


INFORMATION OCH KUNSKAP 



INFORMATION 
OCH KUNSKAP 

Informationsförsörjning - forskning  och policyfrågor LARS HÖGLUND OLLE PERSSON 

INUM Publishing Division 



© 1985 INUM och författarna 
INUM AB Publishing Division 
Box 4041, S —900 04 Umeå, Sweden 
Upplaga 1:1 
Tryckt hos: Nyheternas Tryckeri AB, Umeå 1985 
ISBN 91-970778-0-1 

Mångfaldigandet  av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt 
av den 30 december 1960 förbjudet  utan medgivande av INUM eller författarna.  Förbudet 
avser såväl text som illustrationer och gäller varje form  av mångfaldigande,  genom tryck-
ning, duplicering, stencilering, bandinspelning etc. 



5 

FÖRORD 

Under århundraden har det mänskliga vetandet dokumenterats och sam-
lats. Idag sker det i större omfattning  än någonsin och sysselsätter allt fler. 
Forskningsresultat, dagsaktuella uppgifter,  analyser och översikter pro-
duceras som aldrig förr.  Fortfarande  är denna information  i hög grad en 
allmän resurs. Den är i princip tillgänglig för  de flesta.  Den är relativt bil-
lig — ofta  gratis. Den kan återanvändas och delas av många utan att för-
störas. 
Information  är idag en strategisk resurs för  samhället, för  organisationer 
och företag.  Hur används då denna resurs? Finns det någon övergripande 
planering för  informationsförsörjning  på liknande sätt som det finns  för 
energi- eller råvaruförsörjningen? 
Vi försöker  här ge svar på sådana frågor  och presenterar därför  ett per-
spektiv på informationsförsörjning  som vi ser det. Trots att man dagligen 
kan läsa om att vi är på väg in i ett slags informationssamhälle  finns  det få 
framställningar  som behandlar den primära resursen i ett sådant samhälle 
— information.  Det har därför  varit naturligt att ge boken karaktären av 
översikt och introduktion till ämnet. Syftet  är att presentera informa-
tionsförsörjning  som forskningsfält  och policy-område. 
Vid informationsforskningsgruppen  INFORSK har vi under flera  år haft 
tillfälle  att studera frågor  kring informationsförsörjning  och kommunika-
tion. Kolleger vid INFORSK och vid Sociologiska institutionen i Umeå 
har på olika sätt bidragit med synpunkter och kritiska frågor.  Vi har 
också haft  stöd av det tvärvetenskapliga Seminariet i Masskommunika-
tion vid Umeå universitet. Delegationen för  vetenskaplig och teknisk in-
formationsförsörjning,  DFI, har inte bara beviljat ekonomiskt stöd för 
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vår forskning,  utan också stimulerat och uppmuntrat arbetet på ett per-
sonligt sätt. I några projekt har Styrelsen för  teknisk utveckling, STU, 
gett motsvarande stöd. Forskarkolleger i USA och Storbritannien har 
hjälpt oss i flera  projekt och i likhet med universitetet stimulerat till fort-
satt arbete. Allt detta har varit till stor hjälp vid arbetet med denna bok 
som vänder sig till en bredare målgrupp och bör ses som ett komplement 
till de sedvanliga forskningsrapporterna.  Det är omöjligt att här tacka alla 
de personer som bistått oss med värdefulla  tips och synpunkter. Särskilt 
vill vi ändå nämna Roland Hjerppe vid LIBLAB, Jan Hagerlid vid DFI, 
Ingela Ahlmer och Likki Paajanen vid INFORSK. 

Lars Höglund och Olle Persson 
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Inledning 
Ett ökat kunskapsberoende är en av de egenskaper som brukar tillskrivas 
informationssamhället.  Det svenska samhället befinner  sig i likhet med de 
flesta  andra industrisamhällen i en övergång från  ett varuproducerande 
till ett service- och kunskapsproducerande samhälle. Detta senare skede 
har getts flera  benämningar: det postindustriella samhället, kunskaps-
industrins period, den elektroniska eran, informationsåldern  etc. 
Gemensamt för  dessa benämningar är att de syftar  på en utveckling som 
bl a innebär att innovationer och social förändring  i ökad utsträckning 
bygger på systematisk och storskalig forskning  och utveckling (FoU). 
Produktion och konsumtion av information  präglar samhälls- och arbets-
liv. Som ett resultat av detta ökar kraven på lämpliga former  för  att hante-
ra informationen. 
Produktion, spridning och utnyttjande av kunskap är lika fundamentalt 
för  det moderna samhällslivet som energi och råvaror. Man kan naturligt-
vis hävda att det alltid varit så. Kunskaper om människan, natur och tek-
nik har varit en avgörande utvecklingsfaktor  för  de flesta  samhällen. Men 
när det gäller kunskapsfaktorns  relativa betydelse finns  det avgörande 
skillnader mellan förr  och nu. Enligt ekonomerna kan den snabba 
ekonomiska tillväxten i industriländerna inte längre förklaras  med hänvis-
ning till de traditionella produktionsfaktorerna  arbete och kapital. Den sk 
teknikfaktorn  eller restfaktorn  svarar för  en allt större andel av tillväxten. 
Till teknikfaktorn  kan man räkna en mängd produktivitetshöj ande fakto-
rer alltifrån  utnyttjande av nya tillverkningsmetoder till rationell organi-
sation och arbetsdelning. Här ingår också ett mer effektivt  och systema-
tiskt utnyttjande av information  om vetenskap, teknik, marknader mm. 
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En bra informationsbevakning  är en förutsättning  både för  forskning  och 
strategiskt beslutsfattande.  Detta förutsätter  i sin tur tillgång till informa-
tionssystem och resurser för  att hantera ett stort informationsutbud. 
Isak Newton lär ha sagt att "om jag sett längre, så är det tack vare att jag 
stått på giganters axlar". Med detta ville han antyda att hans upptäckter 
möjliggjorts av tidigare forskares  och tänkares insatser. Samtidigt anger 
han en ekonomisk princip för  intellektuellt arbete som innebär att man 
bör utnyttja dokumenterat vetande och undvika dubbelarbete. Denna 
princip bildar också kärnan i begreppet informationsförsörjning.  Infor-
mationsförsörjning  kan beskrivas som en verksamhet vars syfte  är att un-
derlätta sökning av information  eller kunskap som behövs i olika typer av 
problemlösningsarbete. 
Den samhällsutveckling som nu pågår skapar nya förutsättningar  för  in-
formationsförsörjningen.  Förändringar i arbetslivet leder till förändrade 
behov av information.  Utvecklingen av informationsteknologin  skapar 

' samtidigt förutsättningar  för  nya informationssystem  och -tjänster. Både 
behoven av information  och de tekniska förutsättningarna  för  informa-
tionshantering sammanhänger med samhällsutvecklingen i stort. Inled-

! ningsvis diskuterar vi därför  informationsförsörjningens  relation till den 
pågående samhällsomvandlingen och andra centrala policyområden, 
framförallt  de som rör forskning  och utbildning, teknisk och industriell 
utveckling. 

Informationssamhället 
Ett vanligt argument för  att vi befinner  oss i övergången från  ett varupro-
ducerande industrisamhälle till ett kunskapsproducerande, postindustri-
ellt samhälle är den snabba tillväxten av informations-  och servicenäring-
arna. Porat (1977) presenterade ett övertygande bevis för  detta när han 
beskrev hur stor andel av arbetskraften  i USA som sysselsätts i olika bran-
scher. Om informationssektorn  definieras  mycket brett kan man säga att 
ungefär  hälften  av arbetskraften  har arbetsuppgifter  som domineras av 
olika slag av informationshantering.  I Sverige och många andra industri-
länder har vi en liknande utveckling, med en viss eftersläpning  i förhållan-
de till USA. En OECD-studie från  1981 jämför  andelen sysselsatta i olika 
informationsrelaterade  yrken i flera  länder (Figur 1.1). 
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Figur  1.1. Andelen sysselsatta i informationsyrken  i olika länder. Källa: OECD (1981). 

Informationssektorns  andel av sysselsättningen beror på hur man avgrän-
sar begreppet informationsyrken.  T ex studerade Bermuth (1978) en mer 
snävt avgränsad grupp av aktiviteter där man direkt och i huvudsak ut-
nyttjar det tryckta ordet och uppskattade att dessa 1972 motsvarade drygt 
en fjärdedel  av USA:s bruttonationalprodukt. Oavsett om man Väljer en 
bred eller snäv definition  av informationsyrken  finner  man samma ten-
denser. Andelen sysselsatta i industriell produktion minskar medan infor-  ! 
mationssektorn ökar. Denna tendens har pågått oavbrutet sedan början 
av 1950-talet och präglar utvecklingen i de flesta  industriländer. fl 
Informationsyrkena  ryms i första  hand inom tjänstesektorn. Porat (1977) 
skiljer mellan den primära och den sekundära informationssektorn.  Den 
primära sektorn producerar informationsvaror  och -tjänster på kommer-
siell eller marknadsmässig grund (t ex massmedier, elektronikföretag  och 
konsulter). Den sekundära sektorn inbegriper de organisationer som pro-
ducerar informationstjänster  för  eget, internt bruk oberoende av den fria 
marknaden. Dessa sektorer arbetar sålunda under helt skilda villkor. Idag 
kan man med tanke på det statsfinansiella  läget antaga att den offentliga 
byråkratin, som utgör en del av den sekundära informationssektorn,  inte 
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kommer att öka i samma grad som den primära sektorn. Tillväxten kom-
mer sannolikt att främst  ligga på den privata sektorn både vad avser pro-
duktion av informationsteknologisk  utrustning, mjukvara och elektro-
niskt baserad tjänsteproduktion. Denna tendens avspeglas också i syssel-
sättningsförändringarna  under senare år. I en engelsk studie har Porats 
analyser nyligen upprepats och där framgår  att informationsyrken  uppvi-
sar en särskilt stark ökning inom den privata sektorn, medan de stagnerar 
inom offentlig  sektor (Gleave et al 1985). 
En del författare  som t ex Dizard (1982) menar att informationssektorn  i 
USA redan har nått ett mättnadsstadium och man kan inte längre vänta 
sig en fortsatt  ökning av informationsyrkenas  andel av arbetskraften.  Att 
en avmattning så småningom måste komma är på sätt och vis självklart 
eftersom  en konstant utvecklingstakt skulle innebära att snart alla männi-
skor arbetade i informationssektorn. 
Informationsteknologins  effekter  på sysselsättningens struktur och om-
fattning  diskuteras livligt. Här finns  många motsägelsefulla  profetior. 
Vissa pessimister tror att datatekniken kommer att leda till massarbetslös-
het medan andra menar att datateknikens spridning sammanfaller  med ett 
allmänt ekonomiskt uppsving som innebär produktivitetsökningar, större 
produktionsvolym och fler  sysselsatta. Schroder och Sehlstedt (1984) kon-
staterar på basis av en kritisk genomgång av olika teorier om sambandet 
mellan teknik och sysselsättning att vi idag vet mycket litet om vad som 
kommer att hända på samhällsnivån. Emellertid är de flesta  överens om 
att datatekniken har en stark produktivitetshöj ande potential vilket i sin 
tur leder till omstruktureringar av arbetsmarknaden. Hur dessa föränd-
ringar konkret kommer att gestalta sig är dock mer en funktion  av mänsk-
liga beslut, makt och inflytande  än av tekniken i sig. 

Den informationsteknologiska  revolutionens effekter  kan emellertid ta sig 
i andra uttryck än direkta sysselsättningseffekter.  En rimlig förutsägelse  är 
I att allt fler  verksamheter i större eller mindre utsträckning kommer att ut-
nyttja avancerad informationsteknik.  Inom industrin kan man märka en 

I snabb ökning av robotar, datorbaserad design och tillverkning 
(CAD/CAM), numeriskt styrda verktygsmaskiner och flexibla  tillverk-
ningssystem (FMS). Datorer används i ökad utsträckning inom utbild-
ning, offentlig  förvaltning  och sjukvård. Utvecklingen av informations-
samhället kanske inte i första  hand leder fram  till nya yrken utan informa-
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tionsteknologin kommer istället att successivt introduceras i traditionella 
arbetsuppgifter.  Detta innebär att en allt större del av verksamheterna i 
samhället kommer att beröras av och på sikt anpassas till den nya infor-
mationsteknologin . 
Informationsteknologiska  förändringar  är det mest påtagliga tecknet på 
att vi närmar oss ett informationssamhälle.  Det ökade utnyttjandet av da-
torer och telekommunikationer i arbetslivet har kanske fått  sitt tydligaste 
uttryck i kontorsarbetet. Idag finns  en lång rad tekniska alternativ till 
skrivmaskinen, brev och telefonsamtal.  Telefonsamtalet  har byggts ut 
med möjlighet till telefonkonferenser  och röstbrevlådor. Överföring  av 
text och bilder sker numera elektroniskt via datorbaserade meddelande-
system, telefax  och telex vid sidan av vanlig post. Försök görs också med 
videokonferenser  och bildtelefoner. 
Ordbehandling, grafik  och beräkningsarbete sker idag till mycket stor del 
med hjälp av datorer som ersätter skrivmaskinen och räknesnurran. Ord-
eller textbehandling med hjälp av persondatorer har ökat mycket starkt de 
senaste åren. Persondatorerna ger dessutom möjlighettill andra applikati-
oner, t ex registerhantering och kommmunikation. Lagring och sökning 
av information  sker också i ökad omfattning  med hjälp av datorer. Det 
kan här gälla både organisationsinterna och -externa databaser där man 
kan hämta uppgifter  som behövs i det löpande arbetet. 
Den tekniska basen för  kontorsautomationen består av datorer med till-
hörande in- och utmatningsutrustning samt telekommunikationsteknik i 
form  av bl a datanät och -växlar. Telekommunikationerna utvecklas myc-
ket snabbt och idag finns  det flera  världsomspännande nät. 
Tekniskt sett innebär denna utveckling att ett mycket stort antal kombina-
tioner av media och apparatur är möjliga. Den tekniska forskningen  ger 
oss dessutom ständigt nya redskap. Ofta  är det dessa tekniska möjligheter 
som ligger bakom visioner om det papperslösa samhället vilket innebär att 
den pappersbundna kommunikationen ersätts med elekronisk lagring och 
spridning av information.  Förväntningarna på den elektroniska eran är 
emellertid ofta  alltför  optimistiska. Ett exempel på detta är att pappers-
mängden snarare ökar än minskar i takt med ett ökat utnyttjande av nya 
media (Vedin 1984). Papperskopior av elektroniskt lagrad text uppfattas 
fortfarande  som det ur användningssynpunkt lämligaste mediet. I vissa 
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avseenden är det tryckta papperet överlägset datorn. Papperskopian fun-
gerar både som bildskärm, presentationsenhet och minne. Den är lätt att 
överblicka och skumma igenom, man kan göra rättningar och kommenta-
rer i marginaler och mellan rader utan att gå vägen över tangentbordet. 
Den tryckta informationens  uppenbara förtjänster  leder sannolikt till att 
vi kommer att ha parallella system ännu en längre tid. Den datorbaserade j 
informationshanteringen  har rationaliserat produktions- och distribu- I 
tionsleden men för  informationsanvändning  eller konsumtion är de tryck- ) 
ta medierna fortfarande  överlägsna. 
Informationssamhället,  som vi idag upplever det, kan sägas vara resultat-
et av två tendenser som möts och förstärker  varandra — en ökad andel av 
informationsrelaterade  verksamheter och framväxten  av den moderna in-
formationsteknologin.  Förutsättningarna för  informationsförsörjning 
förändras  på flera  sätt som en följd  av denna utveckling. Förändringarna i 
yrkesstrukturen medför  ändrade informationsbehov.  När allt fler  arbetar 
med information  uppstår lagrings- och återvinningsproblem. Till detta 
kommer att informationsteknologin  också påverkar traditionella former 
för  informationsproduktion,  -spridning och service. 
I ett historiskt perpektiv har vi haft  flera  informationsteknologiska  för-
ändringar som påverkat samhällsutvecklingen. Skriv- och boktryckar-
konsten, telegrafin,  telefonen,  radion och TV:n har inneburit nya möjlig-
heter för  informationsspridning  och kommunikation som påverkat pro- | 
duktion och levnadssätt. Sådana effekter  kommer den moderna informa-
tionstekniken också att ha, men exakt vilka är svårt att förutsäga  eftersom 
sambandet mellan teknik och samhälle är komplicerat. Innovationer j 
förutsätter  vanligen både teknik och behov och det kan*vara svårt att av-
göra vad som kommer först  i orsakskedjan. Behoven ställer krav på tek-
nisk förnyelse  samtidigt som tekniken skapar möjlighet att tillfredsställa 
nya behov. 

Informationsförsörjning  i Sverige 
I de flesta  industriländer har speciella organisationer skapats med uppgift 
att förbättra  tillgången till information,  kunskap och annan erfarenhet. 
Hur informationsförsörjningen  i framtiden  kommer att fungera  är, delvis 
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beroende av de beslut och prioriteringar som dessa organ gör. Därför 
finns  det skäl att inledningsvis diskutera informationsförsörjning  som ett 
särskilt policyområde, vad det innebär och på vilket sätt det är relaterat 
till andra verksamheter i samhället. 
Termen informationsförsörjning  formulerades  i samband med utredning-
en "Vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning" (SOU 1977:71). 
Där betonas bl a att den decentraliserade biblioteksstrukturen och fram-
växten av nya informationstjänster  skapat behov av planering och sam-
ordning. Redan under 1960-talet inrättade ett stort antal industriländer 
nationella organ för  att främja  nationell samordning och internationellt 
samarbete och OECD rekommenderade 1971 medlemsländerna att upp-
rätta sådana organ. I Sverige ledde detta till inrättandet av ett statligt råd, 
SINFDOK, som sedermera tillsammans med forskningsbiblioteksrådet 
sammanförts  till Delegationen för  vetenskaplig och teknisk informations-
försörjning,  DFI. 
I utredningen (SOU 1977:71) anges syftet  med informationsförsörjning 
vara att "underlätta för  informationssökare  att nå den information  som 
är relevant för  dem." Det system för  informationsförsörjning  som policy-
området omfattar  består enkelt uttryckt av ett beståndssystem som inbe-
griper bibliotek, arkiv etc; ett referenssystem  med databaser för  informa-
tionssökning, hänvisningstjänster mm samt ett kommunikationssystem 
för  kontakt mellan bestånd, söksystem och användare. 
Informationsförsörjningen  sett som ett system kan liknas vid en infra-
struktur för  i första  hand lagring, sökning och spridning av skriftlig  infor-
mation. Den primära uppgiften  för  DFI är att utveckla denna struktur via 
planering och samordning. Uppgiften  är således av en övergripande art 
med tonvikt på utvecklings- och forskningsfrågor. 
Under cirka 15 års tid har den vetenskapliga och tekniska informations-
försörjningen  gjorts till föremål  för  forskning  och utvecklingsarbete i 
Sverige. Arbetet kan förenklat  sägas ha följt  två huvudlinjer. Den första 
är inriktad på studier av informationsbehov  och användning av informa-
tion. Flera undersökningar av informationsproblem  bland forskare,  tek-
niker, företagare  med flera  kategorier har genomförts  vilket ökat kun-
skaperna om användarnas behov samt olika informationssystems  brister 
och förtjänster. 
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Den andra huvudlinjen avser systemutveckling. Beståndssvstemet under-
söks särskilt vad gäller bibliotekens roll och arbetsformer,  samverkan 
mellan olika bibliotek, datorisering av biblioteksarbete, metoder för  bib-
lioteksstatistik mm. En del projekt syftar  till att förbätta  referenssystemet 
genom utveckling av söksystem och databaser. I andra projekt prövas me-
toder för  dokumentöverföring  via telefax,  utnyttjande av teledata och te-
lekonferenser. 
Helhetsintrycket är att man i Sverige uppnått en till viss del imponerande 
täckning av flera  viktiga områden. Den nuvarande FoU- verksamheten i 
landet har dock en del brister, speciellt vad gäller forskningsvolym  och 
tillgång till kompetenta forskare.  Det finns  därför  skäl att ge området en 
fastare  förankring  i högskolan både vad avser högre utbildning och forsk-
ning. I ett internationellt perspektiv ligger Sverige efter  i dessa avseenden. 
Den samordnande rollen och en begränsad budget innebär att DFI för  den 
konkreta utformningen  av system och samverkansmodeller är beroende 
av andra myndigheters aktiva medverkan. Dels finns  det myndigheter som 
spelar en viktig roll för  kunskapsproduktion och informationstjänster. 
Dels finns  det flera  statliga organ som har uppgifter  som nära anknyter till 
informationsförsörjningen.  Här kan nämnas Styrelsen för  teknisk utveck-
ling, STU, som sedan länge arbetat med kunskaps- och tekniköverföring, 
men delvis med andra metoder än DFI. Forskningsrådsnämnden, FRN, 
verkar för  spridning av vetenskap och teknik till allmänheten, sk populär-
vetenskap och till andra användare, sk nyttjarinformation  (FRN 1981). 
Informationsdelegationen,  som behandlar frågor  om samhällsinforma-
tion till medborgarna, har också beröringspunkter med DFI:s verksam-
het. 

Utvecklingen inom data- och kommunikationsteknologin pekar också på 
behov av ett helhetsperspektiv. Idag tenderar olika media som tidigare va-
rit åtskilda att smälta samman i nätverk, kabelsystem och allterminaler 
med omfattande  spridning. För den enskilde användaren kommer fakta-
sökning, underhållning, inköp, hushållsekonomi mm att kunna skötas 
från  en och samma dataterminal. 
Data- och kommunikationsteknik har en tendens att ersätta traditionella 
metoder att söka, lagra och sprida information.  Detta är uppenbart inom 
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vetenskap och teknik där en datorbaserad informationsmarknad  redan 
har en världsomfattande  spridning. Då informationsförsörjningens  infra-
struktur utvecklas från  traditionell biblioteksservice mot datorbaserade 
bestånds- och referenssystem  suddas gränserna successivt ut gentemot an-
dra verksamheter och informationsslag.  Därför  är det viktigt att betona 
sambandet mellan informationsfrågorna  inom vetenskap och teknik, an-
dra informationsslag  och framväxten  av en ny informations-  och media-
struktur. 

Informationspolitik  i vardande 
Att tänka sig en heltäckande informationspolitik  kan förefalla  svårt. Om-
rådet är omfattande  och rymmer en rad delområden och frågeställningar 
av skiftande  art. Redan i början av 1960-talet föreslog  dock den sk 
Weinberg-rapporten den amerikanske presidenten en studie på regerings-
nivå för  att formulera  en övergripande informationspolitik.  En rad olika 
argument och överväganden anförs  som stöd för  detta (Debons och Lar-
son 1983). Bl a nämns informationsteknologins  ökade betydelse för  de 
flesta  samhällssektorer, behovet av att trygga nationell säkerhet och infor-
mationstillgång samt informationens  effekter  på det ekonomiska system-
et. 
I vilken utsträckning ansvaret för  informationsteknologins  användning 
skall ligga på staten eller marknadskrafterna  råder det olika meningar om. 
Det kan finnas  skäl att inte gå fram  allt för  snabbt, eftersom  kunskaperna 
är outvecklade och dessa frågor  inte studerats så mycket. I längden kan 
det emellertid knappast undvikas att staten utvecklar en informationspo-
litik och fastställer  spelregler för  informationsteknologin  i en rad avseend-
en. Detta sker också redan idag. Introduktionen av ny kommunikations-
teknologi har och kommer att ha effekter  på samhället. Härigenom aktu-
aliseras politiska beslut och ingrepp för  att främja  den ekonomiska ut-
vecklingen, skydda enskilda människors integritet eller för  att säkra all-
mänhetens tillgång till informationsresurser. 

I vissa fall  krävs medverkan från  politiska organ redan för  själva intro-
duktionen av ny teknologi på grund av investeringsbehovens storlek eller 
på grund av att lagar och praxis utmanas av tekniken. TV-satelliter, 
Kabel-TV, dataregister och offentlighetsprincipen, copyright-regler, elek-
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tronisk stöld och obehörig avlyssning är exempel på frågor  som redan 
aktualiserats i den politiska debatten och blivit föremål  för  utredningar 
och åtgärder. 

[Politisk styrning av informationsteknologin  försvåras  av att vi vet för  lite 
L/om dess positiva och negativa effekter.  Tekniken kan användas till 
I mänsklig frigörelse,  varierande och intressanta arbetsuppgifter,  decentra-
/ liserad produktion och utvecklad demokrati. Den kan också användas till 
IJ ökad kontroll, styrning, ensidiga och alienerande arbetsuppgifter,  centra-
' lisering av produktion och beslutsfattande,  ökade klyftor  mellan grupper 
och nationer. Möjligheterna att styra detta genom enkla ja eller nej till ny 
teknik är begränsade. Teknik, organisatoriska system och verktyg måste 
skapas tillsammans. Det faktum  att tekniken blir vad vi gör den till är 
knappast ett argument mot politisk styrning utan kan snarare ses som en 
uppmaning till enskilda medborgare och politiker att redan nu diskutera 
vilka målsättningar och restriktioner som skall gälla, vad man önskar och 
inte önskar. 
Nu har heller inte de politiska organen ställt sig helt passiva inför  den in-
formationsteknologiska  utvecklingen. Men fortfarande  kan man i många 

P länder märka en tämligen ensidig satsning på de tekniska utvecklingsfråg-
orna. Tekniskt utvecklingsarbete, industriella tillämpningar och andra åt-
gärder som främjar  teknikens spridning synes dominera bilden. Frågor 

| om användning, behov, långsiktig policy och konsekvenser för  samhälls-
! utvecklingen ägnas ett betydligt måttligare intresse. Detta trots allmänna 
il uttalanden i internationella organ som OECD och UNESCO och trots att 
t man kan förutse  stora sociala och ekonomiska anpassningsproblem till 

följd  av informationsteknikens  användning. Ett av skälen till detta är brist 
på kunskap och fakta.  Därför  framstår  det som angeläget att studera des-
sa frågor  närmare, även om det är svårt att med traditionella forsknings-
metoder förutse  framtiden.  Redan idag kan man se att tekniken utmanar 
och förändrar  inte bara sysselsättning och arbetsinnehåll, utan också 
copyright-regler, nationell säkerhet, internationella beroenden, förhållan-
dena mellan rika och fattiga  länder, principen om en allmän och fri  infor-
mationstillgång mm. 

I Europa, till skillnad från  Japan och USA, har också den tekniskt inrikt-
ade informationspolitiken  varit svagt utvecklad och inte långsiktig nog. 
Bl a därför  släpar de europeiska länderna efter  i den internationella elek-
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tronikutvecklingen. Endast med gemensamma ansträngningar är det möj-
ligt att klara de investeringsbehov som nu föreligger  för  att i någon mån 
minska beroendet av amerikansk och japansk teknik. En illustration till 
detta är att nyligen satsade tyska och holländska staten tillsammans med 
Philips och Siemens 2,5 miljarder i ett europeiskt centrum för  att utveckla 
en ny typ elektroniska kretsar. Målsättningen är att man i detta avseende 
skall hinna ikapp USA och Japan. Ett annat exempel är att Sverige och en 
rad andra länder diskuterar möjligheten att gå ihop för  att bygga satelliter 
för  rymdspaning, fristående  från  stormakterna. EG, den europeiska ge-
menskapen, liksom andra centrala organ är väl medvetna om dessa aspek-
ter och problem. År 1981 tillsatte EG en kommitté för  att främja  samar-
bete i långsiktig FoU inom det Europeiska Strategiska Programmet för 
FoU inom området informationsteknologi,  ESPRIT. En rad större pro-
jekt pågår inom programmets ram (O'Farrell 1984). 
I Sverige finns  flera  tecken på framväxten  av en informationspolitik.  En 
rad statliga utredningar har gjorts kring olika delar av informationssek-
torn som i vissa fall  lett fram  till konkreta åtgärder och regler för  använd-
ning av olika media. På senare tid kan man märka ett ökat intresse för  ut-
bildnings- och forskningsfrågor.  Ett nationellt informationsteknologiskt 
program håller på att utarbetas. Vid sidan av tekniskt utvecklingsarbete 
betonas behovet av att studera sociala konsekvenser av den nya informa-
tionsteknologin. Den grundläggande filosofin  är att tekniken skall utgå 
från  och anpassas till medborgarnas och samhällets behov. Detta förutsät-

ter i sin tur satsningar på samhällsvetenskapligt inriktad forskning  kring 
samspelet mellan informationsteknologi,  människa och samhälle. Bättre 
kunskap om dessa frågor  är grundläggande för  planering och politiska be-
slut. 
Informationsförsörjning  bör ses som en del av den informationspolitik 
som håller på att växa fram.  Verksamheten på området handlar i grunden 
om att skapa gynnsamma förutsättningar  för  kunskapsutnyttjande. I det-
ta sammanhang är man beroende av de policyområden som traditionellt 
behandlar utbildnings- och utvecklingsfrågor.  Forskning, utbildning och 
industriell utveckling är kunskapsbaserade verksamheter där god infor-
mationstillgång är ett grundvillkor. Informationsförsörjning  kan därför 
betraktas som ett policyområde som är centralt för  flera  viktiga samhälls-
sektorer. 
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Informationsförsörjning  och några angränsande policyområden 
Forskningspolitik 
I allt forsknings-  och utvecklingsarbete gäller det att skapa en viss balans 
mellan kunskapsproduktion och konsumtion av kunskap. Var balans-
punkten exakt skall ligga kan diskuteras, men såväl FoU-planering som 
FoU-arbete bör baseras på en god kännedom om det internationella kun-
skapsläget. Först och främst  gäller det att undvika onödigt dubbelarbete 
och här kan en effektiv  informationsförsörjning  minska risken för  felakti-
ga beslut. Vidare bildar tidigare dokumenterad kunskap en viktig resurs 
för  forskare  och teknikers dagliga arbete. 
Mot bakgrund av att informationsanvändning  och -spridning utgör en na-
turlig och helt avgörande del av FoU-arbetet är det förvånande  att man i 
samband med planering av forskning  så sällan direkt berör informations-
och kommunikationsaspekter. Man antar helt enkelt att såväl utnyttjan-
det av tidigare kunskap som spridning av nya forskningsrön  mer eller 
mindre fungerar  helt av sig själv. Sällan eller aldrig ser man att speciella 
resurser avsätts för  t ex informationssökning,  litteraturanskaffning  eller 
publicering. Detta förefaller  än märkligare med tanke på att satsningar på 
forskning  ofta  görs i den bestämda avsikten att forskningen  skall ha ett 
nyhetsvärde och att dess resultat skall kunna utnyttjas. 
Nu kan man invända mot detta och hävda att utgifter  för  informations-
funktioner  ingår i overheadkostnader på samma sätt som utrustning, 
lokalhyra etc. Emellertid underskattar man ofta  den tid och de kostnader 
som är förknippade  med informationssökning,  resor, konferensdeltagan-
de, litteraturanskaffning  och publicering. En vanlig föreställning  är nog 
fortfarande  att man utgår från  att litteraturtillgången är en resurs som 
man inte behöver planera särskilt eller betala för.  Tidigare kanske detta 
var en rationell inställning, men för  att kunna utnyttja dagens informa-
tionssystem krävs både speciell kompetens och ekonomiska resurser. 
Inom högskolesektorn har biblioteksfunktionen  länge haft  en sidoordnad 
roll både organisatoriskt och budgetmässigt. Detta kan vara en av orsak-
erna till att bibliotekens anslag inte alls har ökat i samma takt som sats-
ningarna på forskning  och högre utbildning. Sedan några år tillbaka ingår 
biblioteken som en del av den lokala högskoleorganisationen vilket med-
fört  en fastare  anknytning till forskning  och undervisning men också kon-
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kurrens om ekonomiska resurser. Anslagen till svenska forskningsbiblio-
tek uppgick 1981/82 till 4,6 procent av de totala anslagen (UHÄ:s anslags-
framställning  1983/84). Detta innebär en betydande investering i informa-
tionsresurser. Trots detta har biblioteken svårt att bibehålla en hög ser-
vicenivå eftersom  kostnaderna för  litteratur ökat mycket kraftigt  på sen-
are år. 
Information  är en speciell resurs i den meningen att den knappast är en 
bristvara. Problemet handlar istället om att kunna hantera ett redan om-
fattande  inflöde  av information  och kunna orientera sig i ett komplext 
och föränderligt  informationsutbud.  Ökade resurser till litteraturinköp 
och beståndsuppbyggnad är därför  knappast hela lösningen på proble-
met. Det behövs effektivare  metoder att söka, välja ut, anskaffa  och lagra 
information.  Detta ställer i sin tur krav på utnyttjande av ny teknik, ut-
bildning och en helhetssyn på informationshanteringen.  Datatekniken er-
bjuder här goda möjligheter att skapa integrerade system för  flera  olika 
informationsfunktioner  där man kan lagra och återvinna både internt och 
externt genererad information. 

