat. En del av dessa köp kan misstänkas ha skett
utan kännedom om att boken redan fanns tillgänglig
vid UB.
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IV BIBLIOTEKETS ROLL UR ANVÄNDARPERSPEKTIV

En helhetsbild av litteraturintaget

En av de första frågorna som kom upp i samband med
planeringen av ett projekt kring bibliotekets roll
rörde bibliotekets andel av den totala litteratur
försörjningen för en vanlig användare. Olika metoder
för att få grepp som dokumentflödet i sin helhet
övervägdes därför. Det visade sig dock kräva alltför
mycket av användarna att bokföra varje inkommande
dokument och felkällorna skulle ändå bli ganska
stora. Vi stannade därför vid att komplettera de
registerdata som anskaffats med en enkätstudie.

Vi bad därför användarna själva att uppskatta hur
stor del av den litteratur de använder som anskaf
fats på olika sätt. I genomsnitt bedömde då berörda
lärare och forskare att UB svarar för 40% av deras
litteraturförsörjning. Enbart lån står då för om
kring en fjärdedel och artikelkopior från UB för
14%. Skillnaderna är mycket stora mellan olika in
stitutioner. För vissa institutioner bedöms UB svara
för ca 25% av det samlade litteraturintaget, medan
man på andra institutioner räknar med att ca 70%
kommer via UB. Det är också uppenbart att insti
tutionsbiblioteken har en ännu mer varierande ställ
ning. Några institutioner som nationalekonomi,socio
logi och litteraturvetenskap saknar eller har små
institutionsbibliotek som bidrar med endast några få
procent av den litteratur som används. Däremot får
de naturvetenskapliga ämnena en betydande del av
sitt litteraturbehov via institutionens bibliotek.

Även när det gäller andra anskaffningsvägar som
privata köp och anslagsköp är skillnaderna stora
mellan olika institutioner. För hela undersöknings
gruppen kommer faktiskt de privata köpen på andra
plats efter UB. Köp via projekt- och driftskostnads
medel uppskattas svara för 13 procent, vilket endast
är drygt hälften av de privata köpens roll.

Vi finner alltså en varierad informationsförsörjning
där en rad olika åtkomstvägar utnyttjas. Skillnader
na mellan institutionerna följer inte bara av de
olika ämnenas karaktär utan verkar också sammanhänga
med t ex institutionsbibliotekens olika kvalitet,
avstandet till UB och ekonomiska resurser (Fig 2).
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Om vi i stället för institution - som i Fig 2 
använder befattning för att studera anskaffningsvä
garna finner man mindre skillnader. Forskningsassi
stenter och lektorer köper litteratur via anslag
något oftare än övriga. Kategorin professor-docent
forskarassistent får en större andel av litteraturen
som reprokopior via UB samt via gåvor. Särskilt små
är skillnaderna när det gäller hur stor andel av
litteraturen som lånas via UB. De olika befattnings
kategorierna är beroende av universitetsbiblioteket
i ungefär samma utsträckning om man ser till under
sökningsgruppen som helhet.

Vi finner alltså att enligt användargruppens
bedömning svarar UB i genomsnitt för 40 procent av
litteraturförsörjningen. Detta är då en uppskattning
som tar hänsyn till hur man faktiskt arbetar. I
vilken utsträckning kan vi då lita på användarnas
subjektiva bedömning? Ofta har man små möjligheter
att kontrollera detta. Här kan man möjligen jämföra
med de registerdata vi tidigare redovisat. Vi fann
där att antalet artikelkopior var betydligt fler än
antalet institutionsköp och antalet UB-lån var mel
lan två och tre gånger så många som antalet kopiele
veranser. Relationerna mellan dessa tal återfinns
också som tendens i användarnas bedömning t men
skillnaderna är där mindre. I registerdata, som
bygger på antal dokument, får UB en-mer framskjuten
position än om man utgår från individernas medelvär
den. Detta är i och för sig naturligt då UB-lånen är
så ojämnt fördelade i undersökningsgruppen. När det
gäller reprokopior kan man jämföra resultaten med
kända skillnader mellan olika institutioner och
ämnestyper. Uppskattningarna av institutionsbiblio
tekens betydelse kan också jämföras med kända förhål
landen om deras olika omfattning. på alla dessa
punkter får användarnas bedömningar stöd, men mer
exakta kontroller är svåra att åstadkomma.

Olika samlingars upplevda kvalitet

Projektets titel bibliotekets roll kan tolkas som
synonymt med dess betydelse eller funktion. En as
pekt på detta är då den relativa betydelsen som en
av flera dokumentleverantörer. Men "roU" är också
en term som används för att analysera . beteende i
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samspel med andra. Förhållandet mellan biblioteket
och dess användare är en sådan situation, där ömse
sidiga förväntningar kan ha stor betydelse för såväl
bibliotekets som användarnas beteende. En omständig
het som torde torde påverka användarnas lånebeteende
starkt är vad man förväntar sig finna i olika litte
raturbestånd i relation till sina behov. I en fråga
fick man därför bedöma tillgången på facklitteratur
inom det egna specialområdet vid VB, institutions
bibliotek och i egna samlingar. Svarsalternativen
är en skala från" mycket" dålig(=l) till" mycket
god"(=4). Resultatet beskrivs i Fig 3 nedan.

Egna
samling

UB

IB

l itt. vet. I I

nord. språk •
sociologi •

nat.ekonomi I .
Datoloq; • I
kemi I I
fysik I ·

I

l itt. vet. ' I
nord. språk · I
sociologi I
nato ek. I
patologi • I
kemi I
fysik I

Il itt. vet. I
nord. språk l I
sociologi I l

nato ek. I I

patologi I
I

kemi !
fysik I

.,)mkL dålig
2 3 4

mkt god

Fig 3 Bedömningar av litteraturtillgången i olika
samlingar ef~er institutionstillhörighet
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Figur 2 visar att man på vissa institutioner är
relativt nöjd, men medelvärdet når inte ens för de
mer nöjda institutionerna fram till "ganska god".
Medelvärdet för VB och egna samlingar ligger mellan
alternativen ganska dålig och ganska god tillgång.
Skillnaderna är också relativt små mellan institu
tionerna i dessa fall. Däremot bedömdes institu
tionsbiblioteken ha ganska dålig tillgång till lit
teratur och bedömningarna varierar också betydligt
mer när det gäller institutionsbibliotek än VB och
egna samlingar. De lägsta värdena för institutions
biblioteken uppvisar nationalekonomi, sociologi och
patologi. För att uppnå en mer jämbördig tillgång
till facklitteratur tyder detta på att en förstärk
ning av de minsta institutionsbiblioteken bör över
vägas. Särskilt motiverat kan detta givetvis vara i
de fall avståndet till VB är stort. När det gäller
VB:s bestånd antyder resultaten att man bör se över
samlingarna i nationalekonomi och kemi litet extra.
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V INFORMATIONSVANOR OCH ATTITYDER TILL BIBLIOTEK

Informationavanor och biblioteksanvändning

Vi har tidigare antytt att tillgången till olika
alternativa informationsvägar varierar. Medan vissa
personer kan välja mellan egna anslagsköp, välutrus
tade institutionsbibliotek, privatköp och universi
tetsbiblioteket har andra endast UB och privata köp
som handlingsalternativ. Men informationsvanorna är
också ett uttryck för behov av information. Förhål
landena varierar som vi sett mellan olika institu
tioner, dels som följd av att behoven skiljer sig
mellan olika typer av ämnen, men också som följd av
skillnader i informationstillgång t ex vid institu
tionsbibliotek.

En av de faktorer som kan fungera som indikator på
informationsbehov är forskningsaktivitet. Hur ofta
man utnyttjar biblioteket samvarierar starkt med
forskningsaktiviteten. Av Tabell 7 framgår att de
som är verksamma inom ett forskningsprojekt och
dessutom ägnar mer än halva veckoarbetstiden åt
forskning också i de flesta fall är flitiga använ
dare av biblioteket. Biblioteksutnyttjandet avser
här procentandelen i respektive grupp som oftare än
genomsnittet utnyttjar UB.