Utbildningspolitik 
Förmågan att självständigt söka, bedöma, bearbeta och utnyttja informa-
tion kan ses som grundläggande i högre utbildning och forskning,  liksom 
för  de studerandes kommande yrkesverksamhet. En angelägen målsätt-
ning syns därför  vara att de studerande under studietiden får  kunskaper 
och träning i informationssökning  så att de är rustade för  yrkesverksam-
het i en föränderlig  miljö. 
Det finns  en rad skäl att grundlägga goda informationsvanor  under ut-
bildningstiden. I synnerhet när det gäller högre utbildning blir kunskaper i 
informationssökning  ofta  väsentligt för  den kommande yrkesverksamhet-
en. Ett annat skäl är att förändringstakten  i samhället mycket snart gör de 
flesta  utbildningar föråldrade.  Man får  därför  ett stort behov av fort-och 
vidareutbildning. En del av detta behov kan lösas genom att personer som 
genomgått kvalificerad  utbildning fortlöpande  följer  sina ämnesområden 
bättre än hittills. 
Ett tredje skäl är pedagogiskt. Under utbildningstiden bör de studerande 
ges möjligheter att självständigt söka och utnyttja vetenskaplig och tek-
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nisk information.  Modern pedagogik och inslag av självständigt arbete 
förutsätter  möjligheter till någon form  av självständig kunskapsinhämt-
ning utöver fastställda  litteraturlistor. Ytterligare ett skäl för  att nu mer 
än tidigare betona informationssökning  i utbildningen är att det ökade in-
formationsutbudet  och tillkomsten av nya media kräver kunskaper som 
tidigare varken fanns  eller behövdes. 
Värdet av kunskaper i informationssökning  har framkommit  i olika ut-
redningar om t ex högskoleutbildning. U68-utredningen skriver följande: 

"Högskoleutbildning syftar  i regel till att förbereda  till själv-
ständiga arbetsuppgifter  i vilka en säker kunskapsbakgrund 
och förmåga  att samla in information  är väsentliga." 
(SOU 1973:2 s 61) 

Sådana målsättningar överensstämmer inte alltid med den faktiska  situati-
onen. När det gäller förhållandet  till biblioteksservice och informations-
sökning har många högskoleutbildningar ett förvånansvärt  magert prog-
ram. I en studie av teknologer och civilingenjörer från  KTH fann  Hög-
lund m fl  (1978) att biblioteksanvändning och informationssökning  sällan 
uppmuntrades eller belönades under utbildningstiden. Detta kan då jäm-
föras  med hur man uppfattar  yrkeslivets krav några år efter  genomgången 
utbildning (Tabell 1.1). 

Tabell 1.1. Informationssökningens  roll  i skola  och yrkesliv  enligt  blivande  och 
yrkesverksamma civilingenjörer.  Källa:  Höglund  m fl  (1978). 

Procent 
Påstående som instämmer Informationssökning  uppmuntras av lärarna i ganska stor 

eller mycket stor utsträckning 2 (159) 
Biblioteksanvändning har stor eller mycket stor inverkan på 

studieresultatet (enligt teknologie studerande) 9 (165) 
Informationssökning  har stor eller mycket stor betydelse 

för  en yrkesverksam ingenjör (enligt yrkesverksamma 
KTH-ingenjörer) 91 (204) 
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Såväl de studerande som yrkesverksamma civilingenjörer var eniga om att 
kvalificerad  informationssökning  är av stor eller mycket stor betydelse i 
yrkesarbetet. Därmed antyds ett stort utbildningsbehov som i längden 
knappast kan negligeras. 
Industripolitik 
Idag sker en större del av det tekniskt-naturvetenskapliga FoU- arbetet in-
om industrin. Därför  är också informationsförsörjning  en viktig fråga  för 
industrin. Exakt hur betydelsefull  den är blir svårare att ange. Det är en 
del av den s k teknikfaktorn,  som förutom  arbete och kapital räknas till 
produktionsfaktorerna.  Inom hela OECD har teknikfaktorn  uppskattats 
svara för  mer än två tredjedelar av BNP-ökningen. Även i Sverige är tek-
nikfaktorns  bidrag betydande och svarar för  cirka 75 procent av tillväxten 
sedan början av 1950-talet (Tabell 1.2). 
Teknikfaktorn  omfattar  alla typer av effektivitetsförbättringar.  Den rent 
tekniska förändringens  bidrag torde motsvara bara en del av detta. Ändå 
ger beräkningarna, trots mätproblem och viss osäkerhet, ett imponerande 
resultat. Hur stor del informationsförsörjningen  har i detta kan vi inte sä-
ga. Däremot kan vi konstatera att vetenskaplig och teknisk information  är 
en nödvändig ingrediens för  utvecklingsarbete och forskning.  Det är 
också centralt för  kunskapshandel och internationell teknikbevakning lik-
som för  marknadsföring,  utbildning, utveckling av organisationsformer 
och ledning. 

Tabell 1.2. Teknikfaktorns  bidrag  till  produktionsökningen  i Sverige 
1950-1976.  Källa:  Vedin  (1982). 

Teknikfaktorns 
Period bidrag i procent 
1950-1955 36 
1955-1960 75 
1960-1965 77 
1965-1970 96 
1970-1975 92 
Genomsnitt 
1950- 1976 76 
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Trots ökade satsningar på industriell forskning  och utveckling och infor-
mationsförsörjningens  uppenbara roll i dessa sammanhang har många fö-
retagsbibliotek haft  svårigheter att hävda informationsfunktionens  ställ-
ning i företaget.  Kanske sammanhänger detta med traditionella uppfatt-
ningar kring bibliotek. Å andra sidan har flera  större företagsbibliotek  ut-
vecklats till moderna informationscentraler  med i vissa fall  utomordentlig 
service och högt kvalificerad  personal. På senare tid kan man skönja en 
ny filosofi  för  "information resources management" som innebär att man 
ser företagets  informationshantering  i ett helhetsperspektiv där biblio-
teksfunktioner  integreras med övrig intern och extern kommunikation 
(Synnott och Gruber 1982). 
Inom många företag  saknas dock särskild personal, teknik och andra re-
surser för  att upprätthålla en kvalificerad  bevakning av ny teknik mm. En 
viktig målgrupp för  informationsservice  och rådgivning är därför  de 
mindre och medelstora företagen.  I flertalet  västländer har man en rad in-
stitutioner och program som syftar  till att stimulera mindre företags  tekni-
ska och ekonomiska utveckling. Samtidigt växer det fram  nya hjälpmedel 
för  informationssökning  inom teknik och marknadsföring  som bör kunna 
utnyttjas av sådana rådgivningsorgan och i vissa fall  direkt av företagen 
själva. 
Intresset för  att utnyttja bibliotek och datorbaserade informationstjänster 
är ännu så länge begränsat bland de mindre företagen.  Detta kan sam-
manhänga med att de tjänster som erbjuds inte är särskilt väl anpassade 
till företagens  behov och önskemål, men det beror sannolikt också till stor 
del på bristande kunskap om den nya teknikens möjligheter. Informa-

! tionssökning kan ses som särskilt viktig för  de företag  som saknar tillgång 
still egen expertis. Utveckling av informationstjänster  som är speciellt an-
passade för  de mindre företagens  behov är därför  en viktig dél av en 
nationell politik på informationsförsörjningens  och industripolitikens 
område. 

Sammanfattning 
Informations-  och kommunikationsfrågor  är involverade i all mänsklig 
verksamhet. Det är därför  lätt att ta denna aspekt för  given och anta att 
den inte kräver särskild planering. Kanske var detta längre tillbaka en rim-
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lig strategi i många fall.  Vi menar att detta i så fall  inte gäller längre. In-
formationssystemens  mångfald,  expansion och ekonomiska betydelse le-
der till krav på planering, organisation och ett medvetet förhållningssätt 
gentemot information  och dess användning. Detta framstår  som en av 
konsekvenserna av att samhällets utveckling rör sig mot ett informations-
samhälle där produktion, spridning och utnyttjande av kunskap är domi-
nerande aktiviteter. 
Informationsförsörjning  kan ses som ett nytt policyområde vars övergrip-
ande syfte  är att förbättra  tillgången till den information  som behövs i oli-
ka typer av problemlösningsarbete. I Sverige liksom i många andra länder 
ligger det övergripande ansvaret för  informationsförsörjning  på speciella 
statliga organ. Delegationen för  vetenskaplig och teknisk informations-
försörjning  (DFI) har en samordnande och planerande funktion  främst 
vad gäller bibliotek, databaser och andra liknande informationstjänster 
för  sökning och anskaffning  av information  av faktakaraktär.  Informa-
tionsteknologins utveckling och ett ökat inslag av kunskapsbaserade verk-
samheter i samhället har inneburit att vetenskaplig och teknisk informa-
tionsförsörjning  i allt större omfattning  kommit att innefatta  andra typer 
av informationsslag  och även nya spridningsformer.  Området har, särskilt 
mot bakgrund av den informationsteknologiska  utvecklingen, många och 
nära anknytningspunkter med den generella informationspolitik  som suc-
cessivt växer fram.  Det finns  också klara beröringspunkter med forsk-
nings-, utbildnings- och industripolitik. Därför  är det viktigt att behandla 
frågor  om informationsförsörjning  i relation till de verksamheter som den 
skall betjäna. 
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2 KUNSKAPSPRODUKTION 
I SVERIGE 

Inledning 
Intimt förknippat  med begreppet informationssamhälle  är ett ökat bero-
ende av avancerad kunskap. Ett tydligt tecken på detta är att allt större re-
surser satsas på forskning,  utvecklingsarbete och utbildning. I sådana 
kunskapsbaserade verksamheter är kommunikationsprocesser av funda-
mental betydelse. När det gäller forskning  är kommunikation både verk-
samhetens förutsättning  och resultat. Forskaren kan jämföras  med ett in-
formationsbearbetande  system där råvaran (input) och slutprodukten 
(output) utgörs av information.  På liknande sätt kan man betrakta tek-
niskt utvecklingsarbete och utbildning även om slutprodukten där har en 
annan fysisk  form.  Ingenjören bakar in sin kunskap i en produkt eller till-
verkningsprocess medan utbildningssystemet bygger in kunskapen i ele-
vens hjärna. 
Den kraftiga  expansionen av forskningssektorn  har resulterat i ett mycket 
stort och snabbt växande utbud av artiklar, rapporter, böcker, statistik 
och fakta.  Informationstillväxten,  oavsett om den representerar genuina 
kunskapstillskott eller ej, är så pass dramatisk att den ställer krav på nya 
och mer effektiva  metoder för  att sprida, lagra, söka och utnyttja infor-
mation. Just på vetenskapens och teknikens område har därför  datatekni-
ken tidigt utnyttjats för  att bygga upp kunskapsbanker och söksystem. En 
ny mediastruktur har redan växt fram  som innebär nya förutsättningar 
för  produktion, spridning och utnyttjande av kunskap. Databaser ersätter 
tryckta bibliografier.  Statistik och forskningsdata  lagras i stora databan-
ker. Elektroniska tidskrifter  och datorbaserade meddelandesystem finns 
redan. Det är därför  naturligt att informationsförsörjning  främst  disku-
terats i samband med vetenskaplig och teknisk information.  Även om om-
rådet i praktiken spänner över ett vidare fält  framstår  forskningsinforma-
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tionen som den kärna man utgått från  och kring vilken de flesta  undersök-
ningarna kretsat. 

FoU-investeringar i Sverige 
Forskningens ekonomiska och kulturella betydelse är numera allmänt er-
känd. Idag lever omkring 90 procent av alla forskare  och vetenskapsmän 
som någonsin existerat. Detta kunde man i och för  sig också sagt för  fem-
tio eller hundra år sedan, men detta faktum  är en av flera  indikationer på 
forskningens  snabba tillväxt. Forskning och utvecklingsarbete (FoU) rep-
resenterar en ekonomiskt viktig del av verksamheten i många länder. Ur 
informationsförsörjningssynpunkt  är satsningarna på FoU av särskilt in-
tresse att följa.  Antalet forskare  och tekniker anger storleken på en viktig 
målgrupp för  informationsförsörjningen  och tillkomsten av nya forsk-
ningsområden innebär förändringar  både vad gäller utbud och efterfrågan 
på information. 
Statistiska Centralbyrån (SCB) producerar löpande statistik om forsk-
nings- och utvecklingsarbetet i Sverige. Statistiken omfattar  teknisk och 
naturvetenskaplig FoU och bygger på uppgifter  som lämnats av företag 
och andra organisationer via ett speciellt formulär  (SCB 1984). Statistiken 
täcker inte in all forskning  i landet. Underskattningarna är störst vad gäl-
ler universitets- och högskoleområdet. Trots dessa begränsningar kan 
man hävda att SCB:s uppgifter  ger en förhållandevis  god bild av FoU-
verksamhetens nivå och fördelning  inom landet. 
Det är uppenbart att FoU-aktiviteten i landet ökat markant under 1970-
talet. På tio år, från  1971 till 1981, har FoU-utgifterna  fördubblats  räknat 
i fasta  priser. Företagssektorn svarar för  den största delen, 65 procent av 
landets totala FoU-utgifter.  Universitets- och högskolesektorn svarar för 
drygt 30 procent medan den offentliga  sektorn endast omfattar  cirka 5 
procent (Figur 2.1). 
Denna utveckling innebär för  informationsförsörjningens  vidkommande 
att informationsbehoven  till mycket stor del finns  i den industriella sek-
torn samtidigt som de som helhet ökat mycket kraftigt.  Grovt räknat kan 
man anta att dubbelt så mycket vetenskaplig och teknisk information  pro-
duceras, sprids och utnyttjas inom landet idag jämfört  med situationen 
för  bara tio år sedan. 
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O Figur  2.1. FoU-utgifter  i Sverige 1971 -1983. Källa: SCB, Statistiska Meddelanden Serie U 

1984:20. 

FoU-verksamheten är extremt snedfördelad  inom företagssektorn.  Man 
finner  att företag  med färre  än 500 anställda endast svarar för  8 procent 
av företagens  samlade FoU-kostnader. Även bland de större företagen 
finns  en stark koncentration där de fem  mest forskningsintensiva  företa-
gen svarar för  mer än 40 procent av industrins totala FoU-insatser. Endast 
25 företag  svarar för  hela 71 procent av företagens  samlade investeringar i 
forsknings-  och utvecklingsarbete. 
Det finns  också en stor variation mellan branscher. Läkemedelsindustrin 
har den i särklass högsta intensiteten vare sig man räknar FoU-kost-
nadernas andel av förädlingsvärdet  eller andelen årsverken som satsas på 
forskning  och utveckling. Elektro- och transportmedelsindustrin är också 
relativt forskningsintensiva  medan den lägsta FoU-intensiteten finns  inom 
trävaruindustrin och grafisk  industri. 
Man uppskattar att 1981 utfördes  totalt 45000 årsverken i landet varav 
12400 utfördes  vid universitet och högskolor. Industrin svarar således för 
merparten av det naturvetenskapliga och tekniska FoU-arbetet i landet. 
Emellertid finns  det stora skillnader i inriktning mellan industrin och uni-
versitetssektorn. 
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SCB använder sig av OECD :s indelningar av olika typer av FoU-arbete. 
Man skiljer på följande  aktiviteter: 

Grundforskning: 
att systematiskt och metodiskt söka efter  ny kunskap och nya 
idéer utan någon bestämd tillämpning i sikte 
Tillämpad  forskning: 
att systematiskt och metodiskt söka efter  ny kunskap och nya 
idéer med en bestämd tillämpning i sikte 
Utvecklingsarbete: 
att systematiskt och metodiskt utnyttja forskningsresultat  och 
vetenskaplig kunskap och nya idéer för  att åstadkomma nya 
produkter, nya system eller väsentliga förbättringar  av redan 
existerande sådana 

Universitetssektorn dominerar grundforskningen  medan företagen  helt 
dominerar utvecklingsarbetet (Tabell 2.1). Grundforskning  och utveck-
lingsarbete implicerar delvis olika informationsbehov.  Forskningslittera-
tur har en dominerande roll för  grundforskningen  medan uppgifter  om 
produkter och tillverkningsmetoder har en dominerande roll för  det tek-
niska utvecklingsarbetet. Vi kommer längre fram  att visa hur detta i sin 
tur sammanhänger med vilka informationskällor  som utnyttjas. 

Tabell 2.1. Grundforskning,  tillämpad  forskning  och utvecklingsarbete.  Drifts-
utgifter  för  FoU  1981 (Miljoner  kronor). Källa:  Statistiska  Meddelanden  Serie  U 
1984:20. 

Aktivitet: Tillämpad Utvecklings-
Utförande  sektor Grundforskning forskning arbete Totalt 
Företagssektorn 200 897 6503 7600 
Privat icke vinstdrivande 

sektor - - 21 21 
Offentlig  sektor 116 434 219 769 
Universitets- och högskole-

sektor 2700 800 350 3 850 
Totalt 3016 2131 7093 12240 
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Vetenskap och teknik är en expansiv sektor. Internationellt gäller att 
FoU-utgifterna  i de flesta  industriländer håller jämna steg med eller ökar 
snabbare än den ekonomiska utvecklingen. 1970-talet framstår  som en 
nedgångsperiod då FoU-investeringarna avmattats bl a i USA. Sedan 
slutet av 1970-talet har FoU-investeringarna åter ökat. En tydlig trend i in-
dustriländerna är en förskjutning  från  offentlig  till privat finansiering  och 
utförande  (OECD 1984). 

Litteraturproduktion 
Ett annat sätt att uppskatta forskningsverksamheten  i landet är att utgå 
från  mängden publicerat material. Ökade investeringar i FoU-arbete, sär-
skilt vad gäller grundforskning,  borde avspegla sig i en ökad produktion 
av tidskriftsartiklar. 
Alltsedan de första  tidskrifterna  publicerades under mitten av 1600-talet 
har antalet tidskrifter  ökat. Price (1963) har visat att tillväxten varit expo-
nentiell och antalet tidskrifter  har blivit tio gånger fler  vart femtionde  år. 

Figur  2.2. Antal nytillkommande serier 1900-1979. Källa: Ulrich's International Periodi-
cals Database. 
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De senare tillkomna abstrakttidskrifterna  har växt i antal snabbare och 
tiofaldigats  ungefär  vart trettionde år. Dagens bibliografiska  databaser 
ökar ännu snabbare och tiofaldigas  på bara 10 år. Idag, år 1985, innehål-
ler den kända tidskriftsdatabasen Ulrich's International Periodicals ca 
116000 serier. Merparten av dessa har startats under 1900-talet med en 
kraftig  tillväxt sedan 60-talet (Figur 2.2). Om man studerar utvecklingen 
under 1970-talet ser det ut som om antalet nystartade serier minskat kraf-
tigt (Figur 2.3). Delvis kan denna nedgång förklaras  av att databasen upp-
dateras långsamt, men mycket talar för  att det rör sig om en faktisk 
minskning. Forskningsaktiviteten i världen har inte ökat i samma takt på 
1970-talet som under 1960-talets snabba uppbyggnadsskede. En närmare 
granskning av vilka serier som fortfarande  var aktiva 1985 visar att sär-
skilt många av de tidskrifter  som startats under 1970-talet inte länge är ak-
tiva. Detta kan bero på att tidskrifternas  ekonomiska situation blivit allt-
mer pressad. 
Även om tillväxten har saktat in är volymerna ändå så stora att svårig-
heterna att söka och utnyttja dessa kunskapsmassor torde vara uppen-
bara. På många områden innebär informationstillväxten  att enskilda 

Figur  2.3. Antal nytillkommande serier 1960—1983 och därav fortfarande  aktiva februari 
1985. Källa: Ulrich's International Periodicals Database. 
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forskare  får  svårt att hålla jämna steg med litteraturen, trots en hög speci-
alisering. För Sveriges del handlar det om att klara en omfattande  kun-
skapsimport, eftersom  våra egna bidrag till kunskapstillväxten med nöd-
vändighet blir små. 
Man brukar räkna med att svensk forskning  bara motsvarar någon pro-
cent av världens forskning.  Detta kan man få  en uppfattning  om genom 
att direkt i datorläsbara bibliografier  räkna antalet svenska referenser. 
Science Citation Index täcker in de viktigaste tidskrifterna  inom natur-
vetenskap, teknik och medicin medan Social Science Citation Index re-
gistrerar de viktigaste tidskrifterna  inom samhälls- och beteendeveten-
skap. Vi kan se att antalet svenskproducerade artiklar ökar stadigt i SCI 
medan den är relativt konstant i SSCI. Sveriges andel av världsprod-
uktionen ligger på cirka 1.5 procent i SCI, men är bara en halv procent i 
SSCI (Tabell 2.2). 
Inom naturvetenskap, teknik och medicin ligger Sveriges andel av världs-
produktionen ungefär  i den nivå som man brukar ange när det gäller Sve-
riges andel av världens samlade FoU-utgifter.  På den nationella nivån 
tycks således gälla en ungefärlig  balans mellan investeringar i FoU och 
produktion av ny kunskap. Vad gäller samhällsvetenskap beror den låga 

Tabell 2.2. Artiklar  med svensk för  fattar  adress  i SCI  och SSCI.  Källa:  On-line-
sökning  i databaserna. 

Antal svenska artiklar Procent av alla artiklar 
År SCI SSCI SCI SSCI 
1974 5141 486 1.28 0.58 
1975 5 614 347 1.34 0.35 
1976 6965 591 1.54 0.47 
1977 6450 608 1.30 0.48 
1978 7209 643 1.44 0.50 
1979 6885 650 1.33 0.51 
1980 7 818 595 1.51 0.49 
1981 8337 664 1.55 0.52 
1982 9332 705 1.70 0.54 
1983 9557 752 1.69 0.59 
Märk: avser alla "source items" (artiklar, notiser, recensioner) 
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andelen av världsproduktionen sannolikt på publiceringsvanor där större 
delen av litteraturproduktionen riktar sig mot den nationella marknaden 
och kanske i högre grad än i andra länder sker i form  av böcker och rap-
porter. 

A B 
h—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—r 
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y 1 2 3 4 5 6 

Tekn i s k s p e c i a l i t e t 
S venska p a p e r s 

a Al la p a p e r s 
Områdeskoder: A Civil engineering R Fluid, flow,  hydraulics... 
B Construction materials S Heat and thermodynamics 
C Materials properties and testing T Aerospace engineering 
D Transportation U Automotive engineering 
E Water & waterworks eng. V Marine engineering 
F Pollution, sanitary, wastes X Railroad engineering 
G Bioengineering Y Materials handling 
H Ocean and underwater eng. 1 Electrical engineering general 
I Engineering geology 2 Electronics and communication 
J Mining engineering general 3 Computers and data processing 
K Petroleum engineering 4 Control engineering 
L Fuel engineering 5 Light and optical technology 
M Metallurgical engineering general 6 Sound and acoustical technology 
N Metallurgical eng. metal groups 7 Chemical engineering general 
0 Mechanical engineering general 8 Chemical eng. process industries 
P Mechanical eng. plant & power 9 Agricultural eng. & food  technology 
Q Nuclear technology 

Figur  2.4. Sveriges publiceringsprofil  jämfört  med världens inom ingenjörsvetenskap 1984. 
Källa: On-linesökning i Compendex (1984). 
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Om man studerar den svenska artikelproduktionen i större ämnesbiblio-
grafier  kan man märka en anmärkningsvärd stor spridning av svensk 
forskning  över ett stort antal delområden. I bibliografin Engineering In-
dex kan man dela in materialet i cirka 30 olika delområden. De svenska bi-
dragen fördelar  sig mycket jämnt över dessa specialområden och följer 
världsprofilen  mycket nära (Figur 2.4). En stor spridning av forsk-
ningsaktiviteten och likhet med världsprofilen  finner  man också inom fy-
sik och psykologi (Persson 1982). Dessa data innebär i korthet att ett na-
tionellt system för  informationsförsörjning  måste vara berett att betjäna 
forskning  och utvecklingsarbete inom näst intill alla de forskningsfält  som 
finns  representerade internationellt. 
Det finns  flera  andra sätt att beskriva svensk forskning  med hjälp av de 
uppgifter  som finns  inmatade i bibliografiska  databaser. Persson (1984) 
ger en provkarta på en mängd indikatorer som kan tas fram.  Genom att 
räkna hur många svenska artiklar som produceras inom mer avgränsade 
områden kan man få  en uppfattning  om vilka specialitéer som ökar res-
pektive minskar i omfattning,  hur många nya författare  som tillkommer 
över tid, forskningens  inriktning mm. 
Vi kunde ovan konstatera att industrin svarade för  en stor del av invester-
ingarna i FoU-arbete. Detta bör då också avspegla sig i att industrian-
knutna forskare  och tekniker publicerar artiklar och rapporter, även om 
sekretesskäl och arbetsformer  gör att industriforskare  publicerar mindre 
än sina akademiska kolleger. Med hjälp av ett speciellt ordräkningskom-
mando kan man direkt i dialog med databaser få  fram  ordnade frekvens-
listor över t ex författaradresser.  Författaradresserna  visar var en viss typ 
av forskning  publicerats. Tabell 2.3 bygger på en sådan bearbetning av 

Tabell 2.3. Författaradresser  till  svenska artiklar  (Procent).  Källa:COMPEN-
DEX,  accessionsår 1984, uppdatering  84.10. 

Universitet 
o. högskol. Företag Institut Tot. Antal 

Alla svenska artiklar 62 23 15 100 (914) 
De 200 senaste artiklarna 

om "computer software 
and data handling" 49 38 13 100 (200) 
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adressfält.  Vi har gått in i databasen COMPENDEX, som är den maskin-
läsbara versionen av Engineering Index, och listat författaradresserna  till 
svenska artiklar. Efter  en enkel kodningsprocedur finner  vi att en mycket 
stor andel av det publicerade materialet härrör från  företag.  Detta är sär-
skilt tydligt på delområdet "computer software  and data handling". I 
databasen som helhet är företagens  andel drygt 20 procent vilket svarar 
ganska väl mot företagens  andel av investeringarna i grundforskning  och 
tillämpad forskning.  På dataområdet är företagens  andel av artikelpro-
duktionen hela 38 procent, medan universitetens andel sjunkit i motsvar-
ande grad. 

Sammanfattning 
En egenskap hos informationssamhället  är det stora inslaget av 
forsknings-  och utvecklingsarbete. Det har lett till en omfattande  kun-
skapstillväxt och behov av nya metoder att hantera en växande mängd 
vetenskaplig och teknisk information. 
Den problemlösande aktiviteten såväl som den långsiktiga kunskaps- och 
kompetensuppbyggnaden ökar starkt i det svenska samhället. I grova 
drag kan man teckna en bild över behovet av vetenskaplig och teknisk in-
formation  som innebär att det är koncentrerat till universitetssektorn och 
de stora forskningsintensiva  företagen.  Utanför  dessa organisationer be-
drivs högst tio procent av det slags problemlösningsarbete som direkt krä-
ver tillgång till kvalificerad  vetenskaplig och teknisk litteratur. 
Denna slutsats är givetvis av stor betydelse för  hur efterfrågan  på infor-
mationstjänster av olika slag utvecklas. Idag finns  förhållandevis  effekti-
va hjälpmedel utvecklade för  FoU-arbetet vid större företag  och inom 
universitets-och högskolesektorn. Man kan anta att efterfrågan  på infor-
mationsservice leommer att öka hos dessa grupper och det är också för 
dessa gruppers behöv de traditionella av informationstjänsterna  är ut-
vecklade. 
Men detta innebär inte att det saknas behov av vetenskaplig och teknisk 
information  inom andra samhällssektorer. Inom mindre och medelstora 
företag,  offentlig  förvaltning  och andra organisationer ökar behovet av 
kvalificerad  information  i samband med beslutsfattande  och problemlös-
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ning. Kraven på bearbetad och mottagaranpassad information  är dock 
större bland dessa användargrupper vilket implicerar andra typer av infor-
mationstjänster. 
Om vi ser till den svenska situationen, medför  den internationella konkur-
rensen ett allt starkare beroende av kunskap om hur marknader utvecklas 
internationellt. Dels har vi fått  konkurrens på områden där vi tidigare va-
rit teknikledande och dels uppstår nya branscher där svensk aktivitet är 
nödvändig om landet skall kunna hålla jämna steg med omvärlden. I kort-
het innebär detta att vi i Sverige behöver satsa större resurser på forskning 
och kompetensuppbyggnad samtidigt som vi skapar goda villkor för  in-
formationsutbyte  med omvärlden. Kunskapsproduktion, spridning och 
utnyttjande av kunskap utgör härvidlag nära sammanhängande verksam-
heter som måste stimuleras parallellt. Det faktum  att den svenska forsk-
ningsprofilen  i så pass hög grad matchar den internationella innebär för 
informationsförsörjningens  del att vi inom landet behöver ha tillgång till i 
princip allt vetande. 
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3 FORSKNING OM 
INFORMATIONSFÖRSÖRJNING 
— BEGREPP OCH METODER 

Inledning 
Den del av verkligheten som begreppet informationsförsörjning  innefat-
tar har gjorts till föremål  för  vetenskapliga studier under lång tid. Särskilt 
stark har utvecklingen varit sedan mitten av 1960-talet då många större 
projekt drogs igång för  att studera kommunikationsfrågor  inom veten-
skap och teknik och utveckla nya hjälpmedel för  informationslagring  och 
sökning. Internationellt talar man om informationsvetenskap  eller ibland 
biblioteks- och informationsvetenskap  för  att markera kopplingar till 
hantering av den skriftliga  informationsspridningen.  Områdets utveckling 
har medfört  att man numera betraktar informationsvetenskap  som en 
mångvetenskaplig disciplin i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap, 
teknik och humanvetenskap. Flera enskilda ämnen kan bidra med kun-
skaper när det gäller att förstå  informationsförsörjningens  problem. 
Informationsvetenskap 
När man under 1960-talet allmänt började tala om informationsvetenskap 
hävdade många att hela processen från  informationsproduktion  till an-
vändning eller konsumtion av information  utgjorde informationsveten-
skapens forskningsfält.  En av de första  definitionerna  låter så här: 

"...the science that investigates the properties and behavior of 
information,  the forces  governing the flow  of  information,  and 
the means of  processing information  for  optimum accessability 
and usability. The process include origination, dissemination, 
collection, organization, storage, retrieval, interpretation and 
use of  information." 
(Cuadra 1966) 
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Denna definition  innebär att hela processen från  informationsproduktion 
till användning av information  bildar informationsvetenskapens  domän. 
Man kan också konstatera att de flesta  steg i informationsprocessen  de 
facto gjorts till föremål  för  forsknings-  och utvecklingsarbete. Informa-
tionsvetenskap har också en klart urskiljbar intellektuell tradition. White 
och Griffith (1981) gjorde med hjälp av sk co-citeringar en karta över 
forskningsområdets  struktur. De utgick från  en lista på centrala författare 
och tog sedan reda på hur ofta  dessa citerades samtidigt i forskningslitte-
raturen. Därvid erhölls ett mått (co-citations) som kan sägas mäta hur 
pass närbesläktade olika författare  är. Detta mått kan sedan användas 
som avståndsmått för  framställande  av en sk co-citeringskarta (Se Figur 
3.1). 
Via en speciell kluster-teknik avgränsades sedan ett antal grupper av för-
fattare.  En sådan grupp bildas av forskare  som särskilt studerat forskar-
samhällens sociala och kognitiva strukturer. Allen, Mullins och Crane har 
använt sociometriska tekniker för  att beskriva informella  nätverk mellan 
forskare  medan bl a Price, Small, Garfield  och Narin utnyttjat citeringsin-
dex för  strukturbeskrivningar av forskningsområden  och utvärdering av 
forskning.  Andra har studerat forskares  och teknikers informationsbehov 
och -utnyttjande. Specialområdet bibliometri inrymmer författare,  främst 
från  England, som med olika statistiska och matematiska modeller analy-
serat bl a litteraturens struktur, tillväxt och åldrande, ofta  med utgångs-
punkt i de klassiska studier som genomfördes  av bl a Bradford.  Därutöver 
kan man finna  forskning  kring bibliotek — deras utnyttjande, organisa-
tion, klassifikationssystem  mm. Vi kan urskilja en tredje grupp, som här 
kallas för  generalister, vilket innebär att de strävat efter  att skapa generel-
la teorier för  området. Slutligen får  man också fram  en grupp forskare 
som huvudsakligen arbetar med utveckling och studier av datorbaserade 
informationssystem. 

Forskningsfältet  som det beskrivs i Figur 3.1 inrymmer således flera  del-
områden. Dessa berör olika stadier av informationsprocessen.  Vissa 
forskare  lägger tonvikten på produktions- och utnyttjandefaserna  medan 
andra i första  hand arbetar med lagrings- och återvinningsproblem. En 
annan indelning är att skilja mellan de som studerar problemen med ett 
beteende- och samhällsvetenskapligt perspektiv och de som utgår från  en 
teknisk, speciellt datavetenskaplig problemdefinition.  Ytterligare ett sätt 
att beskriva forskningsområdet  är att skilja mellan makro- och mikroin-
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riktad forskning.  Det finns  exempel på undersökningar som behandlar 
stora aggregat av informationsprocesser  på nationell eller internationell 
nivå medan andra analyserar samspelet människa—dator vid en viss lokal 
tillämpning av ett informationssystem. 

Informationsbegreppet 
Det finns  idag ingen enhetlig, allmänt accepterad definition  av begreppet 
information.  Informationsbegreppet  används inom en lång rad discipliner 
och specialområden. Machlup (1983) nämner ett 30-tal ämnen där infor-
mationsbegreppet är centralt. Några av dessa har namn som börjar på 
"informa"  såsom informationsteori,  informatik,  informationsbehand-
ling etc. En del områden slutar på " ik" som t ex cybernetik, semiotik, 
lingvistik och fonetik  medan andra slutar på "logi"; kognitiv psykologi, 
lexikologi, neurofysiologi  etc. Det finns  med andra ord flera  forsknings-
fält  som kan göra anspråk på att vara en informationsvetenskap.  Område-
na är inbördes mycket olika och man kan knappast förvänta  sig att de kan 
smältas samman i en enad disciplin. Däremot kan man misstänka att det 
ökade intresset för  informationsforskning  inom många traditionella dis-
cipliner kommer att lösa upp gamla ämnesgränser och sätta spår i de vet-
enskaper som behandlar människan och samhället. 

Information  kommer från  det latinska ordet informare,  som betyder att 
forma,  att ge form  åt. Förr var begreppet information  ofta  liktydigt med 
bildning, dvs att ge form  åt medvetandet eller karaktären. När allt fler 
verksamheter i samhället innefattar  lösning av problem som kräver till-
gång till information  är det nödvändigt att ge informationsbegreppet  en 
vid definition  både i termer av vilken typ av information  som avses, hur 
den sprids och till vilka målgrupper den vänder sig. Vad som kan sägas va-
ra gemensamt för  det sammanhang vi behandlar i denna bok är att det av-
ser situationer som kännetecknas av: 

"...aktörer av varierande komplexitet, som befinner  sig i prob-
lemlösningssituationer vilka kräver tillhandahållande av exter-
na argument och fakta" 
(Wersig och Windell 1985). 

Information  är här liktydigt med externa argument eller fakta  som aktö-
ren inte för  tillfället  har. Information  kan då sägas bestå av potentiellt re-
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levanta data. På detta sätt utgör utbudet av vetenskaplig och teknisk litte-
ratur, fakta  om produkter och marknader en informationsmängd  som 
kan vara en resurs för  problemlösningsaktiviteter. Denna definition  inne-
bär att man inte kräver att informationen  måste reducera osäkerhet. Där-
med avviker vi från  de författare  som reserverar begrett information 
till de data som direkt innebär kunskapstillskott eller ökad säkerhet. Ett 

skäl till detta är svårigheterna att säkert förutse  effekten  av att vissa upp-
gifter  eller dokument används. Vid uppbyggnad av informationssystem 
för  mer komplexa problem är det nödvändigt att utgå från  både en stor 
mängd tänkbara frågor  eller problem och ett stort och snabbt föränderligt 
utbud av information. 

Informationsbehov 
I vårt moderna samhälle finns  det en näst intill oändlig mängd av prob-
lemlösningssituationer där information  är eller kan vara en strategisk till-
gång. Under de senaste åren har vi kunnat iakttaga en utveckling av yrkes-
livet som innebär att allt fler  personer har intresse av att följa  den veten-
skapliga och tekniska utvecklingen. Det är inte bara forskare  inom hög-
skolan eller industrin som behöver utnyttja avancerad kunskap. Inom of-
fentlig  förvaltning,  mindre och medelstora företag,  massmedia m fl  or-
ganisationer finns  det personer som i sitt dagliga arbete är beroende av att 
kunna söka och utnyttja teknikens och forskningens  resultat. 
Informationsteknologins  snabba utveckling innebär också att allt fler  in-
formationsslag  kan förmedlas  via de informationssystem  som till en bör-
jan var reserverade för  forskare  och tekniker. Idag kan man via databas-
värdar komma åt information  om produkter, marknader, kompetens mm 
vid sidan av de traditionella vetenskapliga bibliografierna.  Denna utveck-
ling fortsätter  och det finns  många tecken på att vi inom en inte alltför  av-
lägsen framtid  kan nå information  av de flesta  slag via datorbaserade in-
formationssystem  och nätverk. Utvecklingen av samhällslivet mot ett ökat 
informationsberoende  är således parat med en informationsteknologisk 
expansion som innefattar  allt fler  områden och möjliga användargrupper. 

Informationsbehovet  är svårt att mäta direkt men kan i princip härledas 
från  en analys av problemsituationer. Här kan man ta hänsyn både till vad 
vi skulle kunna kalla objektiva och subjektiva behov. Med objektiva be-
hov menar vi vad man utifrån  kan anse vara rimligt eller nödvändigt för 
att lösa vissa typer av uppgifter. 
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Subjektiva behov är de behov som olika aktörer själva uppfattar  sig ha. 
Detta sammanfaller  till stor del med vad Atkin (1973) avser när han defi-
nierar informationsbehov  som: 

". . . en funktion  av en utifrån  betingad osäkerhet, som följer 
av en upplevd skillnad mellan en individs aktuella kännedom 
om förhållanden  i omgivningen och ett mål som individen för-
söker uppnå". 

Behovet kan således bestämmas antingen från  individens upplevelser eller 
från  den aktuella problemsituationen. Det är uppenbart att man inte helt 
kan definiera  vad en individ behöver utan att beakta båda dessa aspekter 
på behov. Det räcker inte att enbart känna till problemsituationens krav 
utan vi måste också utgå från  vad individen redan vet, hans eller hennes 
preferenser,  arbetsstil mm. Vi vill hävda att det finns  mycket stora varia-
tioner i hur individer upplever behovet av information  även inom snävt 
avgränsade grupper. Samtidigt måste vi också erkänna att ett och samma 
problem kan lösas på flera  sätt. 

Ett sätt att närmare ange olika typer av behov är att skilja på regelbundna 
och mer tillfälliga  behov. Många verksamheter är av ett sådant slag att 
man kontinuerligt behöver följa  utvecklingen inom ett problemområde 
utan att man omedelbart kan tillämpa informationen  i en specifik  prob-
lemlösningssituation. Detta kallas ofta  för  aktuell eller löpande informa-
tionsbevakning. Till de regelbundna behoven kan man också föra  vad 
som behövs för  dagliga uppgifter  exempelvis i form  av enstaka faktaupp-
gifter,  kataloger, handböcker. Man har också ofta  behov av stimulans i 
form  av idéer och uppslag samt reaktioner på vad man gör genom kom-
munikation med andra individer (Figur 3.2). 

Vid olika tillfällen  kan man behöva göra större informationssökningar  för 
att öka kunskaperna om mer specifika  problem. Man talar här ofta  om 
retrospektiva eller tillbakablickande sökningar där syftet  är att få  fram 
vad man hittills vet om ett problem. Att skilja på regelbundna och tillfälli-
ga informationsbehov  är viktigt eftersom  det innebär olika typer av krav 
på informationssystem  och -service. 
Informationsbehov  kan också beskrivas med avseende på ämnesinnehåll 
och de krav som ställs på fysisk  form  och tillgänglighet, svårighetsgrad, 
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REGELBUNDNA BEHOV: 

Aktuell bevakning - att hålla sig ajour med nyheter 

Information för dagligt bruk - att få tag i uppgifter som behövs löpande, t ex hand-

böcker, tekniska data, metoder etc 

Stimulans - att få uppslag och nya idéer 

Återkoppling - att få reaktioner på eget arbete från kolleger 

TILLFÄLLIGA BEHOV: 

Retrospektiva sökningar - att lära känna tidigare arbeten inom området 

Instruktion - att skaffa sig ny kompetens eller friska upp gamla kunskaper 

Konsultation - att få färdiga lösningar eller expertråd 

Figur  3.2. Olika typer av informationsbehov.  Källa: Orr (1970). 

bearbetningsnivå, tillförlitlighet  mm. Det är därför  uppenbart att man be-
höver arbeta med relativt komplexa och mångfacetterade  beskrivningar av 
informationsbehov  för  att kunna anpassa informationssystem  till de mål-
grupper som skall betjänas. 
Informationsbehov  kan sägas vara ett uttryck för  vissa inneboende egen-
skaper hos problemsituationer och aktörer, som inte så lätt låter sig mät-
as. Emellertid finns  det indirekta mått som åtminstone i grova termer mät-
er informationsbehovens  omfattning  och karaktär. Vissa typer av aktivi-
ter och problem implicerar vissa typer av information  och informations-
källor. Arbetar man med t ex forskning  är det mer eller mindre givet att 
man behöver god tillgång till bibliografier,  databaser, facklitteratur  etc. 
Arbetar man t ex med företagsledning,  behöver man bl a aktuell informa-
tion om ekonomi och marknader, nya produkter och tillverkningsmetod-
er. Ämnesområde, kompetens, ambitionsnivå och målsättning är ytterlig-
are exempel på faktorer  som påverkar informationsbehov. 

Informationsutbud 
Man kan idag urskilja ett mycket stort antal informationskällor  av betyd-
else för  problemlösning. Vi kan göra en indelning i formella  och informel-
la informationskällor.  De formella  källorna avser främst  tryckt material: 
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bibliografier,  tidskrifter,  rapporter, monografier,  statistik etc. De flesta 
bibliografier  och ett ökat antal statistik- och faktasamlingar  finns  också i 
datorläsbar form,  samtidigt som man i ökad utsträckning satsar på elekt-
ronisk publicering av tidskrifter. 
Med informella  källor avses huvudsakligen muntlig information  via per-
sonkontakter, konferenser,  mässor, föredrag  och seminarier etc. Många 
studier har visat att de informella  kanalerna är av utomordentligt stor be-
tydelse för  olika gruppers informationsintag.  Ibland finns  informationen 
inte tillgänglig i tryckt form  och ofta  är personkontakter ett nödvändigt 
alternativ till sökning i tryckta källor (Figur 3.3). 
En annan indelningsgrund är att skilja mellan primära, sekundära och ter-
tiära informationskällor.  Med primära källor avses information  i sin ur-
sprungliga form:  tidskriftsartiklar,  böcker, tabellverk etc. Sekundära käl-
lor kan vara referattidskrifter,  citeringsindex, expertförteckningar  mm 
som hänvisar till de primära källorna och används som hjälpmedel för  in-
formationssökning.  Till de tertiära källorna kan man räkna olika vägleda-
re till primära och sekundära informationskällor,  databaser över databas-
er, hänvisningstjänster och informationskonsulter,  som på basis av till-
gång till många olika källor erbjuder informationservice.  Servicenivån 
kan här variera från  delgivning av litteraturreferenser  till omfattande  sam-
manställningar och rådgivning. 

Ytterligare en indelningsgrund, som sammanhänger med informationens 
tillgänglighet, är att skilja mellan interna och externa informationskällor. 
Interna källor avser sådan information  som skapats inom den egna orga-
nisationen: interna rapporter, PM, kolleger i organisationen mm. Externa 
källor avser information  som är skapad utanför  organisationen och måste 
tas in över organisationsgränsen på ett eller annat sätt. De externa källor-
na omfattar  då hela det stora utbudet av tryckta och muntliga kanaler i 
organisationens omgivning. Distinktionen mellan interna och externa käl-
lor är central med tanke på att man i stora organisationer finner  personer 
som i huvudsak arbetar med internt producerat material och endast i un-
dantagsfall  behöver konsultera källor utanför  den egna organisationen. 
Sammanfattningsvis  kan vi säga att informationsutbud  är en samlings-
term för  olika tryckta och muntliga informationskällor.  Sett ur den en-
skilde informationsanvändarens  perspektiv är detta utbud mycket komp-
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INTERNA EXTERNA 

Interna dokument Tidskrifter, böcker, 

FORMELLA PM, rapporter, rapporter, bibliogra-

register arkiv fier, databaser 

Samtal med kolleger Brev, kongresser, 

INFORMELLA inom organisationen, samtal med kolleger 

sammanträden utom organisationen 

Figur  3.3. Olika typer av informationskällor. 

lext och och dessutom snabbt föränderligt  både vad avser innehåll och åt-
komst. Detta innebär svårigheter att överblicka marknaden och välja rätt 
kanal, men det innebär också att det finns  flera  olika sätt att organisera en 
effektiv  informationsförsörjning.  Många informationskällor  överlappar 
dessutom varandra vilket gör det möjligt att nå samma information  på oli-
ka vägar. 

Informationsanvändning 
Upplevda behov av information  leder oftast  till någon form  av sökbeteen-
de, dvs aktiviteter som innebär att man söker information  i olika källor. 
Vi kan här definiera  informationsanvändning  som den aktivitet en individ 
vidtar för  att söka, identifiera,  anskaffa  och bearbeta budskap i syfte  att 
reducera osäkerhet i en problemsituation. 
Informationsanvändning  innefattar  då såväl sökbeteende som det egentli-
ga utnyttjandet av informationen.  I olika studier av informationsanvänd-
ning väljs av praktiska skäl ofta  någon av dessa aspekter som indikator på 
vad som används, hur mycket eller hur ofta  detta sker osv. 

Informationsanvändning  inbegriper således flera  moment och bildar ofta 
långa och komplicerade handlingssekvenser. I huvudsak rör det sig om en 
intellektuell aktivitet som inte så lätt kan observeras och beskrivas. Det 
man någorlunda väl kan komma åt för  empiriska studier är samspelet 
mellan informationsanvändare  och informationssystem.  Vi kan t ex ob-
servera vilka informationskällor  som konsulteras, vilka frågor  som ställs 
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till dem och hur ofta  de utnyttjas. Däremot är det mycket svårt att exakt 
beskriva hur den erhållna informationen  bedöms och bearbetas. Man är 
då ofta  hänvisad till användarnas egna värderingar och uttalanden. 
Tonvikten har i många studier legat på vilka informationskällor  som an-
vänds, medan forskning  om sökprocessen och dess resultat är mindre van-
ligt förekommande.  Man kan säga att vi idag har förhållandevis  god kun-
skap om användares preferenser  för  olika informationskällor,  vilka de 
känner till och hur ofta  de används. Däremot vet vi mindre om på vilket 
sätt informationskällorna  används, vilken information  man faktiskt  häm-
tar ur källorna och hur den sedan tillämpas i problemlösningsarbetet. 
Forskning som tar fasta  på interaktionen mellan användare och informa-
tionssystem är av särskild vikt för  systemutveckling i syfte  att förbättra 
existerande system och utveckla nya. 

Effekter  av informationsanvändning 
Ett område av mycket grundläggande natur rör effekterna  av informa-
tionsanvändning. Med effekter  av informationsanvändning  avser vi i för-
sta hand de förändringar  i aktiviteter och problemlösningsförmåga  som 
utnyttjande av olika informationskällor  ger upphov till. En del effekter  är 
direkta i termer av ökad kunskap eller lösta problem. Andra är indirekta i 
form  av kostnader och tidsanvändning. 
Här kan man konstatera att man i mycket begränsad skala försökt  studera 
positiva och negativa effekter  av informationsanvändning.  Vi vet inte idag 
om t ex datorbaserade system på ett avgörande sätt påverkat problemlös-
ningsförmågan  hos användare eller vilka eventuella indirekta effekter  ut-
nyttjandet av dylika system medför. 

Det kan vara angeläget att studera effekter  av flera  skäl. Information  har 
ofta  uppfattats  som en självklar tillgång och det är sällan organisationer 
eller enskilda ägnar informationsförsörjning  speciell uppmärksamhet i 
planeringsmässiga eller ekonomiska sammanhang. Likväl kan man anta 
att informationsanvändning  har direkta effekter  på samhällslivet. I vårt 
moderna samhälle, där informationstillgång  är en allt viktigare resurs bor-
de det vara väsentligt att närmare kunna ta reda på vad informationen  be-
tyder i olika sammanhang — för  forskning,  problemlösning och besluts-
fattande.  Vilka effekter  ger satsningar på datorbaserade informationssys-
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tem? Vad betyder minskade anslag till biblioteken? Påverkar detta forsk-
ningens kvalitet? Vilka konsekvenser för  informationstillgången  ger ny in-
formationsteknologi  upphov till? Hur påverkas arbetsmarknaden, arbets-
miljön och livskvalitén? 

Samspelet mellan behov, utbud, användning och effekter 
Informationsutbud,  behov, användning och effekter  av information  hän-
ger intimt samman. Om man vill få  en djupare förståelse  av hur informa-
tionsförsörjningen  fungerar  är det nödvändigt att studera samspelet mel-
lan dessa faktorer.  Forskning kring informationsbehov  och -användning 
anklagas ofta  för  att sakna en väl sammanhållen teoretisk överbyggnad. 
Fram till idag har ett stort antal undersökningar genomförts  som är svåra 
att jämföra  eftersom  man saknat enhetliga begrepp och metoder. Ett an-
nat kännetecken är att man sällan haft  ambitioner att analysera orsaks-
sammanhang — vad som påverkar de fenomen  man studerar. Kritiken är 
välgrundad, men det är ingalunda någon enkel uppgift  att utarbeta håll-
bara begreppssystem och teorier. Vi har här gett förslag  på hur ett antal 
nyckelbegrepp kan avgränsas och definieras.  Definitionerna  blir med nöd-
vändighet generella och inför  olika empiriska studier blir man tvungen att 
välja bland många olika operationella definitioner  av begreppen. 

Informationsförsörjning  kan ses som en verksamhet som går ut på att ut-
veckla informationssystem  och -tjänster som svarar mot de behov som 
finns  och kommer att finnas.  En grundläggande frågeställning  är därför 
hur sambandet ser ut mellan informationsutbud,  -behov och användning. 
På en övergripande nivå är det rimligt att det genomgående råder positiva 
samband mellan dessa faktorer.  Behov, utbud och användning bildar en 
slags samverkansspiral där de enskilda faktorerna  förstärker  varandra. 
Den utveckling vi idag kan observera ser ut att i princip följa  en sådan mo-
dell. De ökade satsningarna på FoU-arbete har lett till ett snabbt expan-
derande utbud av information  om forskning  och teknik och olika typer av 
hjälpmedel för  informationssökning  och -överföring.  Man kan också 
märka ett stigande intresse för  och utnyttjande av moderna hjälpmedel 
för  informationssökning.  Denna enkla teoretiska modell får  sannolikt 
empiriskt stöd. Dess motsats verkar orimlig. 

Men samtidigt är denna modell alltför  generell och inte speciellt fruktbar. 
Det finns  en lång rad barriärer som gör att informationsbehov  inte direkt 
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slår igenom i ett förändrat  utbud. På samma sätt kan det ta lång tid innan 
ny informationsteknik  börjar utnyttjas av de grupper som skulle ha nytta 
av den. En huvuduppgift  för  sk användar- och behovsstudier är därför  att 
identifiera  olika faktorer  hos system och användare som påverkar anpass-
ningen mellan behov och utbud. 
Vilka dessa begränsande barriärer är varierar beroende på vilka informa-
tionskällor, användare och problemsituationer som avses. Vi kommer 
längre fram  att redovisa studier av enskilda system och användargrupper 
där vi i mer detalj behandlar dessa frågor.  Emellertid kan man ange några 
mer generella hinder eller hämmande faktorer. 
Tillgänglighet  i betydelsen informationens  fysiska  åtkomlighet har i prak-
tiken varit vägledande för  informationsförsörjningen.  Biblioteksbestånd-
en och system för  informationssökning  är här de viktiga instrumenten. 
Tillgången på litteratur och möjligheterna till snabba dokumentleveranser 
är två viktiga frågor  som ägnas stor uppmärksamhet idag. Likaså finns 
det behov av att förbättra  tillgängligheten av söksystem både vad gäller åt-
komst av databaser och sökspråk. 
Informationens  relevans  är en annan central aspekt på alla informations-
system. Det är givetvis viktigt att man utvecklar system med ett för  an-
vändarna intressant innehåll. En orsak till ett begränsat utnyttjande av 
informationssystem  är att information  av intresse saknas och måste sökas 
på annat håll. Vissa söksystem ger alltför  stora mängder ointressant mate-
rial och användaren måste själv ägna mycket tid åt att sovra i materialet. 
Informationens  form  är heller inte alltid anpassad till användarnas förut-
sättningar. En del databaser ger alltför  begränsad information  om origi-
naldokument för  att man skall kunna bedöma deras värde. Speciellt för 
svenska användare utgör språkhinder ofta  ett problem vid läsning av refe-
renser och artiklar. 
Informationsanvändning  utgör en del av problemlösningsarbetet och 
måste i praktiken underordnas detta. Tidsåtgången mellan upplevda be-
hov och erhållen information  gör att många informationskällor  utesluts 
redan på ett tidigt stadium. I en del studier har man funnit  att användare 
har högt ställda tids-  och relevanskrav.  Ibland talas om 3-minutersregeln, 
vilken innebär att dokument som inte upplevs vara relevanta efter  tre mi-
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nuters läsning hamnar direkt i papperskorgen. I vissa fall  kan avgifterna 
för  litteratur eller datorbaserad informationssökning  vara ett hinder. 
Informationsmättnad  är ett fenomen  som kännetecknar många använda-
res situation. Det är sällan förekommande  att man upplever någon slags \ 
akut informationsbrist.  Det vanliga är att man har problem att sortera en j 
redan alltför  stor meddelandeström. Informationssystem  eller -tjänster j 
som kan ersätta andra kanaler och reducera informationsöverskott  bör ha ) 
framtiden  för  sig. 
Etablerade  vanor, attityder  till information  och kunskaper  om informa-
tionskällor är ytterligare några faktorer  som kan verka hämmande på 
efterfrågan.  Vad som utifrån  sett kan framstå  som rationella sökmetoder 
och lösningar på informationsproblem  behöver inte av användarna upp-
fattas  på samma sätt. Informationsvanorna  har etablerats under en längre 
tidsperiod och upplevs av användarna som tillräckligt effektiva.  Fördelar-
na med alternativa informationskällor  måste både vara uppenbara och 
tydligt klargöras för  att en förändrad  inställning skall komma till stånd. 
Man bör här inte heller glömma att det ofta  finns  konkurrerande  källor 
som i vissa avseenden kan vara lika bra eller bättre än de nya system som 
användarna konfronteras  med. 
Eftersom  informationsförsörjning  av tradition varit inriktad på att för-
bättra den fysiska  tillgången på i första  hand skriftlig  information  kan 
man likna den nuvarande situationen med ett isberg där många viktiga 
uppgifter  och problem är dolda under vattenytan. Medvetenheten om 
dessa problem har ökat på senare år och man finner  idag många exempel 
på utvecklingsprojekt där brukaranpassningens problem står i centrum 
(Figur 3.4). 
En viktig forskningsuppgift  på informationsförsörjningens  område är att 
identifiera  och analysera de faktorer  som påverkar samspelet mellan in-
formationsutbud,  efterfrågan  och behov. Sådan kunskap är central för  all 
systemutveckling och långsiktig planering. Det finns  alltför  många exem-
pel på mindre lyckade projekt och prognoser på informationsförsörjning-
ens område som skulle kunnat undvikas om större hänsyn tagits till de oli-
ka barriärer vi här nämnt. Samtidigt måste man tillstå att detta är lättare 
sagt än gjort. Det är svårt att på basis av användarstudier direkt och i de-
talj härleda hur man bäst bör utforma  informationssystem  och -tjänster. 
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Figur  3.4. Informationsförsörjningens  isberg. 

Våra kunskaper om användarnas problem är fortfarande  begränsade även 
om de studier som genomförts  fram  till idag gett oss en något fastare 
grund att stå på, vilket vi skall ge exempel på i de följande  kapitlen. 

Undersökningsmetoder 
Informationsförsörjning  kan studeras på många olika sätt och med hjälp 
av olika metoder. Beroende på om man undersöker individer, informa-
tionssystem eller informationen  själv aktualiseras olika typer av 
datainsamlingsmetoder och analystekniker. Till stor del kan man utnyttja 
den metodarsenal som används inom samhällsvetenskap. Utöver detta 
finns  också ett antal speciella tekniker inom det informationsvetenskapli-
ga området, såsom bibliometri, t ex i form  av citeringsanalys. Vi skall här 
i korthet ge några exempel på vanliga metoder. 
Vi nämnde inledningsvis att forskningsområden  kan beskrivas med hjälp 
av speciella tekniker utvecklade inom informationsvetenskap.  Citerings-



Forskning  om informationsförsörjning  — begrepp och metoder53 
analys och s k co-citeringsanalys är ett bra exempel på detta. Intresset för 
denna metod har blivit stort under senare år. Bland annat har forsknings-
råd och liknande organ försökt  att använda den typen av data för  att be-
skriva och bedöma olika forskningsområdens  internationella förankring. 
Mer näraliggande tillämpningar är att använda sådana bibliografiska  data 
för  forskning  om forskning  och vetenskaplig publicering, spridningsför-
lopp och informationsutnyttjande.  Dessutom finns  omedelbara praktiska 
tillämpningar i samband med informationssökning.  I de fall  man kan ut-
nyttja databaser med citeringsdata som Science Citation Index och Social 
Science Citation Index är uppgifterna  lätta att ta fram.  I samband med 
studier av publicering, utvärdering av forskning  mm bör man dock kräva 
mer noggranna bearbetningar och kontroller för  att eliminera fel  som an-
nars lätt smyger sig in. Exempel på sådana problem gäller självciteringar, 
vem som registreras i fall  med flera  författare  och namnförväxlingar  mel-
lan olika forskare  med samma efternamn. 
Den vetenskapliga litteraturen är en rik informationskälla  som blivit mer 
tillgänglig genom att det mesta nu finns  i datorläsbar form.  Olika varian-
ter av innehållsanalytiska metoder blir då intressanta, liksom möjligheter-
na att framställa  statistik som beskriver informationsutbudet  i skilda äm-
nen över tid. Det är idag relativt lätt att beskriva publiceringsaktiviteten 
inom olika ämnen och bland aktiva forskare.  Härigenom kan också vet-
enskapens struktur, fortgående  specialisering och utvecklingstakt analy-
seras. 
Studier av biblioteksutnyttjande kan på liknande sätt underlättas genom 
att rutinerna datoriserats. En av de mer spridda studierna kring utlåning 
gjordes vid universitetsbiblioteket i Pittsburg, där förvärvs-  och lånerutin-
er datoriserats och därmed möjliggör flerårsuppföljningar  på ett omfat-
tande material. Sådana, kompletta datasystem för  bibliotek medger ett 
omfattande  statistikuttag till relativt låga kostnader. För närvarande finns 
endast en sådan större installation bland de allmänna svenska forsknings-
biblioteken, vid Stockholms universitet. I stort sett har dock statistikpro-
duktionen på biblioteksområdet varit mycket begränsad, vilket gjort det 
svårt att bedöma bibliotekssystemens sätt att fungera  på nationell nivå. I 
Sverige har studier av forskningsbibliotek  och biblioteksanvändning länge 
saknats och först  under de senaste åren har ett antal större undersökning-
ar rapporterats (se von Vegesack 1985). 
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I studier av informationsbehov  och -utnyttjande är oftast  individer under-
sökningsenhet och frågeundersökningar  det vanligaste. För att få  mått på 
informationsutnyttjandet  har flera  olika metoder tillämpats. I survey-un-
dersökningar är det vanligt att man frågar  efter  utnyttjandefrekvens  eller 
"värdet" av olika informationskällor.  Resultaten har visat att utnyttjan-
defrekvens  och upplevt värde samvarierar tydligt. Ett annat sätt att fråga 
ingår i den s k "critical-incident"-metoden. Där knyts frågorna  till en ak-
tuell situation eller senaste tillfället  då man erhållit information  av värde 
etc. En fördel  med detta är att man får  säkra skattningar för  en större 
grupp som helhet. Samtidigt erhåller man färre  jämförbara  fall  och ana-
lysen kan försvåras. 
Ett speciellt problem vid studier av informationsanvändning  och -behov 
är att användarna kan ha svårigheter att ge exakta uppskattningar av sina 
informationsvanor.  Intervju- och enkätundersökningar kan därför  med 
fördel  kompletteras med studier av tidsanvändning via observation eller 
dagboksliknande förfaranden.  Sådana tidsstudier är bl a av värde då man 
önskar detaljerade uppgifter  om tidsåtgång och kostnader för  hantering 
av olika informationsslag.  Det finns  också speciella hjälpmedel som 
slumpmässigt ger signaler då man kan notera vad man gör, vilken infor-
mation som eventuellt används etc. 
Informationsanvändning  kan också studeras i samband med praktiska ex-
periment där olika former  av informationsservice  prövas. Detta är en me-
tod som ofta  kommit till användning under senare år. Främst har man i 
Sverige intresserat sig för  mindre och medelstora företag,  men även andra 
grupper har konfronterats  med litteraturservice och informationssökning 
på försöksbasis.  De flesta  försöken  har dock varit av engångskaraktär. 
Det är ovanligt att man systematiskt varierat olika egenskaper i informa-
tionssystem och -tjänster. Än mer sällsynt är att man också sökt variera 
förhållandena  i användarmiljön. Det finns  således stora möjligheter att 
utveckla olika experimentella metoder och forskningsstrategier. 