Tabell 7 Biblioteksanvändning och foraknings
aktivitet

Externfinansierat
projekt

Forskning >22 tim/v

Nej

Nej Ja Nej

Ja

Ja

Andel som ofta utnytt
jar universitetsbibi.

n

18

(39)

44

(16)

26 68

(19) (37)

Tabellen ovan visar att forskningsaktivitet samman
hänger tydligt med hur ofta man använder bibliote
ket. En närmare analys av detta samband visar dock
att det skiljer sig mellan fakultetsområdena. Medan
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hög forskningsaktivitet är av avgörande betydelse
för biblioteksbesökan bland dem som är knutna till
naturvetenskapliga eller medicinska institutioner
spelar forskningsaktiviteten betydligt mindre roll
inom samhällsvetenskap och humanioraämnena i under
sökningen(Tabel18).

Tabell 8 B1b11otekautnyttjande efter ämeatyp och
forskn1ngsaktiv1tet

Ämnestyp Nat vet/ Samh vet Hum
medicin

Forskning
>22 tim/vecka Nej Ja Nej Ja Nej Ja

Andel som ofta
utnyttjar US 6 71 29 48 43 50

n (17) (28) (17) (21) (14) (4)

Resultatet kan här tolkas så att även de mest aktiva
forskarna inom samhällsvetenskap och humaniora of
tare kan välja att avstå från frekvent US-användning
än man kan göra inom medicin/naturvetenskap. Å andra
sidan avstår man bland naturvetarna mer regelmässigt
från flitig US-användning om man inte har forskning
som huvudsyssla. Forskningsaktivitet visar sig allt
så inte alls förklara samhällsvetares och humanis
ters biblioteksanvändning så väl. Ett skäl till de
stora skillnaderna mellan olika ämnesslag kan vara
att institutionsbiblioteken är tillräckliga för
stora grupper av naturvetare men bland samhällsve
tare och humaniora måste man även utan att vara
särskilt forskningsaktiv vända sig till UB för att
få arbetsmaterial. En annan förklaring kan vara att
arbetsdelningen är mer markerad inom medicin/natur
vetenskap så att forskare forskar och andra forskar
litet eller inte alls. Den tredje förklaringen som
redan nämnts kan vara att de vetenskapliga kraven
inom olika ämnen är mer tvingande när det gäller
kvalificerad forskning inom medicin/naturvetenskap
än inom övriga ämnen. Sannolikt samverkar flera av
dessa förhållanden till det uppkomna resultatet. Man
bör också beakta att det grundläggande sambandet
mellan forskning och biblioteksanvändning ändå finns
i samtliga ämnesgrupper om än med olika storlek.
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Hur sammanhänger då institutionsbibliotekets kvali
tet med användarnas informationsvanor? Den frågan är
viktig för bedömningen av förhållandet mellan UB och
institutionsbiblioteken. Skulle t ex en förbättring
av institutionsbiblioteken radikalt minska behovet
av UB och i så fall hur mycket? För att få en viss
uppfattning om detta studerades olika mått på infor
mationsvanor med hänsyn till institutionsbibliote
kets kvalitet och projektdeltagande. Om man både har
tillgång till projektanslag och ett välutrustat
institutionsbibliotek har man alltså särskilda
möjligheter att använda andra alternativ än UB. Å
andra sidan leder projektdeltagande också till behov
av information. Vi finner då att behoven överväger
så, att denna aktiva grupp ändå är frekventa använ
dare av universitetsbiblioteket. Däremot finner man
att då behoven är mindre, dvs bland dem som ej
deltar i projekt, använder man UB mindre om institu
tionsbiblioteket är bra än om det är "dåligt". De
exakta siffrorna är något svårtolkade eftersom
undersökningens begränsade omfattning medför att de
naturvetenskapliga ämnena är överrepresenterade i
kategorin med bra institutionsbibliotek medan sam
hällsvetare inte alls återfinns i denna grupp. Några
exempel ges ändå i följande tabell. (Ytterligare
data återfinns i bilaga l.)

Tabell 9 Biblioteksanvändning efter projekt och
ins titutionsbibliotekets "kvalitet"

Deltar i projekt
Inst-biblioteket

Nej
Dåligt Bra

Ja
Dåligt Bra

Utnyttjandefrekvens: x
(1-6 poäng)

-för univ-bibliotek 2,5 1,7 2,6 3,0
-för inst-bibliotek 1,8 2,9 1,8 3,5

Antal privata bokköp
för forskning och 24 11 12 7
undervisning senaste året
----------------------------------------------------
n (25) (16) (43) (12)
x (Skalan för utnyttjandefrekvens går från 1-6, där

1= aldrig, 2=ngn gång/år, 3=ngn gång/månad, 4=1-2.
gånger/månad, 5=3-4 gånger/månad och 6=dagligen.
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Eventuella farhågor att man skulle sluta använda UB
om institutionsbiblioteken var bättre får inte stöd
i dessa data. Saknar man ett gott institutionsbib
liotek utnyttjas UB något mer i gruppen som ej är
projektaktiva, men inte i övriga grupper. Den tydli
gaste tendensen rör dock de privata bokköpen. Det är
kanske främst på det sättet brister i institutions
bibliotekens bestånd kompenseras. Omvänt tyder data
på att om man går från dåligt till bra institutions
bibliotek så ökar utnyttjandet av institutionsbib
lioteket mer än det minskar när det gäller UB
användning. I så fall skulle förbättrade institu
tionsbibliotek både kunna minska trycket på omfat
tande köp för privata medel och samtidigt kanske
bidra till att öka det totala informationsutnyttjan
det. Begränsningar i dataunderlaget och de analys
möjligheter detta ger innebär att dessa tolkningar
inte kan beläggas mer exakt. Vi måste alltså nöja
oss med att tabell 9 ger ett visst, begränsat stöd
för dessa tolkningar. Teoretiskt är de dock mycket
rimliga och går helt i linje med erfarenheterna från
en rad s k användarstudier där man funnit att ut
nyttjandet av facklitteratur och liknande informa
tionskällor sammanhänger starkt med deras lättill
gänglighet. Problemet är dock att om man ökar till
gängligheten för respektive institutions personal så
minskar den samtidigt för andra grupper. Därför blir
man ändå tvingad att bedöma vad som är en rimlig
fördelning samtidigt som en bättre allmän tillgång
till olika litteratursamlingar kan eftersträvas
genom katalogisering, register och sökmöjligheter.

I detta sammanhang bör dock understrykas att bättre
institutionsbibliotek inte är den enda metoden att
förbättra lätttillgängligheten till facklitteratur
ute bland institutionerna. Liknande resultat kan
också uppnås med decentraliserade sök- och beställ
ningsrutiner ute på institutionerna för facklittera
tur vid universitetsbiblioteken.

Attityder till biblioteket

I undersökningen ställdes en rad frågor om informa
tionsvanor och attityder. I en fråga fick man ta
ställning till en rad påståenden. Frågorna och de
fullständiga svarsfördelningarna återges i bilaga 2.

Av svaren framgår att två tredjedelar instämmer i
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att man borde besöka UB oftare, medan endast 9%
anser sig låna mer än de behöver. Hela 42% instämmer
i att de aldrig eller nästan aldrig använder biblio
grafier och ungefär lika många håller med om att man
oftare borde söka litteratur via sådana. Drygt en
tredjedel anser sig inte bevaka sitt område systema
tiskt och rutinmässigt. En förklaring till att man
inte utnyttjar UB så ofta som kunde vara önskvärt är
helt enkelt tidsbrist. Nära 70% instämmer i att det
är ett stort hinder för biblioteksbesök. Men svaren
antyder också andra skäl. så menar t ex ca 40% att
man i regel köper de böcker man behöver själv och
nästan lika många att man klarar sitt litteraturbe
hov via institutionsbibliotek och egna köp. Mer än
hälften tror också att UB:s bestånd är mycket be
gränsat när det gäller deras (special-)område.

Att så många förväntar sig finna litet litteratur
inom sitt specialområde kan naturligtvis vara sant
och i så fa!l är detta ett stort problem. Men det
kan delvis vara betingat av sökproblem och till
någon del ett resultat av att några inte på länge
besökt biblioteket. En indikation på sökproblemen är
att hela 83% säger sig veta i förväg vilken bok de
söker när de går till biblioteket. Uppenbarligen
innebär det att man sällan går till UB i syfte att
söka litteratur. Endast en mindre grupp - ca 12% 
instämmer helt eller delvis i att man sällan använ
der UB för att det är svårt att hitta där.

När det gäller den allmänna attityden till bibliote
ket är majoriteten positiv. så instämmer exempelvis
två tredjedelar i påståendet "för mig fungerar UB
utmärkt". Endast 17 procent antyder missnöje med
UB:s service.