Vid sidan av fältexperiment  i naturlig miljö kan man i vissa fall  studera 
avgränsade frågor  kring informationsanvändning  i laboratoriemiljö. Den-
na metod, som är särskilt vanlig i psykologisk forskning  ger stora möjlig-
heter att renodla effekterna  av en förändring  i någon faktor.  För mer 
sammansatta problem löper man dock risken att den konstlade försöks-
situationen skiljer sig så dramatiskt från  vardagsverkligheten att väsentli-



Forskning  om informationsförsörjning  — begrepp och metoder55 
ga miljöeffekter  utelämnas. Resultaten får  då begränsat värde. Detta 
hindrar oss inte från  att påpeka att metoden skulle kunnat användas be-
tydligt mer än vad som hittills skett. 
En annan typ av metoder som tillämpats är olika former  av ekonomisk 
analys. Bl a har man studerat möjligheter att göra kostnads- och effektivi-
tetsanalyser för  bibliotek och informationstjänster.  Just på detta område 
har det varit svårt att göra regelrätta s k cost-benefitanalyser,  eftersom  de 
ekonomiska effekterna  av informationsspridning  och -användning är svå-
ra att uppskatta. I stället har man i vissa studier arbetat med alternativ-
kostnader och kostnads-effektivitetsbedömningar. 
En speciell grupp av metoder och mått hänför  sig till studier av dator-
baserade informationssystem.  Förutom sedvanliga former  för  teknikvär-
dering finns  en rad mått som brukar användas för  att studera IR-systems 
prestanda, kvalitet och serviceförmåga  för  användarna. Man söker då 
uppskatta inte bara sökresultatets omfattning,  utan också dess relation till 
frågeställarens  behov, frågeformulering,  andelen irrelevant material, hur 
uttömmande svaret är i förhållande  till databasens totala innehåll mm. 
För att få  fram  sådana uppgifter  är man hänvisad till såväl registerdata 
som frågeundersökningar  och praktiska prov. 
Informationsförsörjning  och informationsvanor  kan således studeras med 
hjälp av många olika metoder. Vilken teknik som skall användas måste 
avgöras i varje enskilt fall  i förhållande  till de problem eller frågeställning-
ar som är aktuella. 

Angränsande forskningsfält 
Forskning om informationsförsörjning  har beröringspunkter med flera 
andra forskningsfält.  I första  hand bör man kanske nämna vetenskaps-
sociologi, tekniköverföring,  organisations- och masskommunikations-
forskning.  Vetenskapssociologin handlar främst  om forskarsamhällets  so-
ciala och normativa strukturer. Dessa strukturer påverkar kommunika-
tionsprocesserna inom vetenskapen liksom även forskningens  relationer 
till det omgivande samhället. Cole och Cole (1973) skiljer mellan studier 
som koncentrerar sig på interna förhållanden  i vetenskapen och de som 
avser extern påverkan. Dessutom skiljer de på undersökningar som be-
handlar sociala respektive intellektuella egenskaper i forskarsamhället.  Vi 
får  då fyra  grundtyper av studier (Figur 3.5). 
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Källan till påverkan är: 
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Figur  3.5. Forskning om forskning.  Källa: Cole och Cole (1973). 

Studier av typ 1 och 2 avser vetenskapens intellektuella aspekter och be-
handlas framförallt  av vetenskapsteori och vetenskapshistoria (se t ex Bär-
mark 1984). Studier av typ 3 innefattar  t ex undersökningar av vetenskap-
liga belöningssystem (Merton 1968, Crane 1965), det vetenskapliga 
kontrollsystemet (Zuckerman och Merton 1971), vetenskapliga normsys-
tem (Merton 1957, Storer 1966, Hagstrom 1965). Till typ 3 kan också räk-
nas studier av forskningsorganisation  och produktivitet (Pelz och An-
drews 1966, Allen 1977, Andrews 1979, Jense 1979, Stankiewicz 1980). 
Studier av informationsvanor  och kommunikation kan också räknas till 
denna grupp. Till typ 4 kan föras  studier av sociala, politiska och ekono-
miska faktorers  inflytande  på forskning  och teknik (Merton 1938, 
Spiegel-Rösing och Price 1977 m fl). 
Studier av tekniköverföring  inriktar sig på frågor  om hur forskningens  re-
sultat sprids och utnyttjas i praktiska sammanhang. Detta område ligger 
mycket nära de aspekter på informationsförsörjning  som vi här lagt 
tyngdpunkten på. Ytterligare ett närliggande område är studier av innova-
tionsspridning (Rogers 1962, Coleman, Katz och Menzel 1966). 

Organisationsforskning  har sedan länge behandlat kommunikationsfråg-
or både inom och mellan organisationer. Här har intresset i första  hand 
knutits till informell  kommunikation. I den traditionella organisationsteo-
rin har emellertid informationsfrågorna  haft  en undanskymd plats. Under 
senare år har denna situation förändrats  i takt med framväxten  av ett nytt 
specialområde — kommunikation i organisationer. En mängd forsknings-
rapporter och böcker har på kort tid publicerats inom detta område (se 
t ex Goldhaber et al 1984). 

Typ 1 Typ 2 

Typ 3 Typ 4 
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Forskning kring massmedier och masskommunikation har också många 
beröringspunkter med de frågor  vi diskuterar i denna bok. Wersig (1973) 
skiljer mellan masskommunikationsforskning  och forskning  kring infor-
mation av faktakaraktär,  dvs professionell  information  av teknisk, veten-
skaplig natur. Vi kommer fortsättningsvis  att koncentrera oss på den sist-
nämnda typen av forskning.  Men innan vi gör det kan det vara intressant 
att kort beröra likheter och skillnader mellan dessa två områden. 
Masskommunikationsforskningen  kan i ett historiskt perspektiv sägas ha 
dominerat studiet av kommunikationsprocesser i samhället. Detta har lett 
till att vi idag har en förhållandevis  välutvecklad kunskapsbas när det gäl-
ler massmedia som dagspress, radio och TV. De teorier och metoder som 
utarbetats borde också ha relevans för  biblioteks- och informationsveten-
skap. I grund och botten handlar det om kommunikationsprocesser där 
information  sprids från  sändare till mottagare via olika kanaler. Den sam-
hälleliga ramen för  denna kommunikation är också i princip densamma. 
Emellertid skiljer sig ofta  både frågeställningar  och perspektiv. 
Den tidiga masskommunikationsforskningen  utgick ofta  från  sändarens 
perspektiv. Sändaren antogs ha en önskan att påverka mer eller mindre 
anonyma mottagare. Studier av informationsprocesser  med anknytning 
till problemlösningsarbete har redan från  början varit inriktat på mottag-
arnas situation. Denna skillnad är nu mindre då man även inom mass-
kommunikationsforskningen  allt oftare  studerar mediaanvändning uti-
från  mottagarens perspektiv. 
Däremot skiljer sig ännu bilden av användaren eller mottagaren åt. Med-
an man inom informationsvetenskaplig  teori och praktik oftast  vänder sig 
till individer i organisationer med yrkesmässiga behov, behandlar man in-
oih masskommunikationsområdet som regel mottagaren som en enskild 
individ eller hushållsenhet i egenskap av privatperson, eller fritidskonsu-
ment. Dessa två områden har alltså utvecklats från  olika perspektiv. 
Emellertid kan man se tydliga tecken på närmande från  bägge håll — inte 
minst när det gäller vilka målgrupper som beaktas. Masskommunika-
tionsforskningen  har kommit att studera mer avgränsade grupper än tidi-
gare. Informationsvetenskaplig  teori och praktik tenderar att gå andra 
vägen och man beaktar numera informationsbehoven  inte bara inom 
vetenskap och teknik i strikt mening, utan riktar sig också till många an-
dra, vidare kategorier. 
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När det gäller karaktären på den information  som studeras är skillnaderna 
dock uppenbara. I det ena fallet  behandlas information  i dess funktion 
som en produktiv resurs. I det andra fallet  ligger tonvikten mer på media-
användning som fritidsaktivitet,  kultur konsumtion eller verklighetsflykt. 
Båda dessa perspektiv avser samma samhällen och delvis samma individ-
er. Litet tillspetsat kan man säga att de i yrkeslivet antas välja aktivt och 
bearbeta kvalificerad  information  medan de på fritiden  ofta  betraktas mer 
som offer  för  ett mediautbud än aktivt väljande individer. Inom informa-
tionsvetenskap talar man om användare, medan masskommunikations-
forskningen  i stället talar om mottagare. Möjligen innebär detta att tidiga-
re studier inom biblioteks- och informationsvetenskap  haft  en alltför  ra-
tionalistisk syn på människan, liksom tidig masskommunikationsforsk-
ning såg individerna som alltför  passiva. En syntes av dessa synsätt verkar 
rimlig och kan också skönjas i senare års forskning. 
Framväxten av nya media och informationstjänster  medför  nya sändar-
och mottagarroller jämfört  med traditionella massmedia, press, radio och 
TV. Introduktionen av datorbaserad informationssökning  har inneburit 
ett tryck mot aktivare och mer utåtriktade bibliotek samtidigt som infor-
mationskonsulter aktivt marknadsför  och säljer informationsservice. 
Kabel-TV, videotext, teledata är exempel på media där användaren själv 
kan välja bland ett informationsutbud  som tidigare i huvudsak förmedlats 
via en aktiv sändarroll där sändaren styrt innehållet. I de nya medierna 
har sändarna fortfarande  en aktiv roll men de måste i ökad utsträckning 
överlämna det slutliga urvalet av information  till användarna. 
Studerar man de kommunikationsprocesser där information  av faktakar-
aktär sprids och utnyttjas uppfattar  vi det som nödvändigt att utgå från 
ett perspektiv där användare och informationssystem  samspelar. Ett så-
dant synsätt följer  också av den vida definition  av informationsvetenskap-
ens problemfält  som Cuadra, se ovan, angett. Annorlunda uttryckt stude-
rar informationsvetenskapen  kommunikationsprocessens produktionsfas 
såväl som dess konsumtionsfas.  I enskilda studier kan man finna  att ton-
vikten läggs på den ena eller den andra fasen,  men det faktum  att många 
enskilda personer och organisationer växlar mellan rollen som informa-
tionsproducent och -konsument motiverar en helhetssyn. Detta är särskilt 
uppenbart när det gäller vetenskaplig och teknisk information.  Här utgör 
kommunikationsprocesserna själva kärnan i de sociala system som forsk-
are och tekniker ingår i. Även när det gäller mindre och medelstora före-
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tag har forskningen  på senare tid visat att också dessa i hög grad är bero-
ende av nätverk där de utbyter information  med andra företag  och en-
skilda experter. 
Sammanfattningsvis  kan man hävda att forskning  kring massmedier har 
många beröringspunkter med informationsvetenskap.  Den ökade tonvikt-
en på informationsanvändarens  situation och framväxten  av nya media 
har lett till att skillnaderna minskat mellan dessa forskningsfält.  Fortfar-
ande kan man dock hävda att informationsvetenskapen  studerar en sär-
skild typ av information  och speciella former  av informationsanvändning. 

Sammanfattning 
Det finns  en vetenskaplig bas för  studier av informationsförsörjningens 
problem. Biblioteks- och informationsvetenskap  eller bara informations-
vetenskap är vanliga benämningar på den forskning  som behandlar prob-
lemlösningssituationer som kännetecknas av osäkerhet och där det finns 
behov av externa fakta  eller argument. Eftersom  allt fler  arbeten inbegrip-
er sådana situationer utgör informationsvetenskap  ett spännande kun-
skapsfält.  Det handlar om forskning  kring en speciell typ av information, 
speciella spridnings- och lagringsformer  samt en speciell slags informa-
tionsanvändning. Detta hindrar dock inte att informationsvetenskapen 
kan dra nytta av teorier och metoder som utvecklats inom t ex vetenskaps-
sociologi, forskning  om massmedier, språk- och datavetenskap och andra 
områden som behandlar kommunikation. 
För att studera informationsprocesser  behövs en begreppsapparat. Be-
greppet information  har vi velat ge en vid innebörd så att det innefattar  al-
la de slag av information  som behövs i problemlösningsarbete. Informa-
tion kan i detta sammanhang definieras  som potentiellt relevanta data, 
dvs de olika typer av uppgifter  och kunskaper som kan vara av värde för 
en problemlösare. 
Informationsbehov  kan fastställas  både utifrån  en analys av själva prob-
lemsituationen, "objektiva" behov, och med utgångspunkt från  vad olika 
problemlösare upplever sig behöva, "subjektiva" behov. Ofta  är det nöd-
vändigt att samtidigt studera båda dessa aspekter för  att kunna beskriva 
olika användares informationsbehov. 
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Den vida definitionen  av informationsbegreppet  leder till att ett mycket 
stort antal enskilda informationskällor  blir aktuella. Informationsutbud 
definierar  vi som summan av tryckta eller muntliga informationskällor. 
Dessa källor kan delas in i ytterligare kategorier; primära, sekundära och 
tertiära källor samt interna och externa källor. 
Informationsanvändning  kan sägas omfatta  flera  steg från  sökning och 
exponering för  en viss typ av information  till intellektuell bearbetning av 
erhållen eller förvärvad  information.  Vilken aspekt som man vill studera 
beror på vilken problemställning man utgår ifrån.  Emellertid kan man sä-
ga att det finns  alltför  få  undersökningar som inriktat sig på hur erhållen 
information  faktiskt  används i problemlösningsarbetet. 
Ett centralt problemområde gäller de effekter  olika slags informationsan-
vändning kan ge upphov till. Dels kan informationsanvändningen  på-
verka själva problemlösningsförmågan  och dels kan man tänka sig indi-
rekta effekter  i form  av t ex tids- och kostnadsvinster. 
Slutligen framhåller  vi vikten av att studera samspelet mellan behov, ut-
bud, användning och effekter  av information.  Detta samspel är komplext 
där även en mängd andra faktorer  kommer med i bilden. Informationens 
form,  innehåll och tillgänglighet samt användarnas kunskaper och vanor 
är exempel på olika faktorer  som begränsar eller underlättar informa-
tionsanvändning och -behov. Informationsproblemet  består oftast  inte i 
att det saknas information  eller behov av information.  Problemet handlar 
istället om hur man på bästa sätt skall kunna matcha utbud och efterfrå-
gan så att informationsöverföringen  fungerar  bättre och mer effektivt. 
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Inledning 
Informationsutbudet  inom vetenskap och teknik är mycket komplext och 
innefattar  många kanaler med skiftande  innehåll och spridning. Sett ur in-
formationsförsörjningens  perspektiv är det intressant att känna till vilken 
roll olika kanaler spelar för  användarna. En sådan kunskap är väsentlig 
för  att värdera åtgärder i syfte  att förbättra  användares möjligheter att sö-
ka information.  I Sverige har bibliotek och bibliografiska  databaser länge 
varit centrala för  arbetet med informationsförsörjning  på nationell nivå. 
En avgörande fråga  härvidlag är hur pass stor del av informationsflödet 
dessa kanaler svarar för.  Kanalernas relativa betydelse för  idé- och kun-
skapsöverföring  kommer på sikt att vara avgörande för  de effekter  man 
lyckas uppnå. 
I detta kapitel skall vi presentera resultat från  undersökningar som be-
skriver från  vilka källor värdefull  information  brukar komma och vilka 
kanaler som forskare,  tekniker och andra grupper utnyttjar. De studier 
som här valts ut representerar dels ett antal, numera klassiska studier, och 
dels undersökningar som berör svenska förhållanden. 

Idékällor till innovationer 
Ett sätt att uppskatta informationskällors  betydelse för  problemlösnings-
arbete är att utgå från  innovationer och studera varifrån  man fått  idéerna. 
Med innovationer kan man avse nya produkter, tjänster och tillverknings-
metoder, men också viktiga idéer eller uppslag av betydelse för  problem-
lösning mer generellt. 



62 Information  och Kunskap 
Företagen är en viktig målgrupp för  informationsförsörjning.  De arbetar 
under konkurrensvillkor som innebär att kunskap om produkter, ny tek-
nik, tillverkningsmetoder och marknader är en värdefull  resurs. Låt oss 
därför  börja med att se på några undersökningar som studerat varifrån 
företag  hämtar idéer till innovationer. 
Langrish et al (1972) studerade ett antal innovationer i företag  och vari-
från  idéerna till dessa kommit. Han fann  att av 158 idéer som utnyttjats i 
51 olika innovationer kom två tredjedelar till företaget  utifrån,  via anställ-
da personer, utbildning, litteratur mm. Liknande resultat återfinns  i flera 
andra undersökningar. De visar på företagens  uppenbara beroende av in-
formation  utifrån,  och säger dessutom något om omfattningen  av detta 
beroende (Tabell 4.1). 

Det kan sägas vara relativt väl klarlagt att litteraturen sällan är en direkt 
idékälla för  företagen.  Universitetens och forskningsinstitutens  roll som 
initial idékälla är också begränsad (omkring tio procent). När företagen 
sedan börjar bearbeta idéerna blir kontakterna med universitet och insti-
tut mer frekventa.  Enligt projekt SAPPHO ökade universitetens andel av 
kontakterna från  10 procent under idéfasen  till 19 procent under innova-
tionsfasen  (Rothwell 1975). Det finns  därför  skäl att invända mot de som 
hävdar att universiteten och instituten har mycket liten eller ingen betydel-
se för  innovationer i industrin. Även om de första  uppslagen till innova-
tioner sällan kommer från  universitet och institut finns  flera  andra direkta 

Tabell 4.1. Idékällor  till  innovationer  iföretag.  (Procent  av idéerna  som kommer 
från  en viss källa). 

Alla externa Litte- Universitet 
Studie rapporterad av: källor ratur o. institut 
Carter och Williams (1957) 67 
Mayers och Marquis (1969) 78 
Freeman et al (1971) 46 7 
Utterback (1971) 66 15 
Langrish et al (1972) 65 10 6 
Project SAPPHO (Rothwell 1974) 47 14 
Allen (1983) 83 15 4 
Leonard-Barton (1984) 48 11 
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och indirekta kontakter med dessa. En sådan indirekt kontakt kan ske via 
facklitteraturen.  I Langrish studie förekommer  facklitteraturen  som idé-
källa i ca 10 procent av fallen.  Enligt Allen et al (1983) och Utterback 
(1971) kan cirka 15 procent av idéerna härledas till facklitteratur.  En gan-
ska stor del av denna litteratur härstammar från  universitetsforskning  och 
litteraturen fungerar  då som en länk mellan företag  och universitet. 
Det finns  också studier som relaterar företags  framgång  till kommunika-
tion i vidare mening. Carter och Williams redovisade redan 1956 en under-
sökning av 200 företag  där man betonar flera  olika aspekter på kommuni-
kation. Av 24 karakteristika för  teknologiskt progressiva företag  nämner 
de som faktor  nummer ett "hög kvalitet på inkommande meddelanden" 
och på sjätte plats "effektiv  intern kommunikation och samordning". I 
många andra undersökningar har man funnit  ett positivt samband mellan 
informationsanvändning  och produktivitet. Personer som har välutveck-
lade kontakter och högt utnyttjande av facklitteratur  är ofta  produktiva i 
forskings-  och utvecklingsarbete. 

Langrish et al (1972) fann  att idéöverföring  till företag  ofta  sker via an-
ställning av ny personal. Personkontakter inom landet, utlandsresor och 
konferensdeltagande  gav tillsammans nästan lika många idéer. Samarbete 
med kunder och leverantörer samt andra kommersiella förbindelser  är en 
tredje kategori som gav runt 20 procent av idéerna. Genomgående för 
denna typ av studier är att man finner  att personkontakter och industriella 
kontakter dominerar. Facklitteratur förekommer  som idékälla i 10—15 
procent av fallen. 
Mindre och medelstora företag  har länge varit föremål  för  informations-
och rådgivningsinsatser, eftersom  dessa ofta  saknar personella resurser 
för  teknikbevakning. Det är därför  av särskilt intresse att se på skillnader 
mellan små och stora företag  när det gäller informationsanvändning.  I 
exempelvis Freemans studie kom endast ca 30 procent av idéerna utifrån 
till de mindre företagen  ( — 200 anställda) medan de bland stora företag 
med mer än 1000 anställda svarade för  51 procent. De stora företagen  har 
också ofta  bättre kontakter med utländsk industri och med universitet 
(Tabell 4.2). 
Den typ av studier som kommenterats ovan gäller främst  idékällor till in-
novationer. Detta är en kritisk test, men kanske är den alltför  kritisk om 
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Tabell 4.2. Idékällor  till  1667  efterkrigsinnovationer  i England  (Procent).  Källa: 
Freeman et al (1971). 

Små företag 
( -200 anst) 

Storföretag 
(1000-anst) Alla 

Inom företaget 70 49 54 
Universitet 3 2 3 
Forskningsinstitut 7 3 4 
Inhemsk industri 4 8 8 
Utländsk industri 8 29 25 
Enskilda personer 4 1 1 
Civila och militära myndigheter 4 8 6 
S:a 100 100 101 
Antal innovationer 197 1240 1667 

man vill få  en uppfattning  om facklitteraturens  eller andra skriftliga  käl-
lors roll i företagens  informationsanvändning.  Genom att efterfråga  en 
enskild källa bortses också från  det samspel som finns  mellan olika kana-
ler, t ex mellan muntliga och skriftliga.  Det finns  dessutom en tendens att 
överbetona den muntliga kommunikationens närmast självklara överläg-
senhet på bekostnad av skriftliga  källors roll just i idésammanhang. 

Källpreferenser 
Ett annat sätt att studera olika informationskällors  roll är att fråga  an-
vändare om hur pass ofta  de brukar använda källorna. En av de allra för-
sta undersökningarna bland svenska ingenjörer gjordes av Aja Selander 
(1968). Hon fann  att facktidskriften  var den oftast  utnyttjade tryckta käl-
lan medan bibliografier  och referattidskrifter  var den källtyp som utnytt-
jades minst. Höglund och Persson (1976) kommer fram  till liknande resul-
tat i en undersökning av ett tekniskt specialområde (Tabell 4.3). I en nylig-
en genomförd  studie bland personal vid två statliga företag  framträder  i 
stora drag samma bild (Tabell 4.4). 
En mer omfattande  studie bland ingenjörer i USA rapporteras av Shuch-
man (1981). Enligt denna rapport förlitar  sig flertalet  tekniker på ett smalt 
urval av information,  trots olika försök  att introducera nya tjänster. Un-
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Tabell 4.3. Rangordning  av tryckta  källor  efter  utnyttjandefrekvens  bland  sven-
ska ingenjörer. 
Enligt Selander (1968) Enligt Höglund och Persson (1976) 
Facktidskrifter 
Leverantörstryck 
Interna rapporter 
Handböcker 
Fackböcker 
Konferenshandlingar 
Externa rapporter 
Patenttidskrifter 
Bibliografier 

Facktidskrifter 
Interna rapporter 
Handböcker 
Fackböcker 
Levérantörstryck 
Externa rapporter 
Konferenshandlingar 
Patenttidskrifter 
Bibliografier 

Tabell 4.4. Utnyttjande  av tryckta  informationskällor  bland  personal  vid  två 
statliga  företag  i Sverige  (Procent  som utnyttjar  respektive  källa  någon gång per 
månad eller  oftare).  Källa:  Undersökningsdata  från  Statens  Järnvägar  och Tele-
verket. 
Informationskälla  Statens Järnvägar Televerket 
Svenska tidskrifter  87 91 
Interna rapporter 87 78 
Handböcker 71 73 
Utländska tidskrifter  42 70 
Fackböcker 52 65 
Leverantörstryck 41 50 
Externa rapporter 33 41 
Tryckta bibliografier  13 9 
Datorläsbara bibliografier  4 4 
Patent 1 2 

der de senaste 15 åren har flera  undersökningar pekat på den obalans som 
finns  mellan utbudet av vetenskaplig och teknisk information  och infor-
mationsvanorna bland de tekniker som skulle kunna använda informa-
tionen. I vilken mån detta beror på begränsade behov eller brister hos 
informationssystemen  är ofullständigt  klarlagt. Lite vet vi trots allt och vi 
pekar i detta och följande  kapitel på ett antal faktorer  som styr informa-
tionsbeteendet. 
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Tabell 4.5. Hur  ingenjörer  inhämtar  information  i teknisk  problemlösning.  Käl-
la: Shuchman (1981). 

Procent som utnyttjat 
källan i aktuellt projekt 

1 Personlig teknisk information  93 
2 Informell  diskussion med kolleger 87 
3 Diskussion med överordnad 61 
4 Konsulterat interna tekniska rapporter 50 
5 Kontaktat nyckelperson i företaget  som brukar 

känna till nyheter (gatekeeper) 38 
6 Bibliotekskällor (tekniska tidskrifter,  konferens-

rapporter) 35 
7 Externa konsulter 33 
8 Databaser 20 
9 Kontaktat bibliotekarie/teknisk informatör  14 

10 Inget speciellt mönster 5 

Shuchmans studie visar också den på de interna informationskällornas 
centrala roll för  den genomsnittlige, industrianknutne teknikern i USA. I 
undersökningen frågade  man efter  hur viktiga olika informationskällor 
var för  arbetet och vilka källor man utnyttjat i pågående projekt. I båda 
fallen  angavs interna muntliga och skriftliga  källor först  (Tabell 4.5). 
Brittain (1982) sammanfattar  resultaten från  ett större antal sk user-
studies på följande  sätt: 

" . . . ett resultat som är gemensamt för  nästan alla studier är att 
användarna inte tycker om bibliografiska  hjälpmedel för  infor-
mations- och dokumentsökning, använder dem inte rationellt 
och systematiskt samt föredrar  helst (ofta  i en proportion 10:1) 
informella  framför  formella  informationskällor.'' 

Bibliotek och databaser tenderar således att hamna långt ned på listan när 
det gäller utnyttjandefrekvens  bland forskare,  tekniker och andra använ-
dargrupper. Detta är tämligen väl belagt i ett stort antal undersökningar 
och kan ses som en förklaring  till de svårigheter som finns  att nå ut till 
breda användargrupper med nya databaser och informationstjänster. 
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Man kan naturligtvis via bättre marknadsföring  och service stimulera ut-
nyttjandet av de sekundära informationskällorna,  men det tycks också 
finnas  mer generella hinder eller barriärer som begränsar intresset. 

Tidsaspekter 
En sådan begränsande faktor  är tid. Problemlösningsarbete inom forsk-
ning och tekniskt utvecklingsarbete genomgår olika faser  alltifrån  idégen-
erering, till experimentellt arbete och rapportering av resultat. Garvey 
(1979) fann  i en studie av nio olika forskningsområden  att tidskrifter  ofta-
re gav värdefull  information  än kolleger när det gällde att relatera forsk-
ningsidéer och resultat till tidigare forskning,  medan de informella  kanal-
erna hade större betydelse än litteraturen när det gällde datainsamling, ex-
perimentell teknik och dataanalys. En förklaring  till att de formella  käl-
lorna tycks ha liten betydelse kan då vara att de aktiviteter som direkt im-
plicerar litteratursökning upptar en liten del av problemlösningsarbetet. 

Att sekundära källor används mer sällan än primära är på sätt och vis 
självklart. Bibliografier  används främst  för  tillfälliga  behov av större in-
formationssökningar,  medan tidskrifter  och böcker utgör själva grund-
materialet för  problemlösningsarbete och löpande bevakning av forsk-
ningsområden. Informella  källor konsulteras oftare  än formella  eftersom 
de bl a kan ge information  snabbare och bättre anpassad till mottagarens 
behov. En förklaring  till de variationer i utnyttjandefrekvens  man finner 
skulle då vara att källorna används för  att tillfredsställa  olika behov. Be-
hoven har i sin tur en viss varaktighet och periodicitet. 
Detta betyder emellertid inte att de mer tillfälligt  uppkommna behov som 
kan motivera mer omfattande  informationssökningar  är mindre viktiga. I 
ett fältexperiment  som gick ut på att pröva datorbaserad litteratursökning 
bland forskare  och lärare vid ett av landets universitet kunde Höglund och 
Persson (1982) konstatera att samtidigt som intresset för  dylika hjälpmed-
el var mycket stort uppskattade man sig i genomsnitt behöva göra endast 
cirka 1 till 2 sökningar per år. 
Informationskällornas  aktualitet kan vara en förklaring  till deras upplev-
da värde och utnyttjande. Om syftet  med informationssökningen  är att få 
aktuell kunskap om forskning  och teknik är det mer eller mindre givet att 
tidskrifter,  böcker och bibliografier  ofta  är alltför  långsamma kanaler. 
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Garvey (1979) har visat att inom psykologiämnet tar det i genomsnitt 30 
månader innan man kan läsa om ett forskningsprojekt  i tidskriftslittera-
turen och ytterligare några månader förflyter  innan tidskriftsartiklen  regi-
streras i referattidskriften Psychological Abstracts. Det tar i genomsnitt 
13 år innan forskningsresultaten  integrerats i ämnets läroböcker. 
För att få  aktuell information  om pågående forskning  och teknik är man 
med andra ord mycket beroende av informella  nätverk — kontakter med 
enskilda specialister, konferenser,  mässor etc. Detta är ofta  mest uttalat 
inom teknikområden där kunskapen ofta  inte finns  presenterad i skriftlig 
form.  Den finns  istället dold i produkter och tillverkningsmetoder eller i 
form  av enskilda personers know-how. 

Mättnad och selektion 
Litteraturens snabba tillväxt har varit ett av huvudargumenten för  sats-
ningar på datorbaserad litteratursökning. När dessa system började mark-
nadsföras  kunde man stöta på säljargumenent av typen: "Hinner Du med 
att läsa 10000 tidskrifter?",  "Att inte veta kan bli dyrt!". Argumenta-
tionen är saklig i så motto att datorerna underlättar sökarbetet på ett av-
görande sätt. Men för  användaren kvarstår flera  problem som datorerna, 
än så länge inte klarar av: erhållna referenser  måste värderas, originaldo-
kument beställas och läsas. Detta innebär ett merarbete för  användaren 
som kan verka dämpande på intresset för  informationssökning  av detta 
slag. 
I en studie av en löpande litteraturbevakningstjänst (SDI) för  samhällsvet-
are i Sverige fann  Persson och Höglund (1975) att av i genomsnitt erhållna 
87 referenser  uppfattades  18 vara relevanta, 6 införskaffades  i original, 5 
lästes och 2 utnyttjades direkt i arbetet. Användarnas selektering är med 
andra ord mycket hård och endast en liten andel av det erhållna materialet 
kommer till användning. En orsak till det snäva urvalet kan, förutom 
bristande precision i sökningen, vara att användarna väljer ut endast så 
pass mycket information  som de hinner bearbeta med hänsyn till vad de 
redan kommit över på andra vägar. 