Om man sammanfattar dessa resultat finner man inte
några uppenbara tendenser till allmänt negativa
attityder. l stället finner vi ett flertal individer
med brist på tid, som är osäkra på att finna sitt
område väl täckt och som ofta väljer att täcka sina
mer tvingande litteraturbehov via egna köp. Många
går också omkring med en mild form av dåligt samvete
för att de inte utnyttjat UB mer eller hunnit läsa
mer.

Eftersom tidsbrist upplevs som ett problem av många
kan det vara intressant att se närmare på detta. l
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en särskild fråga fick man uppge lästid per vecka
och i en annan fråga om man skulle kunna öka sin
lästid. Som väntat anser många att det inte är
möjligt att öka lästiden under. nuvarande arbets
förhållanden. De som skulle kunna öka sin lästid
28% - menar dock att en ganska markant ökning vore
möjlig. I genomsnitt menar man sig kunna öka lästi
den med 3,5 timmar per vecka i denna grupp. Utslaget
på samtliga blir dock utr~net för ytterligare läs
tid mycket begränsat. I Figur 4 framgår att varia
tionerna i nuvarande lästid är stora mellan institu~

tionerna medan andelarna som inte kan öka och den
möjliga lästidsökningen varierar mindre. Man kan
dock se att t ex patologi har många (45%) som kan
öka lästiden litet medan t ex nordiska språk i
stället har några få som kan utöka sin läsning
mycket kraftigt.

Sannolikheten att de som anser sig kunna utöka läs
tiden något också skulle göra detta är förmodligen
liten. Det utrymme som svaren antyder innebär sam
manlagt ca 100 timmar fördelat på 28 personer. Om vi
antar att en femtedel av detta är någorlunda lätt
tillgänglig tid motsvarar det en knapp timme per
person bland dessa 28, Behovet torde också vara
begränsat i denna grupp. Figur 4 nedan visar samti
digt lästiderna i timmar (uppåtriktade staplar) och
procentandelen som bedömer att de inte alls kan öka
sin lästid (nedåtriktade staplar).

32



lästid
i h

3,0

~ möjlig lästidsökning

•
~m---trr
•

72

5

O

50

83100+---------------
ej kan
öka lästid
i •

8.7

10

3,5

c:=:> lästid/vecka

~ kan ej öka sin lästid

Fig 4 Lästid och möjlig förändring efter ämne
(Tim/per vecka i genomsnitt resp procent)

Ovan kommenterades svaren på några olika attitydfrå
gor och det framkom att många hade en positiv atti
tyd till universitetsbiblioteket bortsett från att
litteraturtäckningen ansågs vara ganska dålig, am'
man sammanställer de olika attitydfrågorna 'finner
man endast en liten andel som på fler än en eller
ett par punkter svarat i negativ riktning. Vilka är
det då som är särskilt kritiska? För att närmare
studera attityderna bildades ett index med frågor
som rör om det är svårt att hitta(l), åsikter om
servicen(2), hur UB fungerar(3) samt åsikter om
beståndet(4 och 5). Endast en minoritet om knappt 20
procent uppvisar då en någorlunda kritisk instäl
lning, dvs har givit "negativa" svar på fler än två
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av de fem·frågorna.

De som är mer missnöjda uppvisar på en rad punkter
något högre forskningsaktivitet än övriga. så är
till exempel högre forskningstjänst vanligare i den
gruppen. De mer kritiska är också oftare natur
eller samhällsvetare än humanister, de har längre
lästid per vecka, en mer omfattande tidskriftsan
vändning, köper oftare litteratur via anslag och
publicerar mer. Det kan också noteras att man i den
gruppen har bedömt tillgången till facklitteratur
via institutionsbibliotek vara sämre än för de mer
positiva grupperna. I Tabell la redovisas attityd
inaex för de olika ämneskategorierna.(Se vidare
bilaga 1).

Tabell 10 Attityder till biblioteket efter
ämneskategori

Naturvet/ Samhälls-
Typ av ämne: medicin vetenskap Humaniora Totalt

Tydligt
positiva 50 41 71 (50)
(0-1 negativt
omdöme)

Mindre positiva
(2 neg omdömen) 30 36 18 (30)

Negativa
(3-5 neg omdömen) 20 23 11 (20)

-~--------------------------------------------------

Summa 100 100 100 (100)

Av Tabell la framgår att hälften är klart positiva.
Återstående är fördelade så att majoriteten är posi
tiva på tre av de fem frågorna. Av visst intresse är
att de kritiska själva är högpresterande när det
gäller publicering. De kan därför antas ha särskilt
hö3a krav både på service o~h snabb tillgång till
sueciallitteratur av aktuell karaktär. Genom att
denna grupp dels har tillgång till ekonomiska resur
ser, dels kan antas påverka sin omgivning kan det
vara av stor betydelse för biblioteksverksamheten
att söka nya vägar som kan tillfredsställa även
denna kategori. Bland de önskemål som kan finnas
ingår t ex hjälp med snabba dokumentleveranser
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eventuellt mot viss avgift. Figur 5 nedan illustre
rar n~gra av de nämnda sambanden mellan attityd
till biblioteket och läsning respektive publicering.

st h

10
Genomsnittlig lästid h/v

Tidskriftsläsning st/v

5

Publicerade artiklar
under senaste 3 åren

nöjda

Fig 5

mindre missnöjda
nöjda

Läsning och publ~cering efter attityd till
biblioteket
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VI BIBLIOTEKET OCH DESS OLIKA MåLGRUPPER

Vi har ovan studerat lärares och forskares biblio
teksanvändning och den roll biblioteket spelar för
litteraturförsörjningen till dessa grupper. De är
viktiga målgrupper för bibliotekets verksamhet och
har också ett betydande inflytande på litteratur
valet. Biblioteksanvändningen i dessa grupper sker i
ganska stor utsträckning "på distans". Man beställer
artikelkopior per post och får dem tillsända per
post. Man ackumulerar lån som används under längre
tidsperioder osv. Om vi däremot ser till biblioteks
besökandet utgör lärar- och forskargrupperna endast
en liten del av alla biblioteksbesökare. Andra grup
per som utnyttjar biblioteket är främst studerande i
grund- och forskarutbildning, men också övriga stu
derande och personer som i arbete eller av fritids
intresse vill utnyttja facklitteratur.

Vid UB gjordes en besöksstudie som ger en bild av
vilka som faktiskt besöker biblioteket och vad man
gör där. Undersökningen gjordes av bibliotekets
personal i samråd med Inforsk som också medverkat i
resultatbearbetningen. Denna studie ger ytterligare
en bild av bibliotekets roll som kompletterar de
hittills gjorda analyserna.

Undersökningen genomfördes under några dagar i slu
tet av höstterminen 1982. De besökande vid biblio
teket fick då fylla i ett frågeformulär. på detta
sätt kunde 828 besök registreras, vilket motsvarar
praktiskt taget samtliga besökande under de aktuella
dagarna.

Figur 6 visar biblioteksbesökarna fördelning på
olika grupper och i vilken utsträckning man blev
"nöjda", dvs kunde utföra det man avsåg vid besöket.
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Fig 6 Biblioteksbesökande och andelen "nöjda"
i olika grupper

Biblioteksbesökarna domineras som framgår av Figur 6
till två tredjedelar av studerande i grundutbild
ningen vid universitetet. Lärare och forskare utgör
endast en femtedel ;iV besökarna. Det framgår ock.så
av den högra delen. i figuren att studerande i grund
utbil~ning och övriga studerande något_oftare miss-
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lyckas med syftet för sina biblioteksbesök. En majo
ritet om ca 80% har dock inte haft några problem vid
sitt besök.

Om man ser till rollbegreppet som en funktion av de
förväntningar som ställs från omgivningen är samman
sättningen bland de som har daglig kontakt med - i
det här fallet - biblioteket en viktig aspekt. Det
är rimligt att bibliotekets!bibliotekspersonalens
uppfattning av bibliotekets roll påverkas av den
verklighet man dagligen möter och som innebär olika
krav och förväntningar från olika grupper. Det visar
sig också att den "service" och de tjänster som
efterfrågas i de olika besökarkategorierna varierar.
framförallt använder många studerande biblioteket
för att läsa medhavd litteratur betydligt oftare än
övriga grupper. l övrigt är dock inte skillnaderna
så påtagliga mellan grupperna. Den funktion som
biblioteket fyller är dock betydligt mer mångskif
tande än att enbart vara ett ställe för lån av
litteratur. De olika syften som man angav vid be
söket har i Figur 7 rangordnats.Eftersom många har
flera avsikter med sitt besök summerar procenttalen
- som avser andel av besökarna - inte till 100.
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I besöksstudien tillfrågades också de som kom till
biblioteke·t om närmast föregående besök. Hela 96%
angav då en dag tydligt inom den närmaste tremåna
dersperioden. Hela tre fjärdedelar hade besökt bib
lioteket tidigare under undersökningsmånaden. Detta
innebär att biblioteksbesökande t är koncentrerat
till en grupp ganska regelbundna besökare. Samtidigt
finns en ganska stor grupp som ytterst sällan be
söker biblioteket.

Vi såg ovan i Figur 6 att en majoritet inte hade
några problem vid besöket. En del hade emellertid
ett eller flera ärenden som inte kunde fullföljas.
Av samtliga dessa var det vanligaste att sökt bok
var utlånad och därnäst att läsplatserna var upptag
na. Om man ser till övriga svårigheter rör flera av
dessa sökproblem. I 24 fall hittade man inte sökt
bok/tidskrift på hyllan; i 21 fall hittade man inget
i katalogen; 32 uppgav att litteratur i ämnet sak
nades och 13 att tidskriften inte var skyltad. Dessa
indikationer på sökproblem summerar till problem i
samma storleksordning som det vanligaste - att boken
var utlånad (Figur 8).
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(Procent av samtliga uppgivna problem)

39



SÖkproblemen framträder således inte så tydligt, men
man kan ändå skymta dem bakom vissa svårigheter att
hitta och att många anser att det saknas litteratur
inom det område som är aktuellt. Härtill kommer att
även bland besökarna, som domineras av studerande är
det vanligare att man söker en bestämd bok än att
man söker litteratur inom ett visst ämnesområde. Det
vanligaste skälet till UB-besök är dock att man
söker "fakta-uppgifter". Mot den bakgrunden kan det
vara av intresse att diskutera sökmöjligheterna och
vilka alternativ som finns att förbättra dessa.

Enligt författarens mening kan man antaga att en
stor del av de närmare 100 personer som hade svårig
heter att hitta vad de sökte skulle behöva hjälp på
olika sätt. En sådan hjälp är naturligtvis att fråga
bibliotekspersonalen. Från tidigare undersökningar
vet man att många drar sig för att göra detta. En
annan form av hjälp är instruktion och vägledning,
dvs olika former av användarutbildning. Det är en
väg som man från bibliotekets sida anser angelägen.
En tredje väg är emellertid också möjlig vid sidan
av de nämnda, nämligen att påtagligt förbättra de
faktiska möjligheterna till litteratursökning i
biblioteket och även på andra ställen inom universi
tetsområdet.

En annan väsentlig aspekt på besökandet i biblio
teket är att fördelningen på olika ämnesområden är
så ojämn. De besökande i forskarsalen består till ca
hälften av studerande och lärare m fl från samhäll
svetenskapliga ämnen och utbildningslinjer. I kurs
biblioteket, där en särskild besöksstudie gjorts av
UB i anslutning till en utredning om bibliotekets
organisation och resurser(Kirsebom m fl, 1983),
uppgår andelen samhällsvetare till två tredjedelar
av de besökande. Om man ser tillbaka på uppgifterna
om den nyförvärvade litteraturen är ämnesfördelning
en väsentligt annorlunda och återspeglar sannolikt
endast delvis de besökandes behov.
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VII SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Vi har i denna studie sökt belysa bibliotekets roll
för !nformationsförsörjningen, speciellt bland lä
rare och forskare i universitetsmiljö. Samspelet
mellan bibliotek och användare har varit ett viktigt
tema. Undersökningen belyser också de problem som
rör fördelningen mellan centralt bestånd och lokala
bestånd vid institutioner och ute bland de enskilda
användarna.

Resultaten visar på den varierade informations
försörjning de flesta användare har. Universitets
biblioteket spelar en viktig roll, men för många är
institutionsbibliotek, anslagsköp eller egna privata
köp lika viktiga - ibland t o m ännu mer utnyttjade
informationskanaler.

Det totala inflödet av litteratur till användar
gruppen består till mycket stor del av lån från
universitetsbiblioteket. Under en tremånadersperiod
fick undersökningsgruppen som helhet ca 6 gånger så
många böcker den vägen som via anslagsköp direkt
till institutionerna. Om man ser till nyanskaff
nIngen tenderar dock institutionernas egna köp att
narma sig det belopp som universitetsbibliotekets
nyf~rvärvomfattar. När vi däremot frågar användarna
bedömer dessa att biblioteket i genomsnitt svarar
för 40% av litteraturintaget.Lånen vid universitets
biblioteket är nämligen mycket ojämnt fördelade. För
genomsnittsanvändaren spelar därför biblioteket en
mindre roll än den totala utlåningen antyder.

Koncentrationen av lånen kommer bl a till uttryck i
att en tredjedel helt saknade uteliggande lån. Nära
hälften av undersökningsgruppen gjorde inga· låne
transaktioner alls under tremånadersperioden. Många
av dem med få eller inga lån utnyttjar dock univer
sitetsbiblioteket för kopiebeställningar. Detta gäl
ler speciellt inom de naturvetenskapliga ämnena.
Överlag råder dock stora individuella skillnader.
Till exempel stod en låneintensiv grupp om ca 5
procent av undersökningsgruppen fBr ca 40 procent av
alla lån under tremånadersperioden.

Överlappningen mellan institutionernas egna inköp
och universitetsbibliotekets bestånd är omkring 50
procent. Varannan "direktköpt" bok finns alltså
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tillgänglig för lån på biblioteket. Eftersom insti
tutionerna köper relativt aktuell litteratur gäller
detta i stor utsträckning litteratur som är relativt
nyanskaffad vid biblioteket. En del av detta är dock
svensk litteratur som UB alltid får, varför man inte
kan tala om dubbla inköp i samma utsträckning som om
överlappning.

Ett av de problem som särskilt uppmärksammats i
denna rapport är hur förvärvet till UB fungerar.
Först noterades att institutionernas aktivitet när
det gäller att lämna förslag varierar mycket. Ett
annat problem är hur man utnyttjar den litteratur
som föreslagits. Det visade sig då att utnyttjandet
är lågt. Orsakerna till detta är inte ointresse.
Tvärtom säger man vid förfrågan att man skulle vilja
låna sammanlagt 82 procent av den vid UB nyför
värvade litteraturen. En del av denna klyfta mellan
intresse och faktisk utlåning bör kunna överbryggas
genom förbättrade rutiner såväl när det gäller in
stitutionernas förslag som med intensifierad infor
mation om ny litteratur.

Utnyttjandet av olika anskaffningsvägar för facklit
teratur visar stora skillnader mellan institutio
nerna. ·så varierar t ex VB-lånens andel av littera
turintaget mellan 9 9ch 64 procent; köp via anslag
står för mellan 3 och 19 procent; institutions
bibliotekens del av litteraturförsörjningen varierar
mellan 4 .och 32; köp med privata medel täcker mellan
9 och 40 procentosv. Dessa olikheter tycks följa
flera olika linjer. Vissa skillnader kan förklaras
med ämnenes olika karaktär, såsom de kända skill
naderna mellan. naturvetare och andra när det gäller
tidskriftsanvändning. Därutöver synes dock de stora
skillnaderna i tillgång .till litteratur via insti
tutionåbibliotek spela mycket stor roll. Vidare kan
anslagsköpens variationer naturligt sammanhänga med
forskningsvolym och anslags tillgång. De privata
köpen - som svara för nära en fjärdedel av littera
turintaget kan här fungera som en buffert. Om insti
tutionsbibliotek saknas eller är dåligt utrustat och
man inte kan disponera forskningsanslag för littera
tur kompenseras detta delviS genom ökade 'privata
köp.