Vi vet också att många användares läsbörda redan är stor genom att de 
dagligen och stundligen exponeras för  tidskrifter,  rapporter och annat 
skriftligt  material. Enligt Klemmer och Snyder (1972) och Höglund (1980) 
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tar läsning och utnyttjande av skriftliga  informationskällor  cirka 20 pro-
cent av arbetstiden i anspråk i FoU-organisationer. Ur användarens syn-
vinkel gäller det att hålla sig inom rimliga gränser för  kapaciteten att bear-
beta information.  Blir stressnivån för  hög tenderar problemlösningsför-
mågan att avta. 
Människans kognitiva förmåga  sätter således gränser för  hur mycket in-
formation  hon kan efterfråga.  Detta är mer eller mindre en självklarhet. 
Men det tycks också vara så att vetenskapen som system har inbyggda se-
lekterande mekanismer. 
Citeringsstudier visar att en mycket stor andel av den publicerade littera-
turen sällan eller aldrig citeras. Endast en mindre andel av alla arbeten 
svarar för  merparten av alla erhållna citeringar. En illustration till detta är 
den forskning  som skett kring den sk Orthega-hypotesen. Denna hypotes 
hävdar att vetenskapliga framsteg  är frukten  av både framstående  och 
mediokra vetenskapsmäns arbete. Men studerar man högt citerade, inflyt-
elserika artiklar finner  man att dessa i första  hand citerar andra högciter-
ade artiklar. Orthega-hypotesen får  således inte stöd (Oromaner 1983, 
Cole och Cole 1973). Detta skulle innebära att det material som har direk-
ta implikationer för  forskningsarbetet  redan har en hög visibilitet vilket i 
sin tur minskar behovet av mer systematiska informationssökningar.  Har 
intressanta och banbrytande upptäckter gjorts är sannolikheten stor att de 
flesta  aktiva forskare  på andra vägar än via bibliografier  redan känner till 
dem. 

Ytterligare ett förhållande  som kan förklara  skillnader i utnyttjandefre-
kvens mellan tidskrifter  och bibliografier  eller andra sekundära källtyper 
är den välkända Bradfords lag (Bradford 1948). Denna lag innebär att 
artiklarna inom ett visst område är koncentrerade till ett begränsat antal 
tidskrifter.  Att det verkligen rör sig om ett lagbundet förhållande  kan man 
lätt förvissa  sig om. 
Databasen Compendex, som är den maskinläsbara versionen av Engineer-
ing Index, finns  tillgänglig via bl a en värddator i Rom (ESA-Quest). Här 
kan man plocka fram  alla referenser  som behandlar ett visst ämnesområde 
och snabbt, med hjälp av det sk zoom-kommandot, få  fram  en fördelning 
av artiklarna efter  tidskrift.  Vi valde ut referenser  som avser galliumar-
senid och halvledare. Sedan studerade vi referensernas  fördelning  över 
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- 7 0 - 7 5 - 8 0 - 8 4 

An t a l t i d s k r i f t e r 

Figur  4.1. Fördelning av artiklar över tidskrifter  inom området galliumarsenid och halvled-
are för  åren 1970, —75, —80 och -84 . Källa: Compendex via ESA-Quest. 

tidskrifter  för  fyra  olika år. Av Figur 4.1 framgår  att den första  generatio-
nen artiklar, från  1970, återfanns  i endast cirka 20 tidskrifter.  Med enbart 
5 av dessa tidskrifter  kunde man täcka in drygt 80 procent av artiklarna. 
Allteftersom  området utvecklas ökar antalet artiklar och tidskrifter,  men 
efter  cirka 15 år är koncentrationen fortfarande  tydlig. En slags 20-80-
regel tycks gälla. Med omkring 20 procent av tidskrifterna  fångar  man in 
80 procent av utbudet. 
Bland aktiva forskare  är det inte ovanligt att man löpande följer  ett 20-tal 
kärntidskrifter  på sitt intresseområde. Ofta  räcker det för  att täcka in 
större delen av det relevanta materialet. Sett i detta perspektiv bildar löp-
ande litteraturbevakning via databaser eller bibliografier  kompletterande 
instrument i marginalen av ett redan omfattande  informationsutnyttjan-
de. Detta är naturligtvis en idealtypisk beskrivning. I praktiken finner  vi 
användare som, av olika skäl, inte bevakar primärlitteraturen och är bero-
ende av bibliografier  och bibliotek för  sin basala informationsförsörjning. 
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Bradfordfördelningen  kan dock ses som en strukturell förklaring  till att 
man även bland högt kvalificerade  forskare  finner  en del som sällan eller 
aldrig utnyttjar bibliografier,  databaser eller bibliotek. 

Sammanfattning 
Vi har i detta avsnitt med några snabba penseldrag skisserat en bild av på 
vilket sätt olika användare inhämtar information  för  sitt dagliga arbete. 
Bilden är grov och starkt förenklad  och vi skall i nästa kapitel lite mer i de-
talj beskriva hur informationsvanorna  varierar mellan olika problemsitu-
ationer och miljöer. Det bestående intrycket tycks dock vara att de flesta 
idéer kommer från  informella  källor medan litteraturen, framförallt  sek-
undära källor, har en undanskymd roll. Detta betyder inte att de skriftliga 
källorna saknar betydelse, är oviktiga eller försumbara.  De har sin givna 
plats i problemlösningsarbetet främst  vad gäller behovet av dokumenta-
tion, informationsbevakning  och större litteraturinventeringar. 
Litteraturens roll för  innovationsprocesser och nyskapande är dock be-
gränsad och man kan inte vänta sig alltför  stora effekter  av de ganska för-
siktiga satsningar på hanterande av bibliotek och databaser som domine-
rar dagens politik på informationsförsörjningens  område. Ett sätt att öka 
effekterna  är att förbättra  hanteringen av andra informationsslag  än den 
traditionella forskningslitteraturen.  Uppbyggnad av databaser för  infor-
mation om marknader och tekniska produkter, en bättre hantering av in-
tern information  samt stimulans av informella  kontakter och nätverk är 
några exempel på praktiska åtgärder som börjar tillämpas i allt större om-
fattning. 
Eftersom  informationsutnyttjandet  är en så pass komplex företeelse  är det 
naturligt att i ökad grad arbeta utifrån  ett helhetsperspektiv. Användar-
nas situation präglas vanligen av informationsöverflöd  och begränsad led-
ig kapacitet. Om man skall finna  rationella lösningar torde det vara nöd-
vändigt att i första  hand utveckla informationstjänster  som minskar den 
tid som går åt för  informationsbevakning  och läsning. 
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5 MILJÖ, INDIVID OCH 
INFORMATIONSVANOR 

Inledning 
Vi såg i föregående  avsnitt att många informationssystem  och -källor ut-
nyttjas i begränsad utsträckning. Den begränsade användningen av hjälp-
medel för  informationssökning  har länge varit ett stående tema i diskus-
sioner om bibliotek och informationsservice.  Men vi måste också fråga 
oss varför  verkligheten ser ut som den gör. Vad är det som påverkar infor-
mationsanvändningen? Hämmas utnyttjandet främst  av bristande mark-
nadsföring  eller av brister i informationssystemen?  Varför  använder vissa 
individer fler  informationskällor  än andra trots att de verkar befinna  sig i 
likartade situationer? 
I detta kapitel skall vi med hjälp av ett antal undersökningar visa hur in-
formationsanvändningen  varierar mellan olika användargrupper. Syftet 
är främst  att ge exempel på grundläggande empiriska samband. Dessa ger 
tillsammans en modell som kan fungera  som ett arbetsverktyg om man vill 
analysera informationsanvändning. 

Problemsituationen 
Det perspektiv vi här har på informationsanvändning  och -behov utgår 
från  att informationsbehov  uppstår i och måste förstås  i termer av prob-
lemsituationer. Dessa är i sin tur förknippade  med användarens miljö och 
verksamhet. Informationssökning  och informationsanvändning  sker i 
sampel mellan användare och informationssystem,  men inom ramen för 
en speciell situation och "miljö". 
Problemsituationen kan beskrivas på olika nivåer. Redan med hjälp av 
enkla uppgifter  om organisationstyp, arbetsuppgift  och position kan vi 
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som regel föreställa  oss vilka problem eller frågor  som är vanliga. På den-
na nivå kan man sedan arbeta vidare med klassifikationer  av yrken och ar-
betsuppgifter  efter  olika dimensioner. Exempel på detta finns  i undersök-
ningar som skiljer mellan olika vetenskaper, mellan forskare  och tekniker, 
universitet och industri, grundläggande och tillämpad forskning  etc. På 
individ- eller befattningsnivå  kan arbetsuppgifterna  analyseras mer i de-
talj och läggas till grund för  skräddarsydda informationssystem.  På så 
sätt finns  en tydlig koppling mellan studier av informationsbehov  och -an-
vändning och systemeringsarbete för  olika typer av data- och informa-
tionssystem. 
När vi talar om vetenskaplig och teknisk information  finns  de primära 
målgrupperna inom forsknings-  och utvecklingsarbete. FoU-arbetet be-
drivs numera i större organisationer med en ofta  långt driven specialiser-
ing av arbetsuppgifter.  Individens position i sådana organisationer med-
för  mer eller mindre bestämda krav på informationssökning  och -använd-
ning. I en given organisation kan sådana krav specificeras  mycket detal-
jerat. Här skall vi i stället ge exempel på hur generella drag i problemsitua-
tionen sammanhänger med informationsanvändning. 
I FoU-arbete varierar problemsituationen mellan olika stadier. Flera stu-
dier ger exempel på detta genom att relatera informationsvanorna  till oli-
ka delar av dimensionen forskning-utveckling.  Forskning och utvecklings-
arbete kan betraktas som en innovationsprocess i olika stadier från  idé till 
färdig  lösning eller produkt. Ju tidigare man befinner  sig i en sådan inno-
vationsprocess desto större är den osäkerhet som motiverar informations-
sökning. Höglund (1980) kunde i en undersökning bland forskare  vid en 
läkemedelsindustri visa hur informationsutnyttjandet  varierade mellan 
olika steg av innovationsprocessen. Om man klassificerar  avdelningar i 
olika stadier av innovationsprocessen framgår  att man ägnar mer tid åt 
läsning av facklitteratur  i de tidigare delarna av innovationsprocessen (Ta-
bell 5.1). 

FoU-arbetet har även en vertikal dimension. I en FoU-organisation finner 
man olika hierarkiska nivåer t ex laboratorieassistenter, laboratorieingen-
jörer, gruppledare etc. Dessutom finns  det personer med administrativa 
chefsbefattningar  liksom servicefunktioner  av olika slag. I Tabell 5.1 fin-
ner vi att personer i mellanställning, forskare  och gruppledare, ägnar mest 
tid åt läsning. Det är också i den kategorin som man särskilt ofta  finner  s k 
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Tabell 5.1. Tid  för  läsning  av facklitteratur  bland  FoU-personal  i ett  industrilab-
oratorium.  Källa:  Höglund  1980 (n  = 124). 

Procent som läser: 
Mindre än Mer än Antal 
2 timmar 8 timmar personer 

AVDELNING: 
Organisk kemi Forskning  13.6 59.1 22 
Farmakologi . 28.6 28.5 7 
Medicin 19.2 46.2 26 
FoU-service 1 24.2 21.3 33 
Marknad " 0.0 20.0 5 
Produktionsservice Utveckling  35.0 10.0 31 
TYP AV BEFATTNING: 
Låg 
Lab ing o motsv 23.8 28.6 42 
l:e lab ing o motsv 32.1 25.0 28 
Medel 
Forskare, gruppledare, sekt chef  (små sekt.) 17.6 35.3 51 
Hög 
Avd chef,  sekt chef  (stora sekt) o motsv 40.0 20.0 6 

gatekeepers, dvs personer som förenar  många interna kontakter med en 
frekvent  användning av facklitteratur  och andra former  för  omvärldsbe-
vakning. 
En liknande tendens till minskat utnyttjande av facklitteratur  allteftersom 
FoU-arbetet fortskrider  fann Allen (1977) i en studie av tekniska FoU-
projekt. Under den första  tredjedelen av projekttiden gjordes särskilda 
ansträngningar att noggrant studera litteraturen. Implikationerna för  in-
formationsservice  är tydliga. I samband med projektstarten kan behovet 
av hjälp vara stort, men efter  den första  tredjedelen av projekttiden är be-
hovet betydligt mindre. Emellertid kan informationsutnyttjandet  åter öka 
i samband med rapporteringsfasen.  Detta märks särskilt tydligt i forsk-
ningsprojekt där slutprodukten är en vetenskaplig rapport. I stället för  ett 
successivt fallande  litteraturutnyttjande kan man då få  en kurva med två 
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J: 

Typ a v i n f o r m a t i o n s b e h o v 
Vid uppmärksammande och definition  av problem Vid formulering  av en vetenskaplig lösning För att placera in arbetet mot bakgrund av tidigare forskning För att relatera arbetet till pågående forskning  på området Vid val av design eller strategi för  datainsamling 
Vid val av datainsamlingsteknik Vid design av utrustning eller apparatur 
Vid val av teknik för  dataanalys 
För att tolka insamlade data 
För att integrera resultaten i befintlig  kunskap på området 

Figur  5.1. Utnyttjandet av facktidskrifter  och informella  kontakter bland forskare  i olika 
projektstadier. Källa: Garvey 1979 (n = 2030, 9 discipliner). 

toppar — en i inledningsskedet och en i slutskedet. Även informella  kon-
takter utnyttjas i hög grad under projektens tidigare skeden. Den totala 
kommunikationsaktiviteten är då högre än i projektens senare skeden. 
Relativt sett blir de muntliga källornas andel av kommunikationen emel-
lertid större i de perioder litteraturanvändningen är låg (se Figur 5.1). 

Organisationsmiljö och värderingar 
Betydelsen av den institutionella miljön för  forskning  och utvecklingsar-
bete har uppmärksammats särskilt i studier som rör FoU-administration. 
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Det kan gälla betydelsen av ledarskap, organisation eller t o m hur lokaler-
na bör utformas  för  maximal effektivitet  och stimulans. Av särskilt intres-
se här är hur olika förhållanden  i organisationsmiljön påverkar informa-
tionsvanorna. Man finner  då föga  stöd i den organisationsteoretiska lit-
teraturen. Trots att en mycket stor del av arbetstiden ägnas åt kommu-
nikationsaktiviteter och informationsinhämtande  har en helhetssyn på in-
formationsfrågorna  ofta  saknats både i litteraturen och i många FoU-or-
ganisationer. Kanske förebådar  spridningen av begreppet "information 
resources management" en långsiktig förändring  i synen på information-
en som resurs. 
Den formella  såväl som den informella  organisationen är givetvis nära 
förknippad  med information  och kommunikation. Redan en beskrivning 
av organisationens uppbyggnad bör ge en god bild av vilka informations-
behov som kan föreligga  och vilka olika presumtiva kunder bibliotek och 
dokumentationsservice har att räkna med. En aktuell och detaljerad bild 
av organisation och personal bör därför  vara en stående referenspunkt  för 
varje intern informationsservice. 
Hur man hanterar informationsfrågor  i organisationen, i vilken grad god 
informationsbevakning  uppmärksammas och belönas är mycket väsent-
ligt. Detta bör också ta sig uttryck i att resurser för  litteraturinköp sätts av 
i tillräcklig omfattning  och — mer indirekt — i organisatorisk placering av 
biblioteks- och informationsfunktioner.  Tillsammans återverkar givetvis 
sådana åtgärder på individernas attityder till informationsfrågorna  och bi-
drar till att bygga upp ett organisationsklimat som den enskilde individen 
gärna inlemmar i sin uppfattning  om en problemsituation och lämpliga 
lösningsstrategier. 
Förutom arbetsuppgift  kan man se till individernas kvalifikationsnivå  och 
deras referensgrupper.  Tillsammans ger detta starka utslag i kommunika-
tionsbeteendet. I en smått klassisk studie av inflytelserika  personer fann 
Merton (1949) två kategorier. En grupp baserade sitt inflytande  på lokala 
kontakter. Den andra gruppen byggde i stället på kosmopolitiska 
kontakt- och läsvanor. "Locals" och "cosmopolitans" som de kallas i 
undersökningen har sedan studerats i olika sammanhang. Gouldner 
(1957) finner  t ex att "cosmopolitans" ofta  är mer hängivna sin professio-
nella referensgrupp  än den organisation de arbetar i, medan "locals" är 
mer orienterade mot organisationen än mot någon extern referensgrupp. 
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Att forskare  ofta  har sin disciplin och kolleger världen över som sin refe-
rensgrupp är ganska naturligt och vi får  då en förklaring  till den väldoku-
menterade skillnaden i informationsutnyttjande  som man finner  mellan 
forskare  och tekniker. 
Men även inom en och samma kategori kan man ha olika referensgrup-
per. Kornhauser (1962) har fångat  detta i en slagkraftig  formulering  där 
han konstaterar att en yrkesman eller specialist kan vara starkt orienterad 
mot det yrke han utbildats i, den organisation han arbetar i, både yrket 
och organisationen eller mot något helt annat. Vilken värdeorientering 
man har återspeglas bl a i informationsutnyttjandets  omfattning  och in-
riktning. 
Rosenbloom och Wolek (1970) fann  betydande skillnader i beroendet av 
externa källor mellan forskare  och tekniker i industriell miljö. Cirka 1900 
vetenskapsmän och ingenjörer fördelade  på 13 olika organisationer 
studerades. Bland forskare  med en stark professionell  orientering kom 
den mest värdefulla  informationen  från  externa källor i drygt 75 procent 
av fallen.  Tekniker med konstruktionsuppgifter  och med en svag profes-
sionell orientering fick  sina idéer främst  från  interna källor (Figur 5.2). 
Inom en och samma organisation kan man alltså finna  ganska tydliga 
skillnader i informationsanvändning  mellan olika positioner. Detta gäller 
både omfattningen  av informationsintaget  och beroendet av externa in-
formationskällor.  Dessutom varierar informationsanvändningen  under 
problemlösningsprocessen. 

Informationsvanor  i små företag 
Vi har ovan hämtat exempel från  forskningsintensiva  och större företags 
FoU-avdelningar. I små företag  saknar man ofta  särskild FoU-personal 
och behoven kan där vara väsentligt annorlunda. Mindre företag  anses 
bygga mycket på personkontakter och vara mer lokalt orienterade än 
specialisterna på det stora företagets  forskningsavdelning.  Detta har lett 
till studier som beskriver ledningsstilen som präglad av papperslöst ledar-
skap och lokalt förankrad  i informella  kontaktnät. I en studie bland sven-
ska plasttillverkande företag  fann  vi dock att även de minsta företagen 
utnyttjade en rad olika skriftliga  källor. De tre informationskällor  som 
särskilt ofta  utnyttjas bland små och medelstora företag  tycks under 
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F o r s k a r e s t a r k p r o f e s s , o r i e n t e r i n g 

n = 1 10 

Fo rm in t (6 .0%) 

T e k n i k e r s v a g p r o f e s s , o r i e n t e r i n g 
n = 1 78 

Figur  5.2. Varifrån  den senaste värdefulla  informationen  kom. Forskare och tekniker i in-
dustriell miljö. Källa: Rosenbloom och Wolek (1970). 
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många år främst  ha varit (1) bransch- eller facktidskrifter,  (2) leverantörs-
information  och (3) mässor och utställningar (Höglund, Paajanen, Pers-
son 1984). 
I en engelsk, omfattande  studie av mindre företags  informationsbehov 
och -vanor (CPI 1982) konstateras att: 
• Större delen av den information  som passerar genom det mindre före-

taget innefattar  kontakter med kunder och leverantörer 
• De allra minsta företagen  har ett mycket starkt behov av informella 

kontakter, där företagsklubbar  och -föreningar  framstår  som viktiga 
kontaktformer 

• Ju större företagen  blir desto vanligare är det att man upprättar kontakt 
med olika rådgivningsorgan och att man utnyttjar skriftliga  informa-
tionskällor 

• Små företag  är inte intresserade av tryckt information  såvida den inte är 
nära relaterad till dagliga behov eller marknadsmöjligheter 

• Tryckta guider eller vägledningar och liknande material är viktiga i sam-
band med nyetablering, men sådana källor har liten betydelse för  etab-
lerade företag 

• Konventionella källor som bibliotek, handelskammare och forsknings-
institut spelar en underordnad roll för  små tillverkningsföretag. 

Sammanfattningsvis  kan man säga att de små företagens  informationsva-
nor i mångt och mycket påminner om de mönster för  informationsan-
vändning man finner  bland praktiskt verksamma tekniker och beslutsfatt-
are. De interna och informella  kanalernas relativa betydelse tycks öka ju 
längre ut på dimensionen forskning-utveckling-praktik  man befinner  sig. 
De samband vi här gett exempel på visar hur informationsutnyttjandet  va-
rierar med olika indikatorer på osäkerhet i problemsituationen. De data 
som presenterats ger stöd för  uppställandet av följande  generella hypotes: 
ju mer problemlösningssituationen kännetecknas av osäkerhet, desto mer 
omfattande  blir informationssökning  och -användning och desto oftare 
används externa informationskällor. 
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Individuella förutsättningar 
I undersökningar av informationsanvändning  kan man finna  stora indi-
viduella variationer mellan personer som har liknande position och arbets-
uppgifter.  Detta har vi sett exempel på i Tabell 5.1 och Fig 5.2 ovan. T ex 
bland gruppledare och bland personer med grundläggande forsknings-
uppgifter  finns  det både låg- och höganvändare av facklitteratur.  Uppen-
barligen kan dessa skillnader förklaras  av olika individuella egenskaper 
och vanor. 
Individens kunskaper eller utbildning, kännedom om olika informations-
källor, språkförmåga  etc är givetvis väsentliga resurser för  informations-
användning. Här menar många att informationsmedvetenhet  och infor-
mationsvanor grundläggs tidigt under utbildningstiden och sedan kan va-
ra svåra att förändra.  Därför  borde den allt viktigare förmågan  att kunna 
söka och utnyttja information  få  större plats i skolan än idag. De fakta 
som idag memoreras i många utbildningar blir ganska snart föråldrade 
och behöver förnyas.  Goda informationsvanor  blir då ett viktigt komple-
ment till det nu ökande behovet av fortbildning,  vidareutbildning och om-
skolning. 
Yrkeserfarenhet  har också samband med informationsvanorna.  Ju längre 
man varit verksam inom ett specialområde, desto fler  personkontakter 
har man hunnit etablera och desto bättre kännedom om olika tryckta käl-
lor bör man också ha. 
Språkkunskaperna har i praktiken ett kraftigt  genomslag i vår omvärlds-
bevakning. Detta sätter också sin tydliga prägel på hur bibliotek bygger 
upp sina samlingar. Exempelvis fann  Persson (1983) att de svenska forsk-
ningsbibliotekens täckning av recenserade böcker var 40 procent för  de 
engelskspråkiga, men endast 2 procent för  de tyska och 6 procent för  de 
franska  böckerna. Att informationsutnyttjandet  primärt förankrats  i 
problemsituationen innebär också att överensstämmelsen mellan arbets-
uppgift  och informationsvanor  blir beroende av motivationen för  arbetet. 
Härutöver finner  man dock ofta  individuella skillnader som förefaller  va-
ra uttryck för  olika personlighet och arbetsstil. 

I en undersökning av specialister inom ett tekniskt specialområde fann 
Höglund (1980) att egenskaper knutna till arbetsuppgiften  och individ-
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Tabell 5.2. Exempel  på några variablers  inverkan på utnyttjandet  av facklittera-
tur.  Källa:  Höglund  och Persson (1980). 

Undersökningsgrupp 
Effekt  av: Samhällsvetare* Tekniker** 
Tillgång till information/tidskrifter 
Forskning-utveckling 
Utbildning 

0.173 0.295 
0.208 0.180 
0.118 0.165 

S:a effekt*** 0.499 0.640 
* Analysen bygger på dikotoma variabler. Informationsutnyttjande  är mätt som andelen som läser 
mer än 5 tidskrifter  regelbundet. n = 295; **Här är informationsutnyttjande  mätt med index för  ut-
nyttjande av facklitteratur.  n = 127; ***Effekter  beräknade enl. Coleman (1964) på basis av 4-vägsta-
beller 

egenskaper hade tydliga samband med utnyttjandet av externa skriftliga 
informationskällor  (Tabell 5.2). Typ av arbetsuppgift,  informationstill-
gång och utbildning var de tre variabler som hade starkast samband med 
informationsutnyttjandet.  Utbildningsnivå och typ av arbetsuppgift  är 
givetvis i sin tur korrelerade så att personer med högre utbildning ofta  har 
sådana arbetsuppgifter  där informationsbehoven  är stora. En parallell an-
alys gjordes också för  en grupp samhällsvetare som studerats i en tidigare 
undersökning. Effekterna  av en variabel uppskattades medan övriga två 
hölls konstanta. Tillsammans förklarar  de tre variablerna en stor del av 
variationen i informationsutnyttjandet  (Tabell 5.2). 
Var på dimensionen forskning-utveckling  arbetsuppgifterna  placerats 
tycks här ha stor betydelse liksom tillgången till information.  Dessa resul-
tat antyder att den formella  utbildningen spelar en viktig roll, men inte be-
höver vara avgörande. Arbetsuppgifternas  karaktär är viktigare. 
Även om man lätt finner  systematiska skillnader med avseende på typ av 
organisation eller arbetsuppgift  måste vi konstatera att det också finns  be-
tydande individuella skillnader. Detta innebär att vid en förändring  eller 
påverkan av informationsvanorna  måste man ta hänsyn till både individ-
och miljöfaktorer.  Det kan ske på flera  sätt. Man kan bygga informa-
tionssystem och -tjänster som tar hänsyn till individuella behov och 
önskemål — sk brukaranpassning. Man kan också försöka  påverka indi-
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viders attityder och kunskaper om informationskällor  och hur de funge-
rar. En tredje väg är att via arbetsorganisatoriska åtgärder förbättra 
möjligheterna till informationsanvändning.  T ex kan man medvetet förde-
la ansvaret för  litteraturbevakning mellan personalen, bygga upp kontakt-
nät inom och över organisationsgränserna, bygga upp särskilda informa-
tionsfunktioner  och öka de ekonomiska resurserna för  informationsför-
sörjning. 
Brukaranpassning har länge varit ett honnörsord när man diskuterar in-
formationsservice.  Detta är givetvis angeläget med tanke på de relativt 
tröga informationssystem  som finns  idag och de faktiska  skillnader i be-
hov och kunskaper som finns  mellan olika användare. Emellertid är det 
mindre vanligt att man prövar strategier som innebär aktiv påverkan på 
användare eller organisationer i syfte  att öka eller stödja utnyttjandet av 
det utbud av informationstjänster  som redan finns.  Båda dessa strategier 
behövs, eftersom  det är i samspelet mellan individ, organisation och infor-
mationssystem som förutsättningarna  för  informationsanvändning  be-
stäms. 

Informationsvanor  i olika discipliner 
En annan grundläggande faktor  som anknyter till problemsituationen är 
ämnesområdet. Det finns  stora skillnader i informationsvanor  mellan in-
divider knutna till olika ämnen som kan förklaras  med ämnesområdenas 
kunskapsnivå, uppdelningen i olika specialområden, i vilken grad de är 
teoretiskt eller empiriskt inriktade etc. 
I allmänhet verkar naturvetare och samhällsvetare skilja sig så att de sen-
are oftare  utnyttjar böcker, medan naturvetare använder tidskrifter  i stör-
re utsträckning. Detta tyder bl a på att naturvetare är mer beroende av ak-
tuell information  än samhällsvetare. I försök  med datorbaserad litteratur-
bevakning för  samhällsvetare har det till exempel visat sig att de flesta 
upplevde att en gång per vecka var för  ofta  när det gällde att få  anvisning 
om aktuella tidskriftsartiklar  (Persson och Höglund 1975). Samhällsveta-
re tenderar också att citera äldre litteratur än naturvetare (MacRae 1969, 
Price 1970). Detta kan ses som uttryck för  skillnader i vilken utsträckning 
kunskapsutvecklingen sker kumulativt så att nya rön läggs till gamla som 
sten på sten. Det kan också avspegla olika ämnens utvecklingstempo. 
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Tabell 5.3. Rangordning  av olika  metoder  för  informationsanskaffning.  Källa: 
(Meadows 1974). 

Rangordning för: 
Metod fysiker  kemister 
Följa upp referenser  i artiklar 1 1 
Läsning av aktuella publikationer 2 2 
Tips från  kolleger/samtal 3 5 
Opublicerat material från  kolleger 4 10 
Abstrakttidskrifter  och index 5 3 
Tips från  kolleger/brev 6 9 
Egna register 7 4 
Handböcker 8 6 
Ämnes-/specialbibliografier 9 7 
Biblioteks kortkataloger 10 11 
Interna rapporter 11 8 
Förfrågan  hos bibliotekarie 12 12 

Vi har tidigare nämnt att man ofta  skiljer mellan primära källor som origi-
nalartiklar i vetenskapliga tidskrifter  och sekundära källor som innehåller 
hänvisningar till eller bearbetningar från  primära källor. En tendens i 
många undersökningar är att bibliografier  och andra typer av sekundära 
informationskällor  utnyttjas i begränsad omfattning.  Ett exempel på det-
ta fann  vi i en studie bland samhällsvetare vid universiteten, där det visade 
sig att många inte kände till hjälpmedel av typ Current Contents eller Dis-
sertation Abstracts (Persson och Höglund 1975). Men också bland andra 
grupper inom vetenskap och teknik är det tidskriften  och boken som står i 
centrum. Vilka metoder använder man då för  att finna  relevanta artiklar 
och böcker? Av Tabell 5.3 finner  vi att fysiker  och kemister i hög grad 
förlitar  sig på tidskrifter  också när det gäller informationssökning.  Att 
följa  upp referenser  i artiklar kommer på första  plats bland de båda 
grupperna. 

En rimlig förklaring  till resultatet i Tabell 5.3 ovan är att de mest anlitade 
källorna är de mest lättillgängliga. De sekundära källorna, bibliotekens 
kortkataloger mm kommer långt ned på listan. För att sådana källor skall 
få  utbredd användning måste de sannolikt fylla  högt ställda krav på till-
gänglighet, snabbhet och relevans. 
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Den vanligaste metoden för  informationssökning  — att följa  upp referen-
ser i artiklar och böcker — dominerar också bland samhällsvetare. I en 
undersökning bland svenska samhällsvetare rangordnades denna metod 
som det vanligaste sättet att söka litteratur (Persson och Höglund 1975). 
Ett av skälen till detta torde förutom  tillgängligheten också vara att man 
den vägen får  värderad och kommenterad information.  Frånvaron av 
kvalitetskriterier i bibliografier  och många internationella databaser är ett 
stort och i grunden olöst problem, som kan leda till att informationssök-
ning framstår  som mer kostsamt än det förväntade  utbytet motiverar. 
Meadows bok publicerades för  10 år sedan (Meadows 1974). Har då inte 
informationsteknologins  utveckling gett upphov till stora förändringar  i 
informationsvanorna  sedan dess? I många fall  blir svaret nej. Informa-
tionsvanor förändras  inte så fort.  Inom vissa ämnesområden har t ex 
datorbaserad litteratursökning blivit relativt vanlig, men för  den stora 
massan av tekniker och andra specialister har denna informationskälla  lit-
en betydelse för  totala informationsaktiviteten.  I många fall  handlar det 
om att ämnesbibliografier  som tidigare utnyttjades manuellt nu är sökba-
ra via dator. Å andra sidan sker hela tiden en ökning av antalet datasök-
ningar och användare. Utbudet växer mycket snabbt och det är uppenbart 
att även om spridningen hittills gått långsamt så kommer på sikt stora för-
ändringar att ske. 