Vi, har i denna studie lagt tonvikten på en empirisk
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belysning .av biblioteksanvändares beteende och bib
liotekets roll i informationsförsörjningen för lä
rare och forskare. I värderingen av de fakta som
redovisats ligger det nära till hands att dra paral
leller till värderingen av olika gruppers levnads
nivå. I de kända levnadsnivåmätningarna konstaterar
man att det är svårt att specificera en perfekt
eller optima! nivå, men ganska lätt att peka på
uppenbara problem och missförhållanden. Vi har ovan
redovisat flera resultat som kan uppfattas som prob
lem. Det förefaller inte nödvändigt med så stora
skillnader mellan olika institutioner och individer
som vi funnit när det gäller:

* institutionernas inköpsförslag,
* utnyttjande av universitets

biblioteket,
* institutionsbibliotekens

kvalitet,
* anslagsköpens omfattning samt
* de privata köpen av litteratur

för arbetet

Ett av de problem som återstår att lösa är att
tillförsäkra flertalet· en god informations tillgång ,
utan att samtidigt försvåra eller begränsa informa
tionstillgången i de mest aktiva forskningsmil
jöerna. En möjlighet är att förstärka de sämre in
stitutionsbiblioteken delvis med bistånd från uni
versitetsbiblioteket och delvis genom en minskning
avanslagsköp för direkt tjänsterumsplacering.

Bibliotekets andel av lärares och forskares informa
tionsförsörjning har här belysts ingående. Bibliote
ket skall emellertid också betjäna andra användar
grupper. Av minst lika stor vikt är de studerande
som genom sitt stora antal dominerar den dagliga
bilden av biblioteket. I framtiden är det också
sannolikt att den ökande skaran av välutbildade i
allmänhet och näringsliv ställer önskemål på biblio
teket.

När det slutligen gäller bibliotekets roll är den
ganska lätt att definiera i allmänna termer ur ett
no.mativt perspektiv. Bibliotekets roll borde vara
att bidra till en sådan litteratursörsörjning som
bäst främjar effektivitet och kvalitet i forskning
och undervisning. En sådan rollbeskrivning riskerar
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emellertid att förbli en tämligen platt fras om man
inte genomför ingående· analyser av hur informations
försörjningen fungerar och vilka effekter den har. I
det perspektivet är denna undersökning endast ett
litet steg på en lång väg.

Om· vi i stället ser till bibliotekets andel av
litteraturförsörjningen kan den relativt väl beskri
vas med de data som redovisats. Men, vi måste också
fråga oss om den andelen är rimlig. Kan, eller bör,
bibliotekets roll i denna mening öka? Av undersök
ningsresultaten framgår att biblioteket har stark
konkurrens från andra former för litteraturanskaff
ning. De flesta bedömare tycks anse att denna kon
kurrens tenderar att öka. Med det perspektivet
gäller det att åtminstone förhindra ytterligare
minskningar av bibliotekets andel, eftersom det då
skulle bli svårt att upprätthålla den standard på
beståndet som på sikt är av fundamental betydelse
för en fortsatt efterfrågan.

För stora användargrupper, som nu sällan använder
biblioteket är det rimligt att bibliotekets bety
delse för deras litteratur intag ökar. För andra
grupper behöver man i stället stärka deras möjlig
heter att utnyttja närbibliotek. För många kommer
emellertid även i framtiden service, sökbarhet,
~__ <åtkomlighet och snabb dokurnentleverans att av
göra vilka kanaler man vill använda. Därför är det
viktigt f,r bibliotekens framtid att vara framståen
de i alla dessa avseenden.

44



LITTERATUR

Cline, H och Sinnott, L T, Building Library Collections.
Lexington 1981

Fussler,H H och Simon,J L, Patterns in the use of books
in large research libraries. Chicago 1969

Hagerlid J, Studier av forskningsbiblioteks användning.
Översikt.(Stencil) Uppsala 1982

Höglund, L och Persson, O, Kommunikation inom vetenskap
och teknik. Research Reports from the Dep of Sociology
no 58. Umeå 1980

Kent, A(red), Use of Library Materials. The University
of Pittsburg Study. New York 1979

Kirsebom, B m fl, Biblioteksutredningen. Rapport Umeå
1983

Persson, O, Svensk Kunskapsimport - några indikatorer.
Inforsk Papers on ComT"unication Studies no 19. Umeå 1983

Poole, H(ed), Academic Libraries by the Year 2000. New
York 1977

Taylor, D C, Managing the Serials Explosion. New York
1982

Trueswell, R W,
volumes for a
s 49-60

Determining the optimal number of
library' s core collection. Libri 16(1966)

45



Bil L
Tabell Inforrnationsvanor efter projektverksamhet och ;nstitu-

tiansbibliotekets tillgang till fack' i ttera tur
(medelvärden)

Oeltager i projekt: NEJ JA
Institutionsbib-
i 10tekets bestand: Dåligt Bra Dåligt Bra

Antal utelig9ande lån 14 4 14 11från UB

Total info-poäng 16 15 16 20
UTNYTTJANDEFREKVENS FUR:
-Tidskrifter (1-6p) 2,9 3,1 3,3 4.5

-Böcker 4,0 3,3 3,6 3,7
·Rapporter 2,2 1,5 2,7 2,7
-Bibliografier 2,1 1,8 1,8 2,9
-UB(universitetsbibl) 2,5 1.7 1,6 3,0
-Institutionsbibliotek 1,8 2,9 I,B J,5
-Datorbaserad litt-sökn 0,6 0,4 0,8 0,7

Antal privata bokköp för 16 5 7 5forskninq

Anta l privata bokköp för B 6 5 2undervisning

PROCENTANDEL AV LITTERATUREN
SOM FAS GENOM:
- Köp frän anslag 9 9 1B 13

- Privata köp Jl 26 20 8
- LAn frAn UB 37 17 27 13
- Reprokopior via UB B 12 16 25
• Lån institutionsbibliotek 6 26 5 33
_. Kolleger(lån) 7 7 10 4
- Gåvor 1,5 1,9 4.7 3,8

n (25) (16 ) (43) (12 )
N=96
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Bil. 2.

Attityd:
(antal negativa omdömen)

Tabell Karakteristik av användare med olika attityd till
Universitetsbiblioteket

Tydligt Mindre Negativa!
positiva positiva el kritiska

(0-1 neg omd) (2 neg omd) (3-5 neg omd)

Andel från olika ämnes~

typer
-med/naturvet

-samhäll svet
-hum vet

44%

31%

25%
-(100%)

43%

47%

10%
-(100'/,)

45;,

45%

10%
-(100%)

7% 30~

57% 60%

9,2 9,6

2,0 1 ,8

0,67 . 0,70

4,5 5,8

20% 2n

20% 20%
24% 19~

1g% l8~

1,5 3,4 2,3

2,3 3,0 3,8

0,26 0,24 0,45

(50) (3D) (201

2,2

53%

8,0

20%

Antal lästa tidskrifter 4,7

Andel av litteraturintaget
som:

-köps via anslag 6%

-köps privat 27%
-lånas via UB 30%
-är reprokopior via UB 9~

Antal publikationer under
senaste 3-årsper;oden:

-raoporter
-artik.lar
-böcker

n

Andel i befattningskategorin
prof. doecent. forskarass.

Andel verksamma; projekt

Genomsnittlig lästid
tinmar per vecka

Tillgång till facklitteratur
via institutionsbibliotek
(1-4 poäng. medelvärden)

Använder datorbaserade litte
ratursökningar (l=ngn gång/år) 0,63

Endast en minoritet om knappt 20 procent är någorlunda tydligt
negativ inställning - dvs anser att UB:s bestånd inom deras om
råde är begränsat, att det är svårt att hitta. att servicen är
at illfredsställ ande e11 er att VB i nte fungerar bra för der3 s del.
Bland dem med sAdan "negativ" attityd till UB är:

högre forskningstjänst vanlig ,-e, natur- och samhällsvetare
vanligare. lästiden längre, t dskriftsläsninqen mer omfattande.
r00iia anslag vanli~are och ubTiceringsproduktiviteten ~ö9re_
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Bil 3.
Några universitetsbibliotek; USA och SveriQe

En jämförelse mellan några amerikanska och svenska forskninqsbibliotek
(Earlham, Stockton. Brown. Penn State. Nortn Carol;na, Wisconsin och

UCLA:s universitetsbibliotek respektive 10 svenska unlversitets- och
höqskolebibliotek: Upps, Sthlm, Gbg, Lund, Umeå, Linkörino, Luleå,Växjö,
Urebro och Karlstad)

De amerikanska biblioteken (7 st)* De svenska biblioteken (lO st)**"

Genomsnittligt antal ~enomsnittligt antal po-
studerande och "faculty" 19.757 tentiel'a användare 14.341
Summa potentiella Summa potentiella
användare 13B.302 användare 143.405

Tillväxt volymer 416.000 Tillväxt, volymer 233.000
Tillväxt per pet 3,0 Tillväxt per pot
användare. volymer användare, volymer 1.6

Bibliotekens totala Bihliotekens totala
budget (1 OOO-tal S) (33.1265) bUdget (lOOO-tal Skr) 103.552
«6.19B.7S6, <7.231.BB2
Biblioteksanslag/pot anv Biblioteksanslag!pot
239,5S = 1500-1600 Skr 1. 550 användare Skr 772
Genomsnittlig personal- Genomsnittlio cersonal-
kostnad av bibl-budget 61: kostnad av bibl-budget 741:
Totalt beständ(1000-tal 37.264 Totalt beständ(1000-tal 12.0B6volymer) volymer)
Bestånd per pot anv(vol) 269 Beständ per pot anv(vol) B4

* Avser 1977/7B. Uppgifter frän Cline och Sinnott 19B1
~ Oata frän SCB: Forskningsbibliotek, PM 19B2:4, avser är 1979/BO
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I~FORSK

SOCIOLOGISKA INSTITUTtONE~

L~~~ ~~I~ERSITET

Är Ou"SS (86%) man 14 (l4~)~vinna?

~ilken instituti~n citl'.3r Ju?

Vilken typ ~v tjänst h~c ~~?

Bil 4.
Bil 4.

ENKÄT OM INFORHAtIONSBEHOV
BUND LÄRARE OCH FORSKARE I UME'\

1 ?rofess~'r ~".::enc/forskarassistent lS

2 Forskningsassistent 10

3 Universitecslektor 25

17,8\

9,9\

24,8%

4 Assistent 3~anuens

5 2+3, 2+4, 1+]
Cppskatta antalet 3rbets:i~ar Du under en
At följande arbetsuppgif~er,

37 3ti,6%

11 11,0%
normal arbetsvecka ägnar

Forsknin~. ca

~ndervisning.ca

16,7 tim/vecka 37,5%

13,0 tim/vecka 29,2%

E~en forskarutbildning,ca ~ tim/vecka 13,7%

Adcini;ltcatioJn,ca 5,3 tim/vecka 11,9%

Annat: 3,4 t im/vecka 7,6%
44,S

5 Hur mAnga timmar per vecka ägnar Ou åt läsning av facklitteratur?

l genomsnitt ca~ timmar/vecka

o Är det möjligt för Dig att 3ka lästiden under nuvarande arbets
f8rhållanden?

12.

2"

Sej

Ja. med ca timmar /vec:.ka

Ja, 1,0

Ja, 3,5

inom något forskningsområde? Ange vilket eller vilka
!r Du varit aktiv inom respektive omrAde.

Kommentar: _

Är Du verksam
~ch hur mAnga

Anta.l
Omr1de 1: .ir: 7,3

" 2' --'-__--'- ~ -lr: 6,0

3' -=-!r:~

Deltar Du för närvara~Ge inam nAgot forskningsp~ojekt, so~ genomförs
~ed anslag frAn forsk~ingsråd eller med annan extern finansiering?

Ja. b·;-. omr.iJ.e nr .,',. enl fråga 7

~;ej 45, H,5\
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ca J,2 st tidskrifter---
ca J, O st tidskrifter

~st tidskrifter

9 Anser Du att til1g!ngenpl facklitteratur inom Ditt huvuds.k
li",a speeia10mdJe är god eller dålig i följande fall:

Mycket Ganska Ganska Mycket
dålig då Hg gr1l g014) • J
(l) ( 2)

PI Ditt inscitutions- 32 J7

)
26 4 2,2

bibliotek

på UB 6 JB 54 2 2,6

l egna samlingar på 10 JJ 50 6 2,6
tjänsterum/~atsv

la Är det nAgon speciell typ av information Du behöver tillgång till
som Du nu saknar eller har svirt att få tag i1

lNej 59. n
2.Ta: _

Il Brukar Du anvlnda f61jande informa~ionskäl1or1Ange hur ofta Du ut
nyttjar faljande källor med hjälp av skalan.

SAgOR NAKen J-4
gAngl gångl ggr/ Dag-

Aldrig Ar mAn veCQ ligen

Facktidskrifter
(l) (2) (J) (S) (6) J

2,0 28,4 15,7 21,6 4,J
Böcker 12,9 24,8 28,7 4,7

Forskningsrapporter 4,1 17,5 37,1 10 •.3 7,2 J,'

Bibliografier/referat- s,J 34,0 301',9 19.1 8,S 2,1 J,O
organ/Index

tIme! univenitetsbibliotek 1,0 16,0

39'7
30,0 9,0 5,0 J,'

(lån,kopiebest. el besök)

Institutionsbibliotek 9,2 19,4 32, 26,5 B,2 4,1 J,2
Datorbaserad littera- 48.5 '1-38,6--11,9 1,0 1,7turs5kning

12 Brukar Du regelbundet läsa vissa vetenskapliga tidskrifter?

D Nej
CJ Ja, jag brukar läsa ca ~st

~I hur har Du t-illgång till dessa t~dskrifter?(Räkna eneast dem

Du~ läsa) via UR

Vid institutionsbibi

via prenumeration el
på annat sätt

Antalet utlånade böcker 7ia VB v 36 var 15,5
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4"'1+3

13 Vilka tidskrifter prenumet'erar Du på far nänarandeZ Ange om
flera personer delar tJi tJrenumet'ationen 53mt om den betalas
privat eller via ~H','jekt/materialanslas. (l) (2)

. . . . .. Pren. Pren ..
(hg !1 upp l.nstltut lonsblbhotekets pren.) del,]s betalas

Tidskriftens namn(textaJ i' m .:InJ.ra priVat

3 82

2 77------------
___________________ 3 7l

________________--,--__ 4 65

61

54

OM FLER Ä.."i 6 pren. :Hur månRa ytterliKare? lL.?- st

14 Brukar Du köpa fackböcker som Du anvllnder i Ditt arbete far
privata medel? Ange ungefärligt antal och om de huvudsakligen
avser forskning eller undervisning.

Antal böcker ink8pta privat för .forskning~ ca ...!L.2..st/lr

Antal böcker inköpta privat för undervisning:ca~.t/lr

(31 (4)
Pren.
via pr~

jakt/hut

8 6

12 8

14 12

H 12

17 22

23 23

15 Det finns olika sätt att införskaffa litteratur. Försök ange hur
stor andel av den litteratur Du använder som anskaffatl pi föl
jande sät,t.

Köp via projekt- och driftskostnadsanslag 13,1 .
Köp med privata medel ..lld. l

Lån via universitetsbiblioteket 26,0 l

Reprokopior via universitetsbiblioteket 13,9 l

Lån vid ir.stitutionsbibliotek 12,1 l

Loin frAn kolleger -Z.t.!. l

CAvor froin kolleger(internt och externt) ~ l

( S:.a ca lOOr.)
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2,5

2,2

2,6

1,8

28,0 2,7

1,0

30,0 2,7

19,8

3,0

71,3 3,6

14,3 2,2

53,0 3,4

10,9 ~,3

21,2

28,0

(4,
T.,
he:t
l\'seånd

20,8

J.4, o

31,0

22,7

32,3

16,0

47,5 r :6,7

43,9~4

8,0 38,0

8,0

23,0

10,9

26,0

22,7

35,4

1,0

1,0

14,9

23,5

19,0

15,0

(lI
lnstämme:r

ho! l t

Om Du ~er till Ditt behov av information/litteraturanv3ndning.
hur stä.ller Du dig' då till följande påsc.lenden?