Många naturvetenskapliga discipliner har en tydligare internationell kar-
aktär än vissa delar av samhällsvetenskap och humaniora, där den lokala 
eller nationella begränsningen ofta  gör sig gällande i beskrivningar och 
fältstudier. 
I vilken utsträckning man bygger på böcker respektive artiklar varierar så-
ledes mellan olika discipliner. Härnqvist och Gustafsson  (1978) fann  i en 
citeringsstudie bland svenska pedagoger att drygt hälften  (54%) av 
citeringarna gavs till monografier. Line (1979) redovisar i en större studie 
av samhällsvetenskaplig litteratur hur den roll tidskrifter,  monografier 
och rapporter spelar skiljer sig mellan olika områden inom samhällsveten-
skap (Tabell 5.4). 
Inom psykologi, som är ett av de mest tidskriftsorienterade  ämnena inom 
samhällsvetenskap, var enligt Line endast 29 procent av artikelreferenser-
na hänvisningar till böcker. I sociologi var motsvarande tal hela 56 pro-
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Tabell 5.4. Procent  av citeringar  i samhällsvetenskapliga  tidskrifter  till  serier, 
böcker och rapporter  (Rangordning  efter  tidskriftsberoende).  Källa:  Line (1979). 
Tidskrifter 
inom ämnet 

Referenser  till: Tidskrifter 
inom ämnet Serier (tidskr) Böcker Rapporter Övrigt 
Ergonomi 66.3 27.8 2.8 3.1 
Psykologi 63.7 28.9 1.1 7.4 
Statistik 52.2 28.2 3.1 14.5 
Utbildning 47.1 39.0 2.5 11.4 
Geografi 45.0 39.4 2.4 13.2 
Nat ekonomi 44.4 38.1 4.0 13.5 
"Management" 44.4 41.2 3.7 10.7 
Sociologi 34.4 56.3 0.9 8.4 
Biblioteksv. 32.2 39.4 2.5 25.9 
Fysisk planering 28.0 36.1 3.4 32.5 
Statskunskap 21.8 51.0 1.9 25.3 

cent. Monografier  utgör den viktigaste informationskällan  inom många 
vetenskaper. Tyvärr är möjligheterna att söka och snabbt få  tag i böcker 
mindre utvecklade än för  tidskriftsartiklar.  Informationsvanorna  har 
givetvis ett samband med publiceringsvanorna inom olika ämnesområden. 
De mest bokorienterade ämnena enligt citeringar publicerar förhållande-
vis mer i böcker och mindre i tidskrifter.  Men det är också så att när man 
skriver tidskriftsartiklar  citeras andra artiklar mer och i böcker citeras an-
dra böcker i högre utsträckning. Tabell 5.4 ger därför  högre siffror  för 
tidskrifter  än vad som motsvarar ämnets hela vetenskapliga produktion i 
form  av artiklar, böcker, rapporter mm, eftersom  litteraturhänvisningar-
na endast hämtats från  artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 
Enligt Kuhn (1962) kan fysik  och kemi betraktas som "normal sciences", 
dvs vetenskaper med en utvecklad vetenskaplig paradigm som styr arbetet 
och ger en enhetlig begreppsapparat. Ämnen som sociologi och statskun-
skap är exempel på "pre-normal sciences" medan teknik ses som till-
ämpad vetenskap. Kunskapstillväxten inom områden med outvecklad 
paradigm präglas oftare  av försök  och misslyckanden. En följd  av detta är 
att slumpfaktorer  får  ett större utrymme i sökandet efter  information.  I 
sin studie bland tekniker fann  Rosenbloom och Wolek (1970) att ca 40 
procent av den utnyttjade informationen  var funnen  mer av slump än som 
resultat av en bestämd sökprocess. 
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Det förefaller  också vara så att informationsvanorna  är hårdare styrda in-
om naturvetenskap än de är inom samhällsvetenskap och humaniora. En 
indikation på det är att graden av forskningsaktivitet  fungerar  bättre om 
man vill förutsäga  biblioteksutnyttjande inom naturvetenskap och medi-
cin. Ett exempel på detta fann  vi vid en undersökning vid Umeå universi-
tet. Det visade sig där att skillnaden mellan hög- och lågaktiva forskares 
biblioteksutnyttjande var 65 procent i naturvetenskap/medicin, men en-
dast 19 procent i samhällsvetenskap och 7 procent i humaniora (Höglund 
1983). 
Även inom välutvecklade ämnen sker emellertid kunskapstillväxten i-
bland oregelbundet. De lugna tillväxtperioderna då ett paradigm utfor-
skas följs  ofta  av en period då området befinner  sig i kris eller revolution. 
Kunskapstillväxten följer  då inte längre en kumulativ modell där pusselbit 
läggs till pusselbit. 
Förutsättningarna för  att söka och utnyttja befintlig  kunskap är alltså oli-
ka mellan olika ämnesområden och under olika perioder av ett ämnes ut-
veckling. Det är rimligt att förvänta  sig en mer intensiv bevakning av aktu-
ell litteratur inom områden med hög kumulativitet, vilket också befintliga 
studier tyder på. En annan faktor  av betydelse är ämnets utvecklingstakt. 
Inom vissa skeden av snabb tillväxt uppstår ett sug efter  aktuell informa-
tion som traditionella informationstjänster  kan ha svårt att tillgodose. 
Heta teknologiområden som data- och bioteknik är exempel på detta. På 
senare år har också en rad tvärvetenskapliga områden vuxit fram,  där 
informationssökning  och -utnyttjande spänner över flera  olika discipli-
ner. 

Informationens  tillgänglighet 
Betydelsen av att informationen  är lätt tillgänglig har påtalats i en rad stu-
dier av informationsutnyttjande.  Med tillgänglighet åsyftas  då den samla-
de "lättillgängligheten" hos informationen  — något som i och för  sig in-
rymmer flera  olika faktorer.  Först ingår vad vi kallar den rent fysiska  till-
gången till information  och objektiva avståndsförhållanden  mm. Därut-
över kan man se till informationens  egenskaper i termer som begriplighet. 
Ibland talar man också om psykisk tillgänglighet och innefattar  därmed 
användarens kännedom om informationens  existens, vana att använda 
olika källor etc. 
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Tabell 5.5. Sammandrag  av resultat  från  användarstudier. 
Carter 1967, 58 studier Wood 1971, 69 studier 
Principen om minsta möjliga 
ansträngning. 

Lätthet att använda informationen  är ett viktigare 
kriterium än potentiellt värde vid val av informa-
tionskällor. 

Medvetenhet om informations-
källor. Många användare är 
omedvetna om informationskäll-
or och hur de kan användas. 

Det låga utnyttjandet av bibliotekshjälpmedel 
pekar på att biblioteksanvändare behöver 
instruktion i informationssökning 

Forskare föredrar  ofta  att 
själva göra sina sökningar. 

Bland dem som inte fann  vad de sökte konsulterade 
bara 35% av de ograduerade och 42 procent av de 
graduerade speciella sökhjälpmedel eller biblio-
tekarier. 

Muntlig kommunikation spelar 
en viktig roll för  spridning 
och utnyttjande. 

Värdet av informell  kommunikation antyder att 
mellanpersonlig kontakt bör underlättas 

Användare har ofta  svårigheter 
att få  tag i utländska dokument 
och att få  översättningar. 

Informationsspridningen  kan förbättras  genom 
att man tillhandahåller översättningsservice 
inom organisationen eller sprider kännedom om 
sådana tjänster. 

Ett antal slutsatser som dragits på basis av ett flertal  tidiga användarstudi-
er presenteras i Tabell 5.5 (Höglund 1980). 
Den första  tesen om att tillgänglighet ofta  går före  kvalitet har stöd också 
i andra undersökningar. Allen (1977) fann  i en studie av ingenjörer att 
sambandet mellan tillgänglighet och utnyttjande var mycket starkt, med-
an utnyttjandet endast obetydligt sammanhängde med källans upplevda 
tekniska kvalitet. 
Begreppet tillgänglighet täcker både fysisk  åtkomlighet och egenskaper 
hos själva informationen  som rör hur lätt den är att inhämta, bearbet-
ningsgrad mm. Det fysiska  avståndet till informationen  är ett hinder som 
ibland underskattas. I studier av kontaktmönster i organisationer har man 
funnit  att redan efter  ca 10 meter minskar sannolikheten för  kontakt dra-
matiskt. Allen (1977) redovisar följande  samband från  åtta FoU-labora-
torier (Figur 5.3). 
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Figur  5.3. Sannolikheten för  att två personer skall kommunicera minst 1 gång i veckan 
som en funktion  av avståndet mellan dem ( 0 - 100 meter). Källa: Allen (1977). 

Vid planering av informationsservice  och lokala handbibliotek är det rim-
ligt att tänka sig att även då avståndsfaktorn  fungerar  på ett liknande sätt. 
I så fall  torde man i många fall  ha överskattat användarnas lättrörlighet. 
Betoningen av tillgänglighet motsvaras av en minst lika vanlig uppfattning 
om att biblioteksresurser ofta  är underutnyttjade. Detta har ett visst 
empiriskt stöd och sett från  t ex ett biblioteks perspektiv kan det framstå 
så. Men frågan  är i så fall  varför  vissa informationskällor  och -tjänster ut-
nyttjas ofta  och andra lite eller inte alls. Vad är det som gör vissa individer 
till höganvändare och andra till lågutnyttjare av information.  Det fram-
står som rimligt att söka orsaker på tre skilda håll: i informationssys-
temen — deras innehåll och utformning,  hos individen och i dennes miljö. 
Genom att analysera dessa förhållanden  får  vi stöd för  att bedöma om 
och i vilken mån informationsförsörjningen  kan förbättras  genom åtgärd-
er av olika slag som t ex: 

a) ökad lättillgänglighet och användaranpassning av informationen/in-
formationssystemen 
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b) förändringar  i användarmiljön som stimulerar till att utnyttja informa-

tionsresurser bättre 
c) förbättrad  information,  marknadsföring  och användarutbildning från 

bibliotek, i skolan etc. 
För samtliga dessa tre typer av åtgärder är det uppenbart att ingående 
kunskaper om användarna, deras miljö och förutsättningar  också kan 
hjälpa oss att se hur användaranpassning bör ske eller hur utnyttjandet 
kan stimuleras. I Tabell 5.6 ges exempel på olika egenskaper i informa-
tionssystem som man bör söka anpassa efter  användarnas krav eller be-
hov. 
Principen om minsta ansträngning är ofta  rationell. Den tar sig uttryck i 
att vi först  rannsakar det egna minnet, därefter  närmiljön och i sista hand 
kanske ett bibliotek eller annan informationstjänst.  Det faktum  att många 
sökhjälpmedel som bibliografier,  databaser mm utnyttjas i begränsad ut-
sträckning har bl a att göra med att de inte är till hands, är svåra att an-
vända, ger begränsat utbyte, kräver beställningar av dokument som i sin 
tur medför  långa väntetider osv. Det kan också vara ett resultat av att 
många inte känner till dem, saknar vana vid att använda dem osv. Men — 

Tabell 5.6. Exempel  på kriterier  för  brukaranpassad  systemutveckling.  Källa: 
Kunz  m fl  (1977). 

1 Kapacitet 
2 Timeliness 
3 Täckningsgrad 
4 Selektionsförmåga 
5 Datakvalitet 
6 Tillgänglighet 
7 Anpassningsförmåga 
8 Kompatibilitet 
9 Sociala aspekter 

10 Teknisk genomförbarhet 
11 Driftssäkerhet  och service 

ex. antal förfrågningar,  publikationer eller 
sökningar per tidsenhet 
aktualitet, tidsåtgång svarstid 
antal ämnesområden och discipliner 
uppfångningsförmåga (recall), precision 
korrekthet, pålitlighet, klarhet, begriplighet 
tidsåtgång, kostnader för  användning, beroende av 
mellanhänder, bearbetningsnivå 
alternativa åtkomstmöjligheter 
teknisk överensstämmelse med andra system 
rätten till allmän tillgång (public access), integritets-
skydd, socialt och ekonomiskt utbyte, kontroll över 
informationssystemet 
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det kan dessutom hända att man i den miljö man befinner  sig uppfattar 
det som föga  belönande att ägna mycket tid åt informationssökning  och 
informationsutnyttjande.  Alla dessa hinder torde vara ganska vanligt 
förekommande.  I våra och andras undersökningar kan man finna  exem-
pel på de flesta  av de hinder för  informationsutnyttjande  som här antytts. 
Av ovanstående resonemang förstår  vi att informationsutnyttjande  är ett 
komplicerat problem. Informationens  tillgänglighet är bara en av flera 
viktiga förutsättningar  för  dess utnyttjande. Tillgänglighetsaspekten kan 
också ses mot bakgrund av att många redan har mer information  till 
hands än de orkar bearbeta. Psykologiska studier av beslutsfattande  har 
dessutom visat att de flesta  av oss inte kan väga samman mer än några få 
faktorer  samtidigt inför  ett beslut. 
Många informationssystem,  hjälpmedel och bibliotek ställer stora krav på 
användaren i form  av tidsåtgång, systematik och kunskaper. Det före-
faller  som om man ofta  överskattar den presumtive informationsanvänd-
arens hunger efter  information  och antar att denne är beredd att under-
kasta sig både fysiska  och psykiska vedermödor för  att få  ytterligare in-
formation.  Detta stämmer ofta  dåligt med en typisk användares arbets-
situation. Han eller hon har ont om tid och befinner  sig ofta  i en situation 
där redan anskaffad  information  inte hinner bearbetas. Sannolikheten för 
att ytterligare information  ger väsentliga nya upplysningar är då liten. 
Därför  kan i sådana fall  mycket höga krav på tillgänglighet, snabbhet och 
individuell service vara motiverade. 

Informationsutnyttjande  och produktivitet 
En avgörande fråga  när man talar om informationsutnyttjande  är hur an-
vändningen av information  förhåller  sig till problemlösningsförmåga  och 
produktivitet. Är det någon idé att öka informationsintaget  och vilket ut-
byte kan man i så fall  förvänta  av en sådan ökning? 
Det finns  en rad undersökningar som pekar på ett samband mellan infor-
mationsutnyttjande och produktion eller förmedling  av information.  I 
forskningsmiljöer  finner  man som regel ett positivt samband mellan olika 
mått på informationsanvändning  och kommunikation å ena sidan och 
publiceringsproduktivitet eller andra indikatorer på forskningsprestation-
er å den andra sidan. 
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Det är rimligt att antaga att ett sådant samband följer  principen om avtag-
ande avkastning. När väl en tillfredsställande  nivå uppnåtts ger ytterligare 
information  mindre utslag i prestationerna än tidigare. Det är också rim-
ligt att antaga att de flesta  individer anpassar sitt beteende så att de inte 
drabbas av så mycket information  att deras prestationer drastiskt min-
skar. 
På företagsnivå  finns  ett flertal  undersökningar som finner  att framgångs-
rika företag  bl a kännetecknas av god intern och extern information (Car-
ter och Williams 1957, Roth well 1974). Inom organisationer finner  man 
på individnivå ofta  ett liknande samband (Höglund och Persson 1980). 
Allen (1977) definierar  s k gatekeepers med utgångspunkt i både läsning 
av facklitteratur  och informella  kontakter. Därefter  finner  han att gate-
keepers på en rad punkter kan sägas prestera bättre än sina kolleger i tek-
nisk FoU. De publicerar fler  artiklar och patent, citeras oftare  som 
nyckelpersoner, bedöms bidra mer till kunskapsutvecklingen och vara 
"nyttigare" för  organisationen än övriga. Så långt det allmänna samban-
det. 
Organisationsmiljöns betydelse för  produktivitet och innovationsförmåga 
i organisationer har särskilt uppmärksammats under senare år. SAS-anda 
och amerikanska bestsellers om framgångsrika  företags  filosofi  för  att 
stimulera och belöna initiativ och utveckling har blivit allmänt kända. 
Mycket av de grundläggande idéerna gäller också informationsbeteendet. 
Motivationen för  arbetet överhuvud taget tas ofta  för  given i diskussioner 
om informationsförsörjning  och val av informationssystem.  Ändå är det 
en av de allra viktigaste förutsättningarna  för  en effektiv  informationsan-
vändning. 
När det gäller forskningsproduktivitet  har en stor mängd studier genom-
förts  under senare år. Vissa studier pekar på att arbetsgruppernas storlek 
och sammansättning direkt kan sammanhänga med produktiviteten i 
forskningsgrupper  (Stankiewicz 1980). Det synes också vara fördelaktigt 
om gruppens medlemmar uppvisar en "lagom" dos av olikhet. Ett annat 
återkommande resultat är sambandet mellan FoU-produktivitet och tek-
nisk bredd (Hall 1972) eller intressespridning i informationsbevakningen 
(Andrews 1979, Höglund 1980). Flera studier påvisar ytterligare en rad 
samband mellan informationsvanor  och prestationer (se Höglund och 
Persson 1980). 
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Tabell 5.7. Samband  mellan  publiceringsaktivitet/patent  och utnyttjande  av in-
formationskällor.  (Källorna  rangordnade  efter  sambandens styrka,  Spearmans 
rangkorrelation).  Källa:  Höglund  1980. 
"Forskaren" (antal artiklar) "Uppfinnaren"  (antal patent) 

Föreläsn/kurser .36 Patentskrifter •41 
Utlandskontakter/organisationer .35 Leverantörstryck .21 
Bibliografier .30 Studiebesök/resor .20 
Utlandskontakter/personer .30 Interna möten .17 
Externa rapporter .30 Referattidskrifter .16 
Referattidskrifter .26 Datorbaserad littsökning .16 

Förhållandet mellan informationsanvändning  och produktivitet eller 
problemlösning är emellertid komplicerat. Det förutsätter  ett till problem-
situationen anpassat informationsintag.  Olika slag av information  är för-
knippade med olika slag av aktiviteter och olika typer av prestationer. I en 
av våra undersökningar bland tekniker inom ett specialområde studerades 
sambanden mellan olika resultatmått och informationsvanor.  Sambanden 
mellan utnyttjandet av olika källor och antal producerade artiklar respek-
tive patent visar hur två olika utnyttjandeprofiler  är förknippade  med oli-
ka slag av resultatmått (Tabell 5.7). 
Samtidigt som man kan finna  specifika  mönster i informationsvanorna 
finns  det också en tendens till att utnyttjandet av olika informationskällor 
samvarierar. Utnyttjar man en informationskälla  ofta  är det troligt att 
man också utnyttjar andra källor relativt ofta.  Detta antyder att stora in-
formationsbehov  kräver bevakning av många olika slag av informations-
källor. Det innebär också att det kan uppstå stora skillnader mellan hög-
och låganvändare av information,  dvs stora informationsklyftor.  Detta 
anknyter till den s k Matteuseffekten:  "Åt den som har skall varda givet". 
Den som redan är välinformerad  har lättare att tillgodogöra sig ytterligare 
information,  vilket i sin tur nära hänger samman med publicering, offent-
ligt erkännande och belöningar. I boken "Samverkansspiralen" talar man 
på liknande sätt om kommunikation i termer av goda och onda cirklar 
(Thunberg et al 1978). 

I Tabell 5.8 redovisas sambanden mellan olika typer av informationsan-
vändning och hur dessa i sin tur samvarierar med index för  intern och ex-
tern publicering för  en grupp tekniker. 
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Tabell 5.8. Samband  mellan  utnyttjande  av olika  slag  av informationskällor 
bland  en grupp tekniker.  Källa:  Höglund  (1980).  (Samtliga  variabler  utgör  sum-
maindex). 

1 2 3 4 5 6 
1 Facklitteratur och sek källor .50 .35 .23 .43 .38 
2 Leverantörstryck, patent mm .44 .25 .39 .07 
3 Intern skriftlig  information .34 .33 .18 
4 Interna informella  kontakter .45 .17 
5 Externa informella  kontakter .35 
6 Publicering 

Vi kan alltså konstatera att det finns  en rad undersökningar som finner 
positiva samband mellan informations-  eller kommunikationsvanor och 
produktivitet/prestation i FoU-miljöer. Samtidigt måste man betona att 
de faktiska  orsaksförhållandena  är komplicerade och ofullständigt  kart-
lagda. 
Sambandet mellan informationsutnyttjande  och produktivitet aktualise-
rar frågan  om hur man hanterar informationsfrågorna  i organisationer. I 
förhållande  till den tidsmässiga dominans som informations-  och kommu-
nikationsaktiviteter har i många organisationer har de ägnats begränsad 
uppmärksamhet. Informationsutnyttjandet  ses ofta  som något den enskil-
de själv löser på bästa sätt. Detta tar sig bl a uttryck i att bibliotek och in-
formationsservice  placeras skilt från  den övriga organisationens verksam-
het. Man har också alltför  sällan uppmärksammat konsekvenserna för  in-
formationsförsörjningen  av en viss organisationsuppbyggnad. Vilka in-
formationsvanor  är det vi stimulerar genom en viss organisation, ett visst 
kontroll- och belöningssystem? Idag finns  det starkare skäl än tidigare att 
ställa sådana frågor  i både industri och förvaltning.  Det finns  också bättre 
förutsättningar  att besvara frågorna  och att bygga upp nya, mer an-
vändarvänliga informationssystem. 

En analysmodell för  informationsutnyttjande 
Vi har gett några exempel på resultat från  studier av informationsutnytt-
jande med tonvikt på vad som påverkar användning av information, 
främst  i forskningsmiljöer.  De grundläggande förhållanden  som påverkar 
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informationsanvändningen  är dock generella till sin natur. De består i ett 
samspel mellan individ och informationssystem  i en problemsituation. 
Vi har också sett att mellanpersonliga kontakter och användning av skrift-
lig information  som facklitteratur  samvarierar och att kommunikation 
och "prestation" verkar vara nära förknippade  med varandra. Dessa mer 
fundamentala  samband kan förefalla  mycket rimliga, några kanske som 
självklara. I så fall  är detta en fördel,  eftersom  det ökar möjligheterna att 
konstruera en grundläggande modell med utgångspunkt i resultat av det 
slag som vi här gett exempel på. De enskilda undersökningarna har ibland 
brister av olika slag, men när en rad oberoende undersökningar finner  lik-
nande tendenser trots stora skillnader i metod och undersökta grupper 
kan man skönja ett mönster. I flera  sammanhang har man efterlyst  teorier 
och modeller som kan integrera olika spridda empiriska studier av infor-
mationsanvändning. En översiktlig modell kan illustreras på följande  sätt 
(Fig 5.4). 

Figur  5.4. Några centrala samband i en modell för  studium av informationsutnyttjande 
och dess effekter.  Källa: Höglund (1980). 
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Först har vi en problemsituation (1) som översiktligt kan anges i termer av 
arbetsuppgift,  organisationstillhörighet med flera  variabler som tillsam-
mans säger något om problemsituationen. En central egenskap i problem-
situationen är osäkerhet. Behovet av att söka information  borde vara 
större ju mer komplexa frågeställningar  man arbetar med. Vi har bl a sett 
hur detta varierar mellan olika stadier i forsknings-  eller utvecklings-
arbete, men det finns  stora behov av forskning  som mer i detalj studerar 
problemlösningssituationer av olika karaktär. Vid sidan av denna grupp 
har vi individens personliga karakteristika, hans eller hennes bakgrund, 
personliga egenskaper, och kommunikationsförmågor  (2). Hit hör också 
individens motivation för  arbetet och aspirationsnivå när det gäller infor-
mationssökning. 
Informationsutbud  och informationens  tillgänglighet (3) är en tredje typ 
av faktor  som påverkar behov och användning. Givet en viss typ av ar-
bets- eller problemsituation kan utbudet av information  och tillgången till 
informationskällor  variera, vilket i sin tur påverkar informationssök-
ningsbeteendet. Informationsbeteendet  blir på så sätt resultatet av ett 
komplicerat samspel mellan en mängd sådana faktorer.  En viktig uppgift 
är att precisera olika användargruppers önskemål och krav på informa-
tionssystem och att klassificera  informationsutbudets  egenskaper på 
lämpligt sätt. 

Problemsituationen, individens egenskaper och informationens  tillgäng-
lighet bestämmer sedan det upplevda informationsbehovet  (4). I ett kom-
plicerat samspel påverkar dessa förhållanden  informationsutnyttjandet 
(5). 
Av stort intresse är givetvis också vilka effekter  informationsanvändning-
en ger upphov till. Hur ser sambandet mellan informationsutnyttjande 
och produktivitet ut? Hur sammanhänger informell  kommunikation med 
utnyttjandet av facklitteratur  och andra informationskällor?  Också på 
den punkten har vi sett exempel på undersökningsresultat som pekar på 
intressanta samband (6). 
Denna typ av modell kan fungera  som ett slags arbetsinstrument och vi 
har använt den för  att analysera informationsutnyttjande  i flera  olika un-
dersökningar. Den har då fått  ett tydligt empiriskt stöd som visar att det 
finns  samband mellan de centrala variablerna i modellen. Redan med någ-
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ra enkla indikatorer på variabler i modellen är det möjligt att relativt väl 
förutsäga  hög- och lågutnyttjare. 
Den skisserade modellen lägger en grund för  empirisk analys av informa-
tionsbeteendet. Den mest omedelbara effekten  är kanske att den samman-
fattar  grundläggande samband som vi funnit  spridda i olika undersöknin-
gar i Sverige och utomlands. Vi kan också säga att det är viktigt att ha 
med detta i bagaget när man vill studera andra faktorers  inverkan på in-
formationsutnyttjande  eller publicering. Exempelvis har man, när det gäl-
ler studier av forskningsproduktivitet  och publicering, sällan arbetat med 
mer ingående uppgifter  om informationsvanor  och variabler av den typ 
som här behandlats. 
Modellen kan också vara av intresse för  en diskussion om informations-
policy. Vad betyder åtgärder som inriktas mot informationstillgång  jäm-
fört  med åtgärder som stärker användarens kunskaper? Hur stor del av in-
formationsanvändningen  förklaras  av arbets- eller problemsituationen 
och hur stor del av andra faktorer?  Vi har ovan sett att själva problemsitu-
ationen visserligen är väsentlig, men ändå bara förklarar  en del av infor-
mationsbeteendet. Det är också tydligt att åtgärder som enbart inriktas på 
själva informationssystemen,  sannolikt är otillräckligt för  att väsentligt 
stärka utnyttjandet av informationsresurserna.  Om vi betraktar kun-
skapsläget inom området står det emellertid klart att vi skulle önska en be-
tydligt bättre precision i data så att man kunde ställa en rad konkreta åt-
gärder mot varandra. 

Brister och utvecklingsbehov i forskning  om informationsanvänd-
ning 
Den modell som presenterats ovan är en översikt av samband som i sig 
bygger på relativt grova och översiktliga data. Om man betraktar tidigare 
undersökningar på området finner  man att två kategorier av studier domi-
nerat. Den kanske vanligaste typen av undersökningar har studerat indivi-
ders val och utnyttjandefrekvens  av olika informationskällor.  En annan 
vanlig typ av studier har utgått från  en speciell informationskälla  och un-
dersökt i vilken mån den används av olika användargrupper och kanske 
vilket utbyte detta gett. Det finns  flera  brister i detta som sammanhänger 
med att både individer och informationsutbud  behandlats alltför  schemat-
iskt eller t o m ytligt jämfört  med den komplexitet som kännetecknar såväl 
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individer och grupper som information.  Men forskningen  på området kan 
också utvecklas genom studier som utgår från  andra perspektiv. Särskilt 
vill vi framhålla  bristen på forskning  där samspelet mellan individer och 
informationssystem  studeras som en process och där själva problemsitua-
tionen sätts mer i centrum. 
För att få  genuin ny kunskap är det med andra ord nödvändigt att studera 
informationsvanor  och behov mer i detalj. Framförallt  är det aktuellt att 
undersöka olika typer av problemsituationer grundligare än som hittills 
varit vanligt. En omfattande  och viktig uppgift  för  forskningen  på områd-
et är att studera hur behovet av "externa argument och fakta"  uppstår i 
komplex problemlösning av olika slag och vilka krav det i sin tur innebär 
för  utformningen  av informationssystem. 
En utveckling i denna riktning kan redan skönjas. I nära tidsmässigt sam-
band med expansionen av forskning  inom området artificiell  intelligens 
har intresset för  att undersöka problemlösningsarbete och informations-
behov fått  ny näring. I bl a Tyskland bedrivs nu projekt med en tydlig så-
dan orientering (se t ex Werzig och Windel 1985). I en engelsk översiktsar-
tikel föreslår  Brittain (1982) att dessa nyare ansatser kanske inte borde 
kallas användarstudier utan bättre kan beskrivas som mänsklig informa-
tionsbearbetning i samband med social och vetenskaplig problemlösning. 
Behovet av mer detaljerad kunskap aktualiserar också andra metoder än 
den hittills dominerande surveytekniken. Experiment, deltagande obser-
vation och andra metoder av socialantropologisk karaktär framstår  som 
nödvändiga för  att kunna fördjupa  kunskaperna om problemlösnings-
arbete och informationsanvändning. 

Sammanfattning 
Vi har i detta kapitel gett flera  exempel på hur informationsvanorna  varie-
rar med egenskaper hos informationsanvändaren  och dennes miljö. En 
generell slutsats är att det rör sig om mycket stora och tydliga skillnader 
vad gäller informationsutnyttjandets  volym och inriktning. I vilken mån 
man förlitar  sig på skriftliga  eller muntliga källor, interna eller externa 
källor, varierar mellan forskare  och tekniker, mellan låg- och högutbilda-
de, mellan olika discipliner, mellan små och stora företag.  Vi har också vi-
sat att informationens  fysiska  tillgänglighet, givet alla andra begränsning-
ar, har en stor betydelse. 
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Det traditionella angreppssättet inom informationsförsörjning  har varit 
att påverka just den fysiska  tillgängligheten till information.  Detta är en 
strategi som ger effekt  upp till en viss nivå. Om de personliga och miljö-
mässiga förutsättningarna  att utnyttja information  är begränsade måste 
instrumenten förfinas  och utvecklas. En väg, som ofta  nämns, är bättre 
marknadsföring  av informationstjänster  och användarutbildning. Om 
kunskaperna om informationssystem  och -tjänster förbättras  ökar säkert 
sannolikheten för  att de kommer att utnyttjas. Men detta är också en be-
gränsad lösning. Stora grupper saknar idag effektiva  informationssystem 
för  de problem man arbetar med. Informationsförsörjning  har än så länge 
en slagsida mot vetenskaplig information.  Utbudet av databaser och in-
formationsservice  för  ingenjörer, småföretagare,  administratörer med fle-
ra grupper är idag väsentligt fattigare  än för  forskare.  I den mån sådana 
databaser redan finns  är utnyttjandet ändå mycket begränsat. Informa-
tionsservice för  dessa grupper kräver en annan uppläggning än vad som 
krävts för  forskarsamhället.  Förutom högt ställda krav på brukaranpass-
ad service torde det vara nödvändigt att förändra  många användares syn 
på informationsfunktionens  roll i problemlösning och beslutsfattande. 
Via en bättre brukaranpassning vad gäller informationskällors  innehåll 
och form  kan man sannolikt stimulera informationsutnyttjandet  bland 
många användargrupper. Men ett rationellt utnyttjande av det stora och 
snabbt föränderliga  informationsutbudet  torde ändå i många fall  kräva 
assistans av mellanhänder för  sökning, anskaffning  och bearbetning av in-
formation.  Detta innebär att ett stort utrymme borde finnas  för  informa-
tionsmäklare, informatiker,  dokumentalister och utbildare på informa-
tionsförsörjningens  område. 
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NÄTVERKEN 

Inledning 
Det kan tyckas vara något av en paradox att informationsförsörjning  i så 
hög grad kommit att handla om att bygga upp informationssystem  för 
skriftlig  information  när man har ett mycket stort antal belägg för  att det 
mellanpersonliga nätverket är den i särklass viktigaste idékällan. Wolek 
(1981) som länge studerat informationsfrågor  i forsknings-  och utveck-
lingsmiljöer sammanfattar  sina intryck på följande  sätt: 

Om Du vill veta något, fråga  någon; 
Om Du inte känner någon, fråga  någon som kanske känner någon; 
Om Du inte känner någon alls och Du inte kan lösa eller överge 
Ditt problem; Sök då i litteraturen! 