(3}
(2) tu

Instå.!Ill:1er .:ielvis
delvis .l\"stånd

Jag flr all information
ja~ behöver

Jag borde bes3ka UB ~ftare

Jag lånar ~y~ket mer an ja~

behöver

jag använder 3ällan UB för att det
är så svArt att hitta dar

Jag använder aldrig
eller nästan aldrig bibliografier

De bBcker jdg behöver köper jag
SOlD .eget sjäiv

Det största hindret för bibli.oceks- 14,9
buök är för :::in del tidsbrist

Jag bevakar ~itt intresseområde 21,0
sY5te~atiskt och rutinmässige

Sär jag glr el11 biblioteket vet 35,0
jag i förväg vilken bok jag söker

Jag borde nog oftare söka littera- 11.1
tur via bibliografier
Den litteratur jag kopar via anslag 26,7
borde alltid katalogiseras av UB

lo

Jag klarar ~itt litteraturbehov via 8,3
institutionsbibliotek och egna köp

För mig fungerar UB utm"irkt 23,2

VArt inati~u:iQnsbibliotek är till- 6,4
rickligt om:at~ande som det är nu

Jag if' missn3jd mej UB:s ~ervice 4,1

~ir det gäller mitt område är nog 21,4
UB:s bestånd ~ycket begränsat

29,2 l 8

46,502 ,2

25'5~39

13,3.. 34

35,7 32,7

42,7

8,1

37,2

48,0

10,2

3,0

2,2

3,0

3,3

2,3

17 Har Ou under de tre senaste åren •••••••••••

deltagit i konferens u~omlands?O''lej Ja, ~ggr

varit på s~udie- el tjänsteresa
i utlandet? ONej Ja, ~ggr

skrivit/publicerat forsknings
rapporter

publicerat artiklar i veten
skap:iga tidskrifter

publicerat böcker

publicerat annat, ange vad:

ONej Ja. 2, Ost

D~ej Ja. ~st

D~ej Ja, ~st

töckerna, har ~ pt 0,7
har 1 ;'lat 0,6
vill ~na ],7
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18 Nedan lterges en lista med bBeket som .nkn~er ~ill Ditt Imne.
Har Du köpt eller llnat nAgaD av dessa eller ir nlson titel
a~ intresse för Di~att Du skulle vi~ln•. bokeD?
~arkera med kryss:
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har
'B,,-6C!<!K\;Eo.!!R~~__....,.. ·:- köpt

Broch.Jens tramps. Princip Les ~f anaLog and
digital frequency analysis

har
Unat

vi 11
låna

3

utlån
v 36

utlån
v 48

Carr.Josevh Ji Ete~ents ~f etactronic instru·
mentation 3nd ~esure~ents

EdJy-current ~haracteri:3tl~n ~f ~~teri~ls

and structures. Ed by 3irnba~=.C & Free.G.

The future of the pt'inted ,",ord.
Ed by Philip Hills

Ganett,Patdck H; Analog I/O-duis-n.
Asquisition, conversion. reco~ery.

Glassy ~etals. Ed by Gunthero:t,H.J.& Beck,R.

Gri=vatl.Gör3ni the Electron-?~onon inter
action in metats.

The hall effect and ies applicacions.
Ed by C.L.Chisn .••

Johnson.D.E.; A Handbook of Active FiLters.

Lovell,M.C.; Physic:al Properties of~terLa1s.

Mandl,F; Statistic:aL physics.

Moffatt,William a; Indax to binary phase
CQ 11ections.

NATO advanc:ed stuc!y institute on ~onequilibriu:D

Supe~conductivitYI Phonos ••• Acquafredd åi
~ratea t180. ~d. Gr3y.Ken~eth.

Peierts.Rudotf Ernst; Surpri~es in
r:heo~ethic~1 physics.

Physics of Solids Under High ?ressure.
Ed. by SChilling.J3::'.es S. (Proc. of the
Intern. S:.~p . .;ln the Ph~·si·:::s of Solids 1981)

S~ythe.~il1iac R; Stacic and D}~amic Electricity

Sprin.gford.Xi E:lectr,,:lS at the Fer:li Surfac.e

S}~p. ~n conduccive poly~ers.Las Vegas 1980.
Ed Seymor.Ra:~ond B

Thet"::l&l analys is. (Proc. of the thire! intern.
conference on the~l analysis held at Con
vention Halt.Davos;'Swiner1.and.1972)
Ed by R.G. ~iedecan.

~"'est.David Rich.ud Frederickö tl!!:rnary
qui~ibrium di~gr3~s.
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BÖCKER o
har
lånat

vi 11
låna

utlån utlån 6
v 36 v 48

Cooper,Jacel Y; Introduction to PASCAL for
sc:il!ntists

Greene.!heodora W; Protective group s i.n
~rganic 5~~the5i5

~3rdetzky,Oleg & R~berts.GCK;

~~fR in ClOl1!cular bi.ology

Jennings,Wattl!r; Gas chrcQ&tography with
~~ss capillary colu=ns.

Or~anophosphorus regents in organic synthesis
Ed. J [ G Cadogan

Perrin.Couglas D et ali Purific&tion of
laboratory chemicals.

Wittcoff,Harold; Industrial organic
che~icals in perspective.Part 1-2.
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har
~1!Ö~C::!K",Ec!!R :.... ·:.- köPt

8iot'e~L.ltors af -reproduccion
Ed by G. laRiello &H.J.Veget

FunetionaL ~orphQl!Jgi.c:. changes in Female Sex
arg.!ns induce by El'Cogenoks Hot"C'!onu

Ed. D311enbaeh-Hell~eg.Gise13

tntragon..1daL re~ulJ.ti.un of reproduc.r:ian
Ed by Paul Fr3nchi~ont & C.~.Ch~nning

Jir3sek.J.E.; Hwn.3n fetal endocri.M:s

~!II!c:hani.sm of sexdifhrentiar:ion in :lnir.lals
.lnd man. Austin.C.R. & Edwards,R.G.

Roy,A.K. 1 Clark,J.H.
Gene reji!;uLa.tion by steroid ho~ones
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v 36

p

p

p

p

p

p

utl~n

v 48

p

p

p



Abercrombie,N; Clais, ,tructure and knovledse.
Problems in the sociology of knov1edgl!.

har vill
lånat Una

har
"'Bil"'C"KE=R .....:S"l>- ...JköPt

2

~in.Sacir; Accumulation on a world Seale

Aain,S;Unaqual Developcenc:An Ess~y on the
social fOr=4tions of Peripheral Capiralism.

Bacharach.Saouel Bi Powel' and policics in
organi:u,tions.

1

2

4

3

l

3

utUn
v 36

h

utUn B
v48

h

Bahro.Rudolf; Die Alternative. Zur Kritik
des real exiscierenden Sozialis~us.

Beck J~rgen5en.Torben. NAr staten skal Spare:
et studie i politiske og adQinistrative
problemer med att fordele bespar.Iser.

Beckero.an.l,,'ilfred; Poverty and 'the ill!Pa;t
of ineoae eaintenance prosrac:es in four
develapad countries.Case studies in Australia.
Belgiua.~orway and Great Britain.

Berg Sl:Irensen.!. Socialpolitik: UdvLltling
og fu.nktion

Beyond velfare capitali.m.
By Ulf Himcelstrand m fl.

Bottomore.Thomaa Burtoo;Political saciology

Srlten.Stein;MOdel1er av =enne.ke og .aofunn

Sucl-Glueksmann.Ch.Cram.ci and the state

Boudon,Rayoond.The logic of .ocial action

Carlton.Eric. Sexual anxiecy

David,Miriam E; The State, the Fa~i.ly and
Educ:atian.

Develap::ent of ve1fare state s in Europe and
A:.eric:a. Ed by FloralP & Heidenheimer.A.

Durkheim.E;Concribucioa. co L'annie sociologique

EdwardsISusan; Fe~le sexuality and the law
(Law in society)

Esping-Andersen.C; Social clas •• social deoo
eraey and .tate poliey(~ev Icience monographs)

Feenbers.Andrew; Lukic:s,Marx and che sauree.
Qf cricical theary.

FinsetiA; Familien og det sosia1a nettverk

Frank.Andr. Cunder. Crisis in the world eeono~y

14
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5
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4
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Ceoega.Vie. a Manning.Nic:k,Sac:ialislll, social l
v~tfar. and th.SaviecUnion(Radikal social policy)
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BöCKER S 2
har vill
lanat Una

utlån
v 36

utUn
v 48

Giddens.Anthcny; Durkhei=

Glass.Cene V.He~.-4naly.is in social research

Couldner.Alwin ~; The future of intel1eetuals
and the risa of the new elass.

Hogan.Dennis p~ Transitions and social change.
The ~arly lives of American man.

Hood,C & Dunsire.Ai Bureaumetrics

Jaeobs.Sruee;~e political econo~y of organLza
tienal change. Urban institutiona1 response to
the war on poverty.

Ja~ieson.lan; Capitaiism and cul ture

Kelly.Miebael Pi~~ite-collar Proletariat

Kern,Horst &'Schucann.Hichael; Industri
arbeie und Arbeiterbevusstsein.