Litteraturen blir något man konsulterar i sista hand. Detta innebär dock 
inte att litteraturen är oviktig. Tvärtom bildar den en nödvändig basresurs 
då det sociala nätverket inte längre kan ge den information  man behöver. 
Det faktum  att sökprocessen ofta  startar i det informella  nätverket är 
snarare en indikation på en ekonomisk princip än att de tryckta källorna 
är ointressanta. Vi har tidigare visat att de flesta  företagare,  forskare,  tek-
niker med flera  experter regelbundet följer  facklitteraturen  på sina respek-
tive områden även om det sker i olika omfattning  och på olika sätt. Det 
sociala nätverket består därigenom av individer som byggt upp en person-
lig informationspotential  som kan utnyttjas som en kollektiv resurs. Det 
vore naturligtvis oekonomiskt att inte ta del av vad andra personer redan 
investerat i informationssökning  och läsning. En förbättrad  informations-
tillgång vad gäller tryckt information  kan ses som en av flera  viktiga resur-
ser för  de informella  nätverken som borde öka utbytet av mellanpersonli-
ga kontakter. 
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Det finns  många skäl till att den informella  kommunikationen har så pass 
stor betydelse. Forskningsrön och tekniska innovationer sprids i olika 
kanaler vilka har en inbördes tidsordning. När uppslaget till ett forsk-
ningsprojekt eller en uppfinning  först  tillkännages är det vanligtvis en be-
gränsad krets kolleger som informeras.  Sedan kan det ta månader eller år 
innan man kan få  kännedom om det pågående arbetet eller dess resultat i 
publicerad form.  Garvey et al (1970) fann  att det inom naturvetenskap tar 
cirka 16 månader från  första  rapport till publicering i tidskrifter  medan 
motsvarande fördröjning  är 20 månader inom teknik och 28 månader in-
om samhällsvetenskap. Innan publicerat material accepteras som så pass 
grundläggande att det kommer in i läroböcker kan ytterligare ett decen-
nium förflyta.  Detta betyder att man är mer eller mindre helt hänvisad till 
informella  kontakter om man alls skall kunna följa  den pågående utveck-
lingen inom forskning  och teknik. Samtidigt finns  det skäl att via projekt-
kataloger och snabbare publiceringsvägar öka möjligheterna till aktuell 
bevakning. 

Cronin (1982) har gjort en genomgång av studier som behandlar informell 
kommunikation och finner  att de kan ha följande  för-  och nackdelar: 
Fördelarna med informella  kontaktnät är att de... 
• ökar anpassningen mellan informationsbehov  och delgivning av infor-

mation genom att vara direkta och personliga 
• stimulerar återkoppling och motivation 
• hjälper till att etablera prioritet till nya upptäckter 
• möjliggör värderingar av idéer och teorier 
• har en viktig aktualitetsfunktion 
• ger möjlighet till filtrering  och överblick 
• underlättar informationsöverföring  över organisations- och specialom-

rådesgränser 
• knyter samman specialister med likartade intressen 
Nackdelarna med informella  kontaktnät är att de... 
• tenderar att bli elitistiska, inte lika öppna för  alla 
• är instabila och kortlivade 
• är motståndskraftiga  mot institutionaliering/organisering 
• är dyrbara att upprätthålla 
• uppmuntrar spridning av stora mängder värdelös och icke önskad infor-

mation 
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Den kanske mest avgörande skillnaden mellan informell  och formell  in-
formation  är att den senare innebär en permanent lagring av kunskap öp-
pen för  en stor publik medan den informella  informationen  är temporär 
till sin natur och tillgänglig för  en begränsad grupp. De informella  och 
formella  spridningsformerna  utgör samverkande och kompletterande 
funktioner  och man kan knappast behandla dem som helt skilda storheter 
när man diskuterar informationsförsörjning.  I detta kapitel skall vi titta 
lite närmare på hur informella  nätverk kan se ut i olika miljöer. Vi skall 
också redovisa studier som behandlar samspelet mellan skriftlig  och 
muntlig information. 

Tvåstegshypotesen 
Tvåstegshypotesen innebär i korthet att information  sprids från  källan till 
vissa nyckelpersoner som sedan för  den vidare, via informella  kontakter, 
till andra personer (Lazarsfeld  et al 1948). Speciellt inom den tidiga mass-
kommunikationsforskningen  rönte tvåstegsmodellen stort intresse. Man 
lade märke till att publiken i stor utsträckning påverkas av sk opinions-
ledare vid sidan av den direkta inverkan som massmedierna har. 
Tvåstegsmodellen har i studier av vetenskaplig och teknisk information 
fått  sitt kanske tydligaste uttryck i begreppet "technological 
gatekeepers", som introducerades av Allen i slutet av 1960-talet (Allen 
1977). Gatekeepers, eller grindvakter, är sådana personer som har särskilt 
god tillgång till extern information  och samtidigt väl utvecklade kontakter 
med personer inom den egna organisationen. 
Gatekeeperfenomenet  innebär att det sker ett samspel mellan tryckt och 
muntlig informationsspridning.  Vi har tidigare sett att det finns  ett tydligt 
samband mellan utnyttjande av tryckta källor och i vilken mån individer 
fungerar  som rådgivare för  sina kolleger. De personer som uppfyller  gate-
keeperfunktioner  brukar empiriskt definieras  som de som samtidigt har 
flest  interna kontakter och mest omfattande  kontakt med externa, formel-
la eller informella  källor. 
Det finns  också en rad andra exempel på kommunikationsroller som är 
nära besläktade med gatekeepern. Holland (1972) nämner bl a "scientific 
troubadour", "great man", "linker", "information  specialist", "inter-
nal consultant". Gemensamt för  dessa termer är att de syftar  på en slags 
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O Gatekeeper 
• Övrig personal G ate keeper-nätverk 

Figur  6.1. Gatekeeperfenomenet  enligt Allen (1977). 

tvåstegsprocess där nyckelpersoner förmedlar  information  från 
informationskällor  till andra personer. En del av dessa källor kan vara 
tryckta, andra muntliga. 
Gatekeeperbegreppet har haft  en stor genomslagskraft  och ofta  framförs 
idéer om att stimulera eller bygga upp gatekeeper funktioner. Gatekeepers 
har växt fram  som frukten  av ett komplicerat samspel mellan organisator-
iska och personliga egenskaper. Allen (1977) beskriver dettta på följande 
sätt. Om en person presterar goda lösningar leder detta till att hans kom-
petens uppmärksammas. Han kommer på grund av detta att så 
småningom befordras  till arbetsledande uppgifter  och uppfattas  som en 
intressant diskussionspartner. Hans roll som informell  ledare i organisati-
onen förstärks  också av att han har god kontakt med experter utanför  or-
ganisationen och tryckta informationskällor. 
Framväxten av gatekeeperfunktioner  kan sägas vara en följd  av tillväxt 
och differentiering.  FoU-arbetet bedrivs numera ofta  i större laboratorier 
i många olika länder och kulturområden. I sådana miljöer utvecklar de 
olika enheterna skilda normer, värderingar och språk vilket i sin tur ska-
par behov av personer som kan överbrygga dessa skillnader. Man kanske 
kan likna gatekeepers med de "ljusets köpmän" som Francis Bacon ville 
se när han skisserade sitt forskningslaboratorium: 
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"For the several employments and offices  of  our fellows,  we 
have twelve that sail into foreign  countries under the name of 
other nations (for  our own conceal) who bring us the books 
and abstracts, and patterns of  experiments of  all other parts. 
These we call the Merchants of  Light." 
(Francis Bacon, New Atlantis, se även Allen 1977) 

Vilka effekter  på informationsspridningen  kan gatekeepers ge upphov 
till? De enskilda organisationsmedlemmarnas tillgång till information  kan 
tänkas öka om deras möjligheter till kontakt med gatekeepers stimuleras. 
Men samtidigt finns  det en uppenbar risk för  att gatekeepers arbetsro och 
egna möjligheter till informationsbevakning  begränsas. Gatekeepers svar-
ar för  en begränsad del av organisationens totala omvärldskontakt och 
det vore olyckligt om enskilda personer utnyttjar gatekeepers på bekost-
nad av den egna informationsaktiviteten.  Det man kan vinna på att kon-
centrera de externa och interna kontaktytorna till vissa, särskilt utvalda 
individer kan snabbt gå förlorat  om personen i fråga  lämnar organisatio-
nen. Arbetsrörligheten är ofta  hög inom teknisk FoU och särskilt bland 
personer som har den höga kompetens som kännetecknar gatekeepers. 
Vidare begränsas värdet av gatekeepers av i vilken utsträckning de verkli-
gen tar kontakt med de kolleger som behöver en viss typ av information. 
Nätverk är ofta  elitistiska i den meningen att de informationsrika  i första 
hand tenderar att utbyta information  sinsemellan och mer undantagsvis 
diskuterar med mindre välinformerade  kolleger. Allen inför  begreppet 
gatekeepernätverk som på sätt och vis är en indikation på en sådan ten-
dens. Persson (1980) fann  att gatekeepers i första  hand väljer att diskutera 
sina tekniska eller vetenskapliga problem med andra gatekeepers. Perso-
ner i en industriell FoU-organisation ombads att namnge de personer de 
oftast  brukar diskutera vetenskapliga och tekniska problem med. Resul-
tatet visade att gatekeepers nämnde fler  personer i sin egen grupp än vad 
man skulle förvänta  sig om de nämnt personer helt slumpmässigt, dvs o-
beroende om de var gatekeepers eller inte (Tabell 6.1), Gatekeepers tar 
sällan kontakt med sk isolat, som kanske är i störst behov av förbättrade 
kontaktytor. I viss mån motverkar isolaten detta genom att själva, på eget 
initiativ söka upp gatekeepers. 

Gatekeeperfunktioner  kan också uppfyllas  av enskilda organisationer 
som fungerar  som länkar mellan t ex forskning  och industri. Dessa kallas 
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Tabell 6.1. Kontakter  mellan gatekeepers och andra  personer i en FoU-organisa-
tion.  Källa  Persson (1980). 
Gatekeepers väljer: Faktiska val Förväntade val Differens 
Isolat 5 15 - 1 0 
External communication stars 5 8 — 3 
Discussion stars 8 3 + 5 
Gatekeepers 11 4 + 7 
Förklaring:  Isolat: Svag intern och svag extern kontaktyta; External communications stars: Svag in-
tern och stark extern kontaktyta; Discussion stars: Stark intern och svag extern kontaktyta; Gatekee-
pers: Stark intern och stark extern kontaktyta 

ofta  för  mellanlänksorganisationer. I Sverige har vi många exempel på 
sådana enheter: kontaktsekretariat på högskolor, utvecklingsfonder, 
branschorgan, forskningsinstitut  m fl.  Man kan också inkludera vissa bib-
liotek och informationscentraler  vilka aktivt förmedlar  kontakter mellan 
användare och olika informationskällor. 
Tvåstegsmodellen är med andra ord en mycket allmängiltig företeelse.  Be-
hovet av mellanlänkar kommer sannolikt att öka inom informationsför-
sörjningens område ju svårare det blir för  den enskilde att på egen hand 
överblicka och ta del av det komplexa informationsutbudet.  En ökad till-
gång till tryckta informationskällor  kanske vid första  åtanke kommer att 
leda till att behovet av mellanpersonliga kontakter minskar. Emellertid vi-
sar undersökningar av informationsanvändning  att personer som utnytt-
jar flest  formella  källor också har flest  personkontakter. Det ser med an-
dra ord ut som om vi här har att göra med ömsesidigt förstärkande  pro-
cesser eller sk samverkansspiraler (Se Thunberg et al 1978). Utnyttjande 
av tryckta källor ger hänvisning till enskilda personer och organisationer 
som kan följas  upp med personliga kontakter. Idag bygger man också upp 
särskilda projekt- och expertregister som kommer att underlätta identifi-
ering av personer för  konsultation, samarbete eller idéutbyte. 

De kontakter som personer i en organisation upprätthåller med 
omvärlden och med organisationskollegerna växer fram  spontant och 
bygger på personliga preferenser  och ett ömsesidigt förtroende  som man 
inte utan vidare kan påverka utifrån.  Vad man kan eftersträva  är att ska-
pa goda betingelser för  omvärldskontakt via både skriftliga  och muntliga 
kanaler samt att undanröja onödiga hinder för  intern kommunikation. 
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Osynliga sällskap 
Eftersom  nästintill all samhällelig verksamhet inbegriper samarbete mel-
lan personer och organisationer innebär detta ett behov av informations-
och idéutbyte. Det mönster av kontakter mellan enheter som därvid ut-
vecklas kallar vi för  nätverk. En del nätverk bygger på i förhand  uppställ-
da regler och ordervägar medan andra växt fram  spontant som en konsek-
vens av ömsesidiga intressen. Den sistnämnda typen av nätverk kan man 
kalla för  informella,  dvs de utvecklas och upprätthålls med ett minimum 
av styrning och planering. Inom forsknings-  och teknikområden är den lö-
sa och föränderliga  strukturen av mellanpersonliga kontakter typisk. Här 
är nätverken ofta  mycket utsträckta i rummet och innefattar  kontakter in-
om organisationer, med andra experter inom och utom landet. 
Begreppet osynliga sällskap (invisible colleges) används för  att beteckna 
den typ av nätverk som kännetecknar forsknings-  och teknikområden. 
Termen syftade  ursprungligen på en grupp intellektuella i 1600-talets Eng-
land som senare kom att bilda The Royal Society of  London. Sällskapets 
medlemmar utbytte information  dels för  att informera  om nyheter och 
dels för  att etablera prioritet till egna upptäckter. På senare tid har be-
greppet osynliga sällskap kommit att användas som en beteckning på en 
slags innegrupp av forskare  och andra specialister. Här finner  man de 
mest produktiva forskarna  som har nära inbördes kontakt, träffas  på 
konferenser,  utbyter forskningsrapporter  och samarbetar på olika sätt. 
De osynliga sällskapen bildar med andra ord nätverkets kärna, en slags 
elitgrupp för  de mest framstående  medlemmarna. 
Crane (1972) använder också begreppet osynliga sällskap men hon fann 
inga starka bevis för  att det förekom  sådana mer eller mindre slutna säll-
skap när hon undersökte kontakterna inom två forskningsområden.  I och 
för  sig kan man urskilja vissa centrala personer i nätverket, men dessa har 
också många kontakter med mer perifera  medlemmar i nätverket liksom 
även en hel del kontakter med personer utanför  området. Det finns  med 
andra ord en förtätning  av nätverket knutet till vissa framstående  experter 
men dessa är ingalunda så svåråtkomliga eller osynliga som den ursprung-
liga användningen av begreppet osynliga sällskap antyder. 

När det gäller företag,  framförallt  större enheter, skiljer Johansson och 
Hägg (1982) på kommersiella förbindelser  och utvecklingsförbindelser. 
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Utvecklingsförbindelserna  eller de kontakter som knyts i samband med 
produkt- och produktionstekniska frågor  kräver mer omfattande  och 
djupgående kontakt än de kommersiella. Därför  blir likhetsbetingelser i 
termer av rumslig närhet, gemensamma värderingar och intressen viktiga 
för  kontaktnätens uppbyggnad. Nätverksbegreppet används också allt 
mer i samband med studier av mindre företag.  Johannisson och Gustafs-
son (1984) menar att småföretagens  beteende bäst kan förstås  i ett nät-
verksperspektiv där företagarens  personliga kontakter med kolleger, 
framför  allt i lokalsamhället, ger uppslag till nya strategier och möjlig-
heter för  företagens  utveckling. De lokalt präglade nätverken upprätthålls 
bland annat genom att företagsledarna  träffas  i samband med det lokala 
föreningslivet,  på golfklubben  och tennisbanan. 
De grundläggande principer som styr nätverkens uppbyggnad kan sam-
manfattas  i termer av närhet, likhet och komplementaritet. Den rumsliga 
närheten mellan personer i ett system är som vi tidigare visat direkt relate-
rad till kontaktfrekvens  (se Figur 5.3). Likhet med avseende på i första 
hand gemensamma intressen har visat sig vara en av de viktigaste faktor-
erna för  nätverkens framväxt.  Persson (1980) och Blau (1974) har visat att 
kontakter mellan personer inom forsknings-och  teknikområden, liksom 
även branscher, i första  hand sker mellan personer som har liknande 
arbetsuppgifter  i termer av specialområde. Professionell  status, utbildning 
och erfarenhet  har mindre betydelse. Den sammanbindande kraften  är så-
ledes i första  hand att man är intresserade av samma frågor.  När det gäller 
nätverk inom organisationer påverkas kontakterna sannolikt i väsentligt 
högre grad av arbetsfördelning,  makt och inflytande. 
Komplementaritet innebär att personer med olika egenskaper, vad t ex 
gäller kompetens, samverkar. Tekniskt utvecklingsarbete är numera så 
pass komplext att personer med olika kompetens behöver knytas till ut-
vecklingsprojekt. Detta har lett till att man ofta  bedriver teknisk FoU i sk 
matrisorganisationer där man för  samman personer från  olika avdelnin-
gar (t ex forskning,  produktutveckling, marknad) till FoU-projekt. 
Matrisorganisationen bygger således på både likhets-och komplementari-
tetsprincipen t ex i form  av kombinerad avdelnings- och projektorganisa-
tion. 
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Kontakter bland mindre och medelstora företag 
De mindre och medelstora företagen  har uppmärksammats intensivt inom 
företagsekonomisk  forskning  och i industripolitiska satsningar. I den 
snart klassiska Bolton-rapporten (Bolton 1971) fann  man att företagen 
har behov av information  och rådgivning inom en rad områden; finansier-
ing, marknadsföring,  export, taxering, administration. Liknande slutsat-
ser dras i svenska utredningar och rapporter. Trots att det idag finns  en 
mängd olika rådgivningsorgan har man ett bestående intryck av att små-
företagare  i gemen utnyttjar dessa i ringa omfattning. 
Det kan finnas  flera  skäl till att företagen  visar ett så pass begränsat intres-
se för  informationsservice  och rådgivning i offentlig  regi. Många är miss-
tänksamma mot insyn och alltför  mycket av regleringar och uppgiftsläm-
nande. Småföretagen  lever i en speciell kulturell miljö som på avgörande 
punkter skiljer sig från  det värde- och tankemönster som präglar experter 
och rådgivare. Huruvida sådana skillnader faktiskt  existerar kan diskute-
ras, men det torde vara uppenbart att betydande attitydförändringar  mås-
te till om företagen  i ökad omfattning  skall utnyttja de rådgivningsfunkti-
oner som redan finns  (CPI 1982). 
Till de mer objektiva begränsningarna för  utnyttjande av i första  hand 
tryckta informationskällor  hör att företagarna  sällan har tid att ägna sig 
åt långsiktig planering utan man inriktar sig i första  hand på att lösa kort-
siktiga, löpande problem. Man saknar dessutom ofta  den kompetens som 
krävs för  att tillgodogöra sig komplicerad teknisk information.  Ett annat 
problem är att företagen  redan idag drabbas av för  mycket information. 
Problemet är därför  snarare att selektera i en redan stor meddelandeström 
än att tillföra  ytterligare information.  Därtill kommer också det faktum 
att småföretagare  kanske mer än någon annan grupp är beroende av in-
formella  kontakter. Sörlie (1982) har myntat begreppet "papperlöst ledar-
skap" för  att beskriva småföretagarens  förkärlek  till de muntliga kanaler-
na. 

För att närmare studera i vilken mån mindre företag  har kontakt med oli-
ka rådgivningsorgan genomförde  Höglund, Paajanen, Persson (1983) en 
undersökning bland 400 svenska plastföretag  med färre  än 500 anställda. 
Företagen ombads ange om de hade och önskade mer kontakt med ett an-
tal olika rådgivningsorgan när det gäller tekniska frågor  (Tabell 6.2). Re-
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Tabell 6.2. Plastföretags  faktiska  och önskade  kontakter  med olika  rådgivnings-
organ (Procent).  Källa:  Höglund,  Paajanen,  Persson (1983). 
Rådgivningsorgan Har kontakt Önskar mer kontakt 
Andra företag  64 59 
Utvecklingsfonder  65 72 
Handelskammare 49 66 
Föreningen Sveriges Plastfabrikanter  46 63 
Sveriges Plastförbund  40 58 
Plast- och Gummiinstitutet 33 62 
Svenska Förpackningsinstitutet 11 37 
Sveriges Kemiska Industrikontor 10 34 
Universitet och högskolor 40 71 

sultatet bekräftar  vad man länge trott om mellanlänksorganisationernas 
roll i företagens  kontaktnät. Utvecklingsfonder  är den organisation som 
de flesta  företag  har kontakt med vid sidan av andra företag.  Typiska 
branschorgan eller -institut kontaktas av mindre än hälften  av företagen. 
Det är t o m lika vanligt att man har kontakt med universitet och högskol-
or. Utvecklingsfonder  och universitet/högskolor är de organisationer som 
de flesta  företag  önskar utöka sina kontakter med. 
Branschorganen har en något svagare ställning. Det kan finnas  flera  skäl 
till detta. En faktor  kan vara att branschorganen ofta  är små och har svårt 
att konkurrera med högskolor och utvecklingsfonder  som finns  tillgängli-
ga över hela landet. Vidare har utvecklingsfonder  och högskolor kanske 
en bredare kompetens än de små och specialiserade branschorganen. Vad 
som är intressant är också att så pass stor andel av företagen  önskar bygga 
ut sina kontakter med de olika organisationerna. 
En annan viktig slutsats från  denna undersökning är att kontakterna med 
rådgivningsorganen i stor utsträckning sammanhänger med företagens 
storlek och tillgång till kompetens. Mindre företag  som saknar högskole-
utbildad personal har dels färre  kontakter generellt sett och dels är kon-
takterna främst  knutna till utvecklingsfonder.  Man kan säga att rådgiv-
ningsfunktionen  är minst utvecklad för  de företag  som kanske behöver 
den mest. 
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Hur skall man då nå ut till de minsta företagen?  Den strategi som återstår 
tycks vara att söka upp företagen  och på ett naturligt sätt söka smälta in i 
deras sociala nätverk. Nätverken bildar den grundläggande struktur där 
företagen  arbetar och hämtar sina idéer. Johannisson och Gustafsson 
(1984) pläderar för  en lokal nätverksstrategi där man skapar och utnyttjar 
naturliga arenor eller träffpunkter,  t ex öl- och smörgåsträffar,  lokala 
mässor och gemensamma studiebesök. Man kan också länka samman 
nyckelpersoner i företagens  lokala nätverk med utomstående organisatio-
ner och myndigheter — etablera gatekeeperroller. Den grundläggande 
principen är att man arbetar nedifrån  och upp, där företagaren  har initia-
tivet och där nyckelbegreppen är ömsesidighet och förtroende. 
Nätverksstrategin kan ses som en metod att marknadsföra  informations-
tjänster. Den bygger till stor del på att skapa ett samspel mellan formella 
och informella  kanaler. Den informella  strukturen erbjuder möjligheter 
att komplettera de formella  kanalernas brist på problemanknytning, feed-
back och värdering. 
De hjälpmedel för  informationssökning  som nu finns  tillgängliga är fort-
farande  att betrakta som tekniska innovationer vars adoption i likhet med 
andra nyheter förutsätter  ett samspel mellan informationsspridning  i stör-
re skala och sociala nätverk. I ett tidigt skede av en sådan adoptionspro-
cess brukar opinionsledare, dvs nyckelpersoner i nätverken, spela en cen-
tral roll. Efter  en tid då innovationen är allmänt känd, accepterad och an-
vänd minskar betydelsen av de informella  nätverken. Detta generella 
mönster torde gälla de flesta  adoptionsförlopp.  Vad som är centralt när 
det gäller att nå ut till potentiella användare av informationsystem  är att 
man utgår från  att det är fråga  om en process i flera  steg med skilda förut-
sättningar för  informationsgivning  och påverkan. 

Att innovationsspridning bör betraktas på detta sätt är en insikt som re-
dan tidigt präglade forskningen  om innovationer. Katz et al (1963) angav 
följande  definition  av fenomenet  innovationspridning: 

"...accepterandet, över tid, av en specifik  sak, idé eller metod 
bland individer, grupper eller andra adopterande enheter, som 
är kopplade till specifika  kommunikationskanaler, en social 
struktur och ett givet system av värden eller kultur." 
(Katz et al. 1963) 
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Acceptans eller adoption av innovationer sker i flera  steg. Om man förde-
lar adoptörerna efter  en tidskala erhålls vanligen en normalfördelning 
som kan styckas upp i olika segment svarande mot lika tidsintervall. De 
som i första  tidsintervallet accepterar innovationen kallas pionjärer och 
utgör 2 — 3 procent av samtliga adoptörer. Sedan följer  sk tidiga adoptör-
er (14%), tidig (34%) och sen (34%) majoritet samt sist eftersläntare 
(16%). När vi talar om t ex datorbaserad informationssökning  kan man 
antaga att vi befinner  oss i pionjärstadiet med ett fåtal  personer som ut-
nyttjar denna teknik. När vi så småningom passerat pionjärstadiet kom-
mer det att ta lika lång tid innan vi nått ytterligare 14 procent av alla po-
tentiella användare och ytterligare en längre tid innan minst hälften  ut-
nyttjar den nya tekniken. Innovationsförloppet  tar alltså tid och man bör 
inte ställa för  stora förväntningar  på snabba resultat. 

Kontakter mellan storföretag,  institut och högskolor 
Universitetens och forskningsinstitutens  betydelse för  innovationsproces-
ser inom industrin är ett aktuellt debattämne. En rad studier har visat att 
universitet och institut i mycket begränsad omfattning  förser  industrin 
med idéer (Se Tabell 4.1). Freeman et al (1971) fann  att endast sju procent 
av innovationerna i efterkrigstidens  England kunde härledas till universi-
tet och forskningsinstitut.  I en aktuell undersökning av innovationer 
bland mindre tillverkningsföretag  fann Allen et al (1983) att universitet 
och institut bidrog med mellan 3 och 5 procent av idéerna. Den viktigaste 
idékällan för  både mindre och större företag  tycks vara andra företag  in-
om och utom landet. 

Resultaten är relativt entydiga och det finns  knappast skäl att betvivla de-
ras generalitet. Det kan dock finnas  många olika förklaringar  till att uni-
versitetens och institutens direkta bidrag till industrin är begränsade. Det 
kan bero på att den grundläggande forskningen  har ett begränsat tillämp-
ningsvärde, men det kan också bero på att det saknas naturliga kanaler 
mellan forskare  och industriellt anknutna tekniker. 
En fundamental  fråga  är vilken roll universiteten och instituten spelar i in-
dustrins kontaktnät och i vilken mån det finns  ett intresse för  att utöka 
kontakterna mellan universitet, institut och företag.  För att närmare stu-
dera dessa frågor  genomförde  vi en undersökning bland tekniker inom 
järn- och stålområdet i Sverige. Undersökningarna utnyttjade till stora 
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delar samma frågeformulär  som Allen och Cooney (1973) använde i en 
liknande studie på Irland i början av 1970-talet. I vår studie ingår högsko-
leutbildade ingenjörer fördelade  på en högskoleinstitution, tre institut och 
sex industriföretag.  Totalt besvarade 406 ingenjörer enkäten, vilket mot-
svarar en svarsfrekvens  på 82 procent. 
I enkätundersökningen ombads teknikerna att namnge de personer som 
de oftast  brukar diskutera tekniska problem med, i vilka organisationer 
dessa arbetar och på vilket sätt man först  lärde känna respektive person. 
Dessa val eller kontakter kan användas för  att beskriva kontaktstrukturen 
mellan organisationer inom landet. 
Det första  man kan konstatera är att ett mycket stort antal enskilda perso-
ner och organisationer nämndes. Förutom de tio organisationer som ingår 
i undersökningen nämndes ytterligare 238 andra organisationer i Sverige. 
Emellertid är kontakterna i nätverket mycket snedfördelade.  Drygt 200 av 
organisationerna nämndes bara en gång och 76 procent av alla kontakter 
är riktade mot endast 20 procent av organisationerna. Det finns  med an-
dra ord en tydlig social struktur inom området där huvuddelen av kon-
takterna koncentreras till ett mindre antal enskilda organisationer. Man 
skulle kunna tala om ett "invisible college" bestående av de större företa-
gen och forskningsinstitutionerna  inom landet. 
För att förenkla  bilden av kontaktstrukturen kan man klassificera  de 
nämnda organisationerna i tre huvudgrupper: universitet, forskningsinsti-
tut och industrier. Vi finner  då att kontakterna i huvudsak riktas mot in-
dustriföretag.  Vad som är särskilt intressant är att universitet och institut 
har lika stor del av sin kontaktyta vänd mot industrin som industrin själv 
(Tabell 6.3). En inventering av Civilingenjörsförbundets  medlemsregister 
visar att järn- och stålingenjörer till 91 procent arbetar i industriföretag,  4 
procent vid forskningsinstitut  och 5 procent vid universitet. Om vi förde-
lat högskolans kontakter slumpmässigt på övriga ingenjörer inom landet 
hade vi nästan fått  fram  exakt samma fördelning  som i Tabell 6.3. Kon-
taktstrukturen tycks därför  till mycket stor del vara bestämd av struktu-
rella förhållanden. 
Detta innebär i sin tur att det informationsutbyte  som sker mellan univer-
sitet, institut och industri till mycket liten del begränsas av vilken organi-
sationstyp man för  tillfället  är verksam i. Detta förhållande  kan dock inte. 
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Tabell 6.3. Fördelning  av inhemska kontakter  efter  typ av organisation  på järn-
och stålområdet  (Procent  av antalet  val). Källa:  Höglund  och Persson (1984). 