Ke5s1erlR~nald & Greenberg.David ~i Linear
panel analysis.Models of quantitative change.

The knovledge eyele.Ed by Robert F. Rieh

Hacnicol.JohnjThe ~vement for family allyances
1918-45.A Itudy in social policy development.

Karsb.D, The welfare state

~rshall.TH,The right to velfare and other essay:

Hason,Roger;Conspicous consumption.A 5tudy of
exceptional consumer behavior.

MattelartIA~8nd; Hass Media: Ideologies and
the Revolurionary mavement.

Hendelsoh~,Ronald; The condition of the pecple.
Australian social welfare 1901-1975.

Hillar.Jean Al British m.nagernent versus
geI"Clan =anage!:ent.

~~lyneux.Johnj LeOD Trotsky-s Theoryat
Revolut ian

Oakley,AM1j Subject vomo!!n

O~Brienl~.ry; The Polities of Repeoductian

Phillirs,raul; ~rx and Engets on lav and
liIws (Lav in society)

The Politics of the Second Etecto~ate.

Red. Lovendusk~.J.

Quinney.Richardi Clas. state and crime.
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BöCKER sJ
har vi 11
lånat låna

utlån
v 36

utUn
v 48

Rex.John; Social conflict

Rice,M.S.; ~cirkin~ clas, vives. Their
health and conditions.

Richards.Janec RadcliffeiThe SceptLcal Feminist

Robinsan.Joani Th~ generalis3cion of the
general theory 3nd other essays.

Rokkan.Scein; HoJbiliz&tion Center-periphery
stuc.tures and Yac.ion-Building.

SCh~n.Howard ! Presser.Stanley~ Questions
and answers in attituc1e 5urveys .Experi=ents
in question form.wording and context.

Sobel.~ichaeli Lifeseyle and social structure.
C~ncepts.definitions,analyses.

Social ~asure:ents.Current issues.
Ed by Bohrnstedt.G •. Y 5 Borgatta,E.F.

Social psychology. Ed by Rosenberg.M ~ Turner,RH

Socialagieal perspectives on labor markets.
Ed. Ivar Berg

The state in western Europe.Ed by Scase.R.

The state of sociology. Ed by Short.Ja~s A

Staten og de sociale klasser.Udg. av Due.J.
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Sweezcy.Paul MöPostrevolucionary society.Essays. l

Tou~aine.Alain.the sell-production of society l

l

• s

Touraine.Alain; The voise and the eye.
An analysis of social ~ve~ents.

Vajå~.~ihalyö the state and socialism

Wright. Erik Olini Class structu~e and
inco:1e detert:1ination.
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har
~B~öC",K!:",·"'R'- ~__~N~l köpt

Bekker-NielsGn.R &WlddinS,O; Arne Magnusson.
The ~nuscrlpt col1ector.

Bibeln.~.T. Matteusevangeliet (f~raiska) 1923.

har vill
lånat låna

utUn
v 36

utUr.
V 48

Bru.Hedin; Endurminningar

BulLTrygvej For å si. det SOl%l det var.

Bull. Trygvl!i Spdl<et i Oslo.

Bye.D3gfinn Olav; Frovaerings:31et. Ord~ilfa~8

fra fis~ebåter ag fiskebruk.

Conco!:::porary philosophy. A ne~ survey.
Ed by Cuttorm Fl~istad.

Eskeland.tvar; Nynorsk ordlista.

rent~n,Alexander. the Northern Istes:
Or~~ey 3nd Shetland.

Fl~stadlGi Philo50phy ot Language/PhilQsophieal
Logic.(Conta~poraryPhilQso~hy:A ~ew Survey.l.)

Forster,K; Englische Fa::l.iliennaC'.en und Ortna:_".
Studien zu lautlichen Sonderentvicklungen bei
Eigenna:el1.

Faerdiske qvaeder O~ Sig~rd Fofnersbane og
bans Aet. Sa=lede og oversatt. af Hans Christian
Lyn&bye U2l.

Gal~erg Jacobsen.H ,Jensen.H & J.
NudansKe ord ced historie.

Cr~==atik~Ddeller och 5lternativa begrepps
syste2 imoderimålet.Red. Hakulinen.Auli.

Cr~~vik.ai Runens pl Tunesteinen.

Hall~Ssson.Halldar; Islen~k :alraekt.
Eri~i og ritgeroit.

Hall:!5nson,Oskar n; Bragur og ljostill.

Hau~en.Einar; The vocabulary of Bj~rnson~s

lit2:rary ·JOr\u.

He1hvik.Alf; Spd.k'r~kt og spdkstyring.

Her:eneutikk 01 litteratur. Red. av KittanSIA
01 A.arsathIA.

Horn~y.Rikard,Danskepersonnavne.

Hv.d g1r' vi ud Era10m fOl:'udsaettningel:' i
9pr~1 og handUns.Ree!. av Harder,P & Poulsen.A.

Intemat,ional cont. On hinorical UnguistiC:J.3.

Ha=!lurl.Aul.22"'26.1917. Papecs fro~ the Jrd •••
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.2

J6n'SOR,Baldur: HSlyrkja Gudmundar Finnbosasonar

Kaball.Aage:Xetrische Studien.
l. Der ALliterationsvers"

Kj611er.KlaU5jMod en argumentation5t~Qri.

Lorantz,Ove; Norsk setning5fo~. Et koc~~ndium

i t'C"ansfo~Jijon!lSyntak,.

Lundeby.E I Scrlie.E .Norsk ordliste(Sok=11).

Muller.C; lnnföring i oetoder forlingvistis~

statisrikk.

~ordentoft,A. Munc.lq Nordiske nabo5pro~:

dansk-norsk-svansk spraglaere for laererstud.

På gode norsk. Av Jan Olov Fretland et al.

Ras=ussett.J & Stettling.K; Alaan. grac:atik.

Sandvik.Olav Retlaad; Talm11 i Rogaland
iglr, i das Og i morgon. Om uttale.b'jing
og ordtilfang i Rogalandsmllet.

Sprlklig samling pl folke=1ts 8runn.A~tikler

fra bladet Språklig Samling.
Red Lars Vik6r & Ceirr Wiggen

Steindorsson.Stei.ndår; tslenzk p1lintunlivn

St~~haul.01a. SprAk1eg tradisjon.

Sdnde~gaard.G; BogeR om personnavne

Thompson.C.Y.i Studies in upplandie runography

Torvik.lngvald; OrdListe for alle(Bob.11).4 uta.

Turvi11-Petre.G abrieli Origins af
tcel~ndie literatures.

Vann.ba.Kjell IvariTecpus og tidsre fu anse.

Vannebo.KI~tempu.og tidsref.Tidsdeiksis i norsk

ViDi••linn-Erik~ A veie sine ord.

61
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Lvl

The Age of re31ism.Ed F WJ He~ings.

Die amerikanis~he Lyrik. Hrsg. Lubbers,K.

Barrcv.R Kö The Romans

B~ring.Dietz. Die Intellektuellen

Best.O F; Kandbuch literar~5~her Fach~egriffe

Bogdal,Klaus-Michael; Heinrich von KLeist:
~ichael Kohlaas (Text und Geschichte.
~odellanalY5en zur deutschen Literatur.9.)

har
köpt

har vi 11
lånat lAna

4

l

2

2

2

utlån
v 36

ih

utUn
v 48

eng

Brie!e an CoaCh!!. GesaCltausgahe in Regescfarm.

Chorell.Walentinj Rävsaxen

Die Ceuesche R~mantik. "rsg. Steffen.H.

Edet.Leoni Bloomsbury: A House of Lions

Die Englische Lyrik. Hrsg. Götler.K H.

Essays in modern leytistics. Ed. Freeman.DC

Figes. Evai Sex and Subterfuge.
Wo:an veiters 1778-1850.

Fricker.R; Das moderne englische Dram.

Funktion und Wirkung. Soziologische Unter
5u=hun~en zur titeratur und Kunst.
Hrsg. Oiecrich Sc~er.

Gurr.Andrew: Katherine Mansfield

Ha:burger,Kätej Rilke

Hulden,L~rs: Hus. Berättelser

Jana Auscen in a Social COntexc.
~d. ~~naghan.Oavid.

Kunscforc und Gesel1schafcsform.
Krsg. Johannes ~erner.

Lexikon der deutschsprachigen gegenvarts
literatur. Hrsg. H wiesner.

litceraturpaedagogik. Red. Jensen.Borna.
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