Väljande organisation 
Vald organisation 

Väljande organisation Universitet Institut Industri Totalt 
Universitet 7 12 81 100 
Institut 5 2 93 100 
Industri 7 11 82 100 

antas gälla generellt. Järn- och stålområdet i Sverige kännetecknas bl a av 
att universitetsforskningen  till stor del bedrivs vid ett enda universitet. Av 
detta följer  att de potentiella kontakterna i stor utsträckning finns  inom 
industrin. Trots detta är det intressant att notera att universitetsanknutna 
ingenjörer inte tenderar att i första  hand kontakta forskningsinstituten  ut-
an vänder sig direkt till industrin. Föreställningen om att kontakterna 
mellan högskolor och industri främst  skulle gå via institut ser inte ut att 
vara särskilt välgrundad. 
Om vi tittar lite närmare på kontakterna mellan ingenjörer på järn- och 
stålområdet finner  vi att kontaktnätet är uppbyggt kring olika specialom-
råden. Inom varje sådant område finner  man flera  mindre kluster där per-
soner från  forskningsinstitut  ofta  har en central position där de länkar 
samman specialister från  olika industriföretag.  Högskoleforskarna  har 
sällan denna utpräglade roll. Detta innebär att instituten kan utgöra en 
sammanbindande kraft  i nätverket trots att institutsingenjörerna är få  (Fi-
gur 6.2). 
En annan intressant egenskap hos detta nätverk är att en mycket stor an-
del gatekeepers finns  med. I denna studie definierades gatekeepers som de 
personer som oftast  nämns som diskussionspartners av kolleger i den egna 
organisationen och som oftare  än andra besöker konferenser  , reser utom-
lands och läser tidskrifter.  Detta betyder att kontaktnätet mellan organi-
sationerna är starkt kopplat till de enskilda organisationernas interna nät-
verk, till facklitteraturen  och till utländsk expertis. 
Hur har kontakterna etablerats? I undersökningen ombads teknikerna att 
ange på vilket sätt de knutit kontakt med de personer de nämnt. Vi finner 
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f 1 - f 3  forskningsinstitut # g a t e k e e 
u universitet w 

i 1 - i 6 industr i 

Figur  6.2. Kontakter mellan ingenjörer på järn- och stålområdet i Sverige. Källa: Höglund 
och Persson (1984). 

att det vanligaste sättet att knyta kontakt är att personer träffas  i samband 
med kommittéarbete. Inom järn- och stålområdet finns  ett stort antal 
kommittéer som behandlar olika tekniska frågor  där representanter från 
universitet, institut och industri träffas  regelbundet. Det är uppenbart att 
dessa kommittéer har haft  ett avgörande inflytande  på kontakterna mel-
lan ingenjörerna i landet. Att man studerat tillsammans ser ut att ha liten 
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Tabell 6 .4. Inhemska  kontakter  och hur de etablerats  på järn- och stålområdet  i 
Sverige  (Procent  av antal  val). Källa:  Höglund  och Persson (1984). 

Procent 
Satt i samma kommitté 23 
Blev kontaktad 18 
Tog själv kontakt 16 
Arbetade tidigare tillsammans 18 
Studerade tillsammans 7 
Träffades  via annan person 5 
Träffades  på en konferens  3 
Annat sätt 10 

betydelse. 18 procent av kontakterna är resultatet av att man tidigare ar-
betat tillsammans och 34 procent av att kontakt tagits direkt i det löpande 
arbetet (Tabell 6.4). 
Det inhemska nätverket ser ut att vara väl utvecklat. Detta borde innebära 
att det finns  goda möjligheter att den information  som erhållits via ut-
landskontakter kan förmedlas  vidare inom det nationella nätverket. 
Sveriges andel av den internationella FoU-aktiviteten på järn- och stålom-
rådet ligger på cirka 1.5 procent om man utgår från  artikelproduktionen i 
Engineering Index. Därför  är utlandskontakter av största vikt för  att 
Sverige skall kunna följa  med i den internationella kunskapsutvecklingen. 
Ett intressant resultat är att industriföretagen  visar sig ha mer omfattande 
kontakter med personer i utlandet än vad universitetet har. Knappt 50 
procent av ingenjörerna vid universitetet hade haft  någon utlandskontakt 
de senaste 12 månaderna medan motsvarande siffra  för  industriingenjör-
erna ligger på cirka 80 procent. Likaså reser ingenjörer i industrin oftare 
utomlands än universitets- och institutsteknikerna. 
Om vi tittar på vilka typer av organisationer i utlandet man har kontakt 
med finner  vi att universiteten har en stor andel av sina kontakter med 
kolleger vid utländska universitet men fortfarande  fler  med personer i ut-
ländska företag.  Industrins utlandskontakter är mer entydigt inriktade 
mot utländska företag,  vilket också gäller för  forskningsinstituten.  Men 
det är ingalunda så att industrin och instituten saknar kontakt med ut-
ländska universitet (Tabell 6.5). 
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Tabell 6.5. Fördelning  av utlandskontakter  efter  organisationstyp  på järn- och 
stålområdet  i Sverige  (Procent  av valen). Källa:  Höglund  och Persson (1984). 

Väljande organisation 
Vald organisation 

Väljande organisation Universitet Institut Industri Totalt 
Universitet 32 23 45 100 
Institut 15 15 70 100 
Industri 7 7 86 100 

Vi kan sammanfattningsvis  konstatera att det inom järn- och stålområdet 
finns  ett väl utvecklat nätverk mellan universitet, forskningsinstitut  och 
industrier. Kontakter tycks finnas  mellan alla tre typer av organisationer 
och det tycks inte saknas direkta länkar mellan universitet och industrier. 
Det kan dock vara svårt att avgöra om det existerande nätverket behöver 
utvecklas eller inte. Några enkla kriterier finns  inte att tillgå. Men ett sätt 
att värdera nätverket är att fråga  ingenjörerna själva hur de upplever be-
hovet av att utöka kontakterna. Vi fann  att intresset för  att utöka kontak-
ter med andra organisationer är mycket stort. Detta gäller generellt och 
ömsesidigt för  företag  såväl som för  institut och universitet. Slutsatsen av 
detta är att man trots ett relativt välutvecklat kontaktnät vill utöka det yt-
terligare. Man tycker då inte att det har någon avgörande betydelse i vil-
ken typ av organisation olika personer arbetar, man vill sannolikt fram-
förallt  få  tag på en kompetent och intressant diskussionspartner. 
Förbättrade kontakter mellan högskoleforskning  och industriell verksam-
het kan ses som ett sätt att stimulera samhällets tekniska och sociala ut-
veckling. Det bör vara viktigt att den kompetens som högskolor och 
forskningsinstitut  besitter kommer till praktisk användning. En första 
förutsättning  för  detta är givetvis att det finns  kontakter mellan forskning 
och praktisk verksamhet. Vi har visat att denna förutsättning  finns  både i 
form  av faktiskt  existerande kontakter och positiva attityder till ett utökat 
samspel mellan högskolor och företag.  Frågan är om det är rimligt med ett 
intensifierat  utbyte och vilka fördelar  och nackdelar detta har. 

Ett ökat idéutbyte mellan högskoleforskning  och industri skulle förmod-
ligen innebära ett resurstillskott för  industrins FoU. I viss utsträckning 
torde även högskoleforskningen  stimuleras av ökad industriell erfarenhet 
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som grundval för  sin forskning.  Avvägningen mellan tillämpad forskning 
och grundforskning  är alltid känslig och den snabba ökningen av sk sek-
torsforskning  vid våra högskolor innebär att grundforskningens  ställning 
enligt mångas mening behöver stärkas. En alltför  omfattande  tillämp-
ningsorienterad forskning  innebär givetvis också att skillnaderna mellan 
industriell och akademisk forskning  minskar vilket i sin tur kan reducera 
den inomvetenskapliga forskningens  betydelse för  industrins långsiktiga 
utveckling. 
Det vore därför  olyckligt om ett ökat utbyte mellan industri och högskola 
skedde på grundforskningens  bekostnad. Man kan å andra sidan tänka sig 
att ett ökat samarbete med industrin kan leda till en stärkning av hög-
skolans resurser för  grundforskning.  Praktiska exempel på sådana samar-
betsformer  saknas heller inte. Utökade kontakter framstår  således som 
både möjliga och önskvärda, men detta bör ske under hänsynstagande till 
högskolans särart och behov av basresurser för  inomvetenskaplig forsk-
ning. Att högskolan har en kunskapsprofil  som skiljer sig från  företagens 
är en förutsättning  för  att den på sikt skall ha något att tillföra  det natio-
nella FoU-systemet. Högskolor, forskningsinstitut  och företag  represen-
terar olika typer av kompetens och det förefaller  viktigt att kom-
petensuppbyggnaden stärks parallellt med att kontakterna mellan olika 
experter stimuleras. 

Kontaktstrukturer inom ett forskningsområde 
Inom grundforskning  finns  det i princip två sätt att komma åt informa-
tion om pågående forskning  — hålla kontakt med forskarkolleger  eller lä-
sa vad de skriver. Vanligtvis krävs det att man gör båda dessa saker sam-
tidigt. För att närmare undersöka hur samspelet kan se ut mellan de infor-
mella och formella  spridningsvägarna inom ett forskningsområde  pågår 
en longitudinell studie av svenska masskommunikationsforskare.  I åter-
kommande mätningar samlas uppgifter  in om vilka personer forskarna 
läser något av och vilka de haft  personlig kontakt med. Två sådana mät-
ningar har bearbetats och rapporterats av Persson (1982). 

Forskare har många olika motiv för  sin forskning.  Något som få  säger 
rakt ut, men som de flesta  ändå menar, är att man vill lyckas, bli upp-
täckt. Vetenskaplig verksamhet kan ses som en social process där jakten 
på belöningar är den viktigaste drivkraften.  Att bli läst av eller kontaktad 
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Tabell 6.6. Sambandet  mellan  hur ofta  en forskare  läses och kontaktas  bland 
svenska masskommunikationsforskare  (Produktmomentkorrelationer).  Källa: 
Persson (1982). 

År 1979 År 1981 
Personkontakter Läskontakter Personkontakter Läskontakter 

År 1979 
Personkontakter 0.76 0.78 0.80 
Läskontakter 0.56 0.84 
År 1981 
Personkontakter 0.73 
Läskontakter 

av andra forskare  kan sägas vara två indikationer på belöning. Det visar 
sig också att dessa belöningar är mycket starkt korrelerade. Om en forska-
re läses av många så är det också många som tar kontakt med honom. 
Detta samband gäller också över tid — är man ofta  läst eller kontaktad 
under ett år är sannolikheten stor att man också är det följande  år (Tabell 
6.6). 
Det finns  med andra ord en ganska väl utkristalliserad elit inom detta 
forskningsområde,  ett toppskikt dit de flesta  andras blickar är riktade. En 
närmare inspektion av sambandet mellan positionerna i både den sociala 
och intellektuella hierarkin visar att ett fåtal  personer bildar en särskilt ut-
märkande grupp med nästan exakt samma ranger på de båda skalorna. I 
Figur 6.3 är detta åskådliggjort med en klätterstege. I det absoluta topp-
skiktet lutar stegpinnarna knappast alls vilket betyder att man samtidigt 
måste ha många kontakter och läsas av många för  att nå de högsta posi-
tionerna. 
Vad studien av masskommunikationsforskarna  framförallt  visar är att de 
informella  och formella  spridningsformerna  är ömsesidigt förstärkande 
processer. Påverkan går i båda riktningarna. Det är rimligt att forskare 
kontaktas som ett resultat av vad de skrivit samtidigt som de blir lästa som 
ett resultat av personliga kontakter. 
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Figur  6.3. Den sociala och intellektuella klätterstegen bland svenska masskommunika-
tionsforskare.  Källa: Persson (1980). 

Sammanfattning 
I detta kapitel har vi fäst  huvudintresset vid samspelet mellan informella 
och formella  spridningsformer.  Vi har återgett en hel del forskningsresul-
tat som visar att ett sådant samspel ser ut att vara en fungerande  meka-
nism i många miljöer där vetenskaplig och teknisk information  efterfrågas 
och används. 
När frågor  om informationsförsörjning  diskuteras framförs  ibland åsikt-
en att de informella  källorna har en så dominerande roll för  informations-
överföring  att satsningar på tryckta källor är mer eller mindre meningslö-
sa. Detta är ett alltför  ytligt betraktelsesätt eftersom  de båda spridnings-
formerna  samverkar. Alla personer i det informella  nätverket behöver inte 
ha fullständig  tillgång till externa källor. I praktiken finns  det en slags ar-
betsfördelning  som innebär att individerna exponeras för  olika slags in-
formation.  Sedan tar det informella  nätverket vid och sprider informatio-
nen vidare från  man till man. Om man vill åstadkomma maximal sprid-
ningseffekt  bör man förbättra  och effektivisera  tillgången på tryckt mate-
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rial samtidigt som man på olika sätt underlättar mellanpersonligt infor-
mationsutbyte. Nätverksstrategin bör således uppfattas  som ett komple-
ment till den formella  informationsförsörjningen  och inte som dess mot-
sats. 
Den informella  kommunikationens centrala roll medför  också att man i 
ökad omfattning  bör ta hänsyn till organisatoriska aspekter när man dis-
kuterar informationsförsörjning.  Det finns  många olika sätt att stimulera 
kontakter alltifrån  ökade anslag för  resor och konferensdeltagande  till in-
rättande av särskilda samrådsgrupper eller förändrade  arbetsbeskrivning-
ar. I stor utsträckning handlar det också om attitydpåverkan och motiva-
tion. Informella  kontakter låter sig per definition  inte så lätt påverkas av 
formella  strukturer. En rimlig strategi är istället att undanröja de onödiga 
hinder av objektivt och subjektivt slag som idag begränsar idéutbytet mel-
lan olika kategorier. 
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7 BIBLIOTEKENS ROLL 

Inledning 
Biblioteket har länge varit ett centralt instrument för  informationsförsörj-
ning. Idag finns  emellertid många alternativa informationsvägar  och -käl-
lor som hotar bibliotekens ställning. Inte minst kraftiga  prisökningar för 
biblioteksservice tvingar fram  krav på förändring  av forskningsbibliotek-
ens roll. Informationsteknologins  snabba utveckling utgör kanske den 
största utmaningen för  biblioteken och man har en allmän känsla av att 
biblioteken snabbt måste utnyttja den nya tekniken för  att kunna hävda 
sin ställning på informationsmarknaden. 
De flesta  bibliotekarier menar att biblioteken, vare sig de finns  i den priva-
ta eller offentliga  sektorn, är en betydelsefull  tillgång för  moderorganisa-
tionerna. Samtidigt anser många att bibliotekets resurser är underutnytt-
jade. För att i någon mån tillfredsställa  behovet av empiriskt underlag har 
Inforsk  genomfört  några studier av bibliotekssituationen i landet som sär-
skilt belyser bibliotekens täckning av det internationella informationsut-
budet och vilken roll som biblioteken har för  den enskilde användarens in-
formationsanvändning  . 

Universitets- och högskolebibliotek 
De svenska universitets- och högskolebiblioteken har av tradition en cent-
ral ställning då det gäller att förse  landet med vetenskaplig litteratur. Där-
för  utgör forskningsbiblioteken  naturliga instrument för  den nationella 
informationsförsörjningen  både som komplement till enskilda forskare 
och teknikers privata förvärv  av litteratur och för  att hålla en god kun-
skapsberedskap inom områden där forskning  och utvecklingsarbete inte 
för  tillfället  pågår. 
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T i l l väx t 
Karolinska Institutets bibliotek 
Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek 
Linköpings universitetsbibliotek 
Handelshögskolans bibliotek 
Luleå Tekniska Högskolas bibliotek 
Biblioteket vid Högskolan i Örebro 
Biblioteket vid Högskolan i Karlstad 
Biblioteket vid Högskolan i Växjö 

Figur  7.1.  Olika universitets- och högskolebiblioteks andel av bestånd och tillväxt år 
1981/82. Källa: SCB/DFI. 

Biblioteksstrukturen är i stora drag bestämd av utvecklingen på univer-
sitets- och högskoleområdet. De största och snabbast växande samling-
arna finns  vid de fyra  stora universitetsorterna Uppsala, Lund, Stock-
holm och Göteborg (Figur 7.1). Yngre lärosäten, som Umeå, Linköping 
och Luleå, har av naturliga skäl mindre bestånd och tillväxt. Tillväxt-
mönstret är idag sådant att den nuvarande strukturen kommer att för-
stärkas och gapet mellan de stora och små biblioteken kommer att bli än-
nu tydligare. 
Men det faktum  att ett bibliotek har ett jämförelsevis  litet bestånd innebär 
inte att dess roll för  den nationella informationsförsörjningen  är begrän-
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Figur  7.2.  Olika universitets- och högskolebiblioteks andel av löpande periodika och 
kopieleveranser till andra bibliotek i landet 1981/82. Källa: SCB/DFI. Biblioteksnyckel (se 
Fig 7.1). 

sad i motsvarande omfattning.  Om vi studerar förhållandet  mellan den 
andel av samtliga biblioteks löpande tidskrifter  ett bibliotek har och dess 
andel av alla kopieleveranser till andra bibliotek finner  vi att Karolinska 
institutet med en mycket liten andel av tidskrifterna  svarar för  den största 
andelen av kopieleveranserna. Ett likartat förhållande  gäller för  Sveriges 
Lantbruksuniversitets och Chalmers bibliotek (Figur 7.2). Ett specialin-
riktat bibliotek kan således ha en mycket avgörande roll för  hur informa-
tionsförsörjningen  i landet som helhet fungerar. 
Kostnadsutvecklingen på böcker och tidskrifter  är ett centralt problem för 
många bibliotek. På sikt leder detta till en försämrad  serviceförmåga. 
Prisökningarna drabbar också den enskilde användaren vilket borde leda 
till ett ökat beroende av den gemensamma resurs som biblioteken 
representerar. I en sådan situation kan det vara särskilt viktigt att stärka 
bibliotekens litteraturanslag istället för  att, som nu, låta kostnadsökning-
arna drabba såväl den enskilde som de gemensamma bestånden. Dagens 
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utveckling pekar mot en situation där konkurrensen om allt knappare bib-
lioteksresurser ökar, med sämre servicenivå som följd. 
Forskningsbiblioteken har inte utvecklats i takt med de kraftiga  satsningar 
som under senare år gjorts på forskning  och högre utbildning. Detta illu-
streras i Figur 7.3 där vi kan se att inköpsanslagen vid Lunds universitets-
bibliotek har utvecklats betydligt långsammare än både bokimporten och 
studerandeantalet vid universitet och högskolor. Bokimporten har nästan 
fördubblats  sedan slutet av 1960-talet. 
Även i ett internationellt perspektiv ser det ut som tillväxten vid forsk-
ningsbiblioteken i Sverige ligger på en låg nivå. Enligt Unescos statistik 
(Unesco 1980) var den årliga tillväxten per forskare  år 1977 cirka 5.3 bib-
lioteksvolymer i Sverige medan motsvarande tal för  Finland var 17.4 voly-
mer, 18.4 i Danmark och hela 34.3 volymer i USA. Även om UNESCOS 
statistik är bristfällig  på många punkter tyder de flesta  siffror  på att de 
svenska forskningsbiblioteken  i ett internationellt perspektiv har haft  en 
långsam tillväxt. 
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Figur  7.3.  Anslag för  bokinköp vid Lunds UB och bokimport i fasta  priser samt antalet 
studerande vid universitet och högskolor. Källor: Statistisk Årsbok och Utrikeshandeln. 
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Litteraturtäckning bland allmänna forskningsbibliotek 
För att närmare studera hur pass väl forskningsbiblioteken  i Sverige täck-
er in det internationella utbudet av tidskrifter  och böcker gjorde Persson 
(1983) urval av böcker och artiklar från  större internationella bibliografier 
som jämfördes  med det svenska beståndet. Resultatet visar att täcknings-
nivån vad gäller tidskrifter  fortfarande  är mycket god medan tillgången på 
monografier  är mindre än hälften  så god (Tabell 7.1). Med begränsade an-
slag har biblioteken uppenbarligen valt att skära ned på inköpen av böck-
er. På lång sikt är detta mycket negativt för  bibliotekens serviceförmåga 
och rykte. Det händer allt oftare  att användare lämnar biblioteket utan att 
få  tag på det material de sökt. Hagerlid (1983) fann  vid en efterfrågestudie 
vid Uppsala universitetsbibliotek att bara cirka varannan beställning av 
utländska monografier  kunde effektueras. 
Eftersom  tidskrifterna  innehåller olika många artiklar, dvs deras produk-
tivitet varierar, kan vi med ett begränsat antal serier komma upp i en väs-
entligt högre täckningsnivå vad beträffar  enskilda artiklar än vad tid-
skriftstäckningen  antyder. Med 70 procent av tidskrifterna  i Physics Ab-
stracts täcker vi in hela 90 procent av artiklarna. Koncentrationen till vissa 
tyngre tidskrifter  inom psykologiämnet gör att man med enbart 57 pro-
cent av Psychological Abstracts tidskrifter  täcker in 78 procent av artik-
larna. Inom ingenjörsvetenskap gäller inte detta förhållande  lika tydligt 

Tabell 7.1. Tidskrifter  och böcker vid  svenska forskningsbibliotek  i procent av 
det  internationella  utbudet.  Källa:  Persson (1983). 

Procent tillgängliga: 
Bibliografi tidskrifter artiklar 
Science Citation Index 
Physics Abstracts 
Engineering Index 
Psychological Abstracts 

80 
70 
75 
57 

90 
76 
78 

British National Bibliography 
Index to Book Reviews (ISI) 
(enbart engelspråkiga böcker) 

Procent av böckerna ur: 
24 
40 
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där täckningsnivån för  tidskrifter  och artiklar är nästan lika. Litteraturen 
har här med andra ord en större spridning över tidskrifter. 
Att vi i Sverige har en tillfredsställande  nationell täckningsnivå vad gäller 
tidskrifter  behöver inte innebära att vi kan erbjuda en tillfredsställande 
service. Det nationella tidskriftsbeståndet  är fördelat  på en mängd olika 
bibliotek som var för  sig täcker in mindre delar av utbudet. Detta leder till 
ett ömsesidigt beroende mellan biblioteken och tar sig uttryck i en omfatt-
ande fjärrlånetrafik.  Eftersom  varje större forskningsbibliotek  knappast 
kan täcka in hela moder organisationens informationsbehov  och litteratur-
priserna samtidigt ökar mycket snabbare än förvärvsanslagen  är det vikt-
igt att biblioteken kan samarbeta på ett effektivt  sätt. Det stora problemet 
idag tycks vara fördröjningar  av dokumentleveranser. Detta samman-
hänger till stor del med personalbrist, ineffektiva  beställningsrutiner och 
brister i kommunikationsteknologi. Idag händer det ofta  att beställningar 
går utomlands trots att materialet finns  i Sverige. 
Bl a mot bakgrund av dessa brister har förslaget  om ansvarsbibliotek i 
Sverige lanserats. Ansvarsbiblioteksfunktionens  övergripande syfte  är att 
åstadkomma en god servicenivå både vad gäller sk beståndsservice och 
sökmöjligheter. Inom vissa sektorer som t ex medicin har man utsett ett 
bibliotek till ansvarsbibliotek medan man på teknikområdet valt en delvis 
annan strategi och bildat ett konsortium där de största biblioteken sam-
arbetar kring vissa gemensamma frågor.  Skapandet av ansvarsbibliotek 
inom olika ämnessektorer är kanske i första  hand motiverat när det gäller 
förvärvsplaner  och vissa specifika  hänvisnings- och utbildningsuppgifter, 
medan t ex utveckling av fjärrlånetrafiken  kräver samarbete över sektors-
gränserna. 

En viktig utgångspunkt för  hur en ansvarsbiblioteksfunktion  skall byggas 
upp är hur litteraturbeståndet är fördelat  mellan biblioteken. Här är det i 
först  hand storleken på enskilda bestånd och deras överlappning som är 
av intresse. I ena extremfallet  kan vi finna  områden där beståndet är kon-
centrerat till ett stort och högt specialiserat bibliotek. I det andra fallet  är 
beståndet jämnt fördelat  över flera  bibliotek av samma storlek med likart-
ade, överlappande bestånd. Koncentration och överlappning skulle då ut-
göra två centrala dimensioner att ta hänsyn till vid utformningen  av bib-
liotekssamarbetet. Vi kan göra en enkel klassifikation  med hjälp av dessa 
två dimensioner och vi får  då fyra  typfall  av beståndstrukturer (Figur 7.4). 
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Figur  7.4.  Typfall  av beståndsstrukturer. 

I ruta A har vi att göra med ett område som har en extremt splittrad struk-
tur. Det finns  inget bibliotek som dominerar och de enskilda bibliotekens 
bestånd har litet gemensamt material. Det kan vara svårt att finna  fakti-
ska exempel på något sådant område. Situationen är 'på sätt och vis 
oproblematisk i den meningen att beståndet är näst intill optimalt fördelat 
redan från  början, eftersom  man kan anta att bestånden svarar mot skilda 
lokala behov. 
Typfall  B är kanske lättare att känna igen. Vi har flera  stora samlingar 
som överlappar i hög grad. Teknikområdet kan här tjäna som typexempel 
där vi har två stora tekniska högskolor med delvis likartade samlingar. 
Även på andra områden med liten lokal specialiseringsgrad är denna be-
ståndsstruktur vanlig. När det gäller tidskrifter,  som ofta  täcker in flera 
kunskapsområden samtidigt, krävs det mycket tydliga skillnader i forsk-
ningsinriktning för  att de ska slå igenom i olika beståndsprofiler.  I denna 
situation kan det vara svårt att peka ut ett enskilt ansvarsbibliotek. Ett 
delat ansvar mellan bibliotek framstår  här som mer rationellt. 
Fallet C kan sägas motsvara de områden där man har en stark koncentra-
tion av beståndet till ett större specialbibliotek. Merparten av landets litte-
ratur och även behovet av biblioteksservice finns  koncentrerat till ett och 
samma ställe. Om behov uppstår på andra ställen är man mer eller mindre 
helt hänvisad till ett bibliotek. Valet av ansvarsbibliotek blir här oproble-
matiskt. 

Slutligen, i ruta D, finner  vi ett område där vi har ett större bibliotek vars 
bestånd i hög grad överlappar med flera  mindre bibliotek. Detta skapar 
ett relativt ensidigt beroende från  de mindre beståndens sida och merpart-
en av fjärrlånetrafiken  riktas till det större beståndet. Typexemplet kan 
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här vara medicinområdet där vi i Sverige har ett mycket stort bestånd 
knutet till Karolinska institutet där det mesta som finns  på andra ställen i 
landet ingår i samlingarna. 
Hur pass väl stämmer då denna teoretiskt baserade klassifikation  med 
verkligheten? För att i någon mån testa detta resonemang empiriskt gjor-
de Persson (1984) en kartläggning av tidskriftstillgång  och beståndsstruk-
tur inom teknik- och livsmedelsområdet. På basis av slumpmässiga urval i 
Engineering Index och Food Science and Technology Abstracts studera-
des var tidskrifterna  fanns  i landet. Beståndstrukturerna på dessa två om-
råden visade sig vara olika framförallt  vad gäller koncentration. Biblio-
teken vid KTH och Chalmers är nästan lika stora och överlappar i hög 
grad. Det finns  också ett antal andra högskolebibliotek med relativt stora 
bestånd (Se Figur 7.5 A). Teknikområdet är alldeles klart ett exempel på 
typfall  B. 
På livsmedelsområdet dominerar biblioteket vid Sveriges Lantbruksuni-
versitet (SLU) mycket tydligt i kraft  av ett stort bestånd, men överlapp-
ningarna med andra bibliotek är omfattande.  Eftersom  SLU bara har 45 
procent av tidskriftsutbudet  och den nationella täckningsnivån ligger på 
60 procent är man i hög grad beroende av andra bibliotek (Se Figur 7.5 B). 
I den nu aktuella diskussionen om ansvarsbibliotek kan undersökningar 
av detta slag vara ett viktigt underlag. Det finns  ett stort behov av att 
närmare studera beståndstrukturerna. De resultat som här presenterats 
kan ses som exempel på hur dylika studier kan göras. 
Om vi blickar framåt  kommer nätverksfrågorna  att vara av stor betydelse 
på biblioteksområdet. Det gemensamma katalogiseringssystemet, LIB-
RIS, är sannolikt bara början av en process där datorer, datanät och an-
nan kommunikationsteknik kommer att binda samman biblioteken ytter-
ligare till ett sammanhängande nationellt bestånd. Bara under de närmas-
te åren kommer de flesta  större bibliotek sannolikt att installera datorsys-
tem som gör det möjligt att både rationalisera det inre biblioteksarbetet 
och fjärrlånetrafiken.  En sådan utveckling framstår  som alltmer nödvän-
dig när kostnaderna för  traditionell biblioteksservice ständigt ökar. 
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• TELEVERKET A: Tidskrifter  ur Engineering Index 

VATTENFALL • 
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Figur  7.5.  I landet tillgängliga tidskrifter  ur Engineering Index och Food Science and Tech-
nology Abstracts fördelade  på bibliotek. Avståndet mellan biblioteken är proportionellt 
mot antalet överlappande tidskrifter  och cirklarnas storlek motsvarar bibliotekens andel 
av tidskriftsutbudet.  Källa: Persson (1984). 
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Myndighetsbibliotek 
I Sverige finns  idag ett stort antal bibliotek knutna till statliga myndighet-
er. Ofta  rör det sig om mindre enheter som successivt avknoppats från 
myndigheternas arkiverande funktioner.  Vissa större statliga verk har nu-
mera omfattande  samlingar av speciallitteratur och har utvecklat mycket 
avancerade metoder för  informationshantering  och informationssökning. 
I samarbete med Statskontoret genomförde  Inforsk  en kartläggning av 
bibliotekssituationen vid drygt hundra myndigheter. Utgångspunkten för 
denna studie var att det nästan helt saknas studier av denna stora och 
snabbt expanderande del av det svenska bibliotekssystemet. 
En första  översikt visade att det finns  cirka 120 myndigheter som har en 
någorlunda klart urskiljbar biblioteksfunktion.  Cirka hälften  av dessa 
myndigheter har bara en enda person som speciellt arbetar med biblio-
teksfrågor.  Vart tredje bibliotek har 2 till 3 anställda och endast 5 biblio-
tek har fler  än 5 anställda. Att det i merparten fall  ändå rör dig om biblio-
tek i vanlig mening bekräftas  av att åtta av tio bibliotek bygger sina sam-
lingar på externt genererat material till mellan 80 och 100 procent. Sam-
mantaget bildar myndighetsbiblioteken ett mycket omfattande  bestånd. I 
runda tal har universitetsbiblioteken 350000 hyllmeter tryckt material 
medan de här undersökta myndighetsbiblioteken har cirka 75 000 hyll-
meter. Även omfattningen  av svenska och utländska tidskrifter  är stor 
(Tabell 7.2). 

Tabell 7.2. Svenska myndighetsbibliotek  jämfört  med universitets-  och högskole-
bibliotek.  Källor:  SCB  1982:4, respektive  eget  material. 

114 myndighets-
bibliotek 

15 univ. o högsk. 
bibliotek 

Hyllmeter tryckt material 
Antal löpande tidskrifter: 

76944 
24069 
10146 
19923 
60078 

347 871 
139625 

— därav utländska — svenska 
Antal inköpta böcker per år 240000' 
""Uppskattning via Libris 
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För att få  en uppfattning  om myndighetsbibliotekets del av organisatio-
nens informationsanskaffning  som helhet ombads biblioteken att upp-
skatta hur stor andel av personalens litteratur som kommer från  biblio-
teket. Nästan 80 procent av biblioteken ansåg att de svarade för  mellan 50 
och 100 procent av litteraturinflödet  till myndigheten. En stor del av detta 
flöde  kommer sannolikt från  andra bibliotek. Det visar sig nämligen att 
myndigheterna är mycket beroende av de större offentliga  biblioteken. 
Cirka 40 procent av myndighetsbiblioteken uppger att de ofta  vänder sig 
till universitets- och högskolebibliotek för  att låna in litteratur. 
Många av myndighetsbiblioteken utnyttjar datateknik. Vart tredje biblio-
tek kan erbjuda datorbaserad informationssökning  och vart femte  biblio-
tek utnyttjar datorer för  interna tillämpningar. Dessa resultat är intressan-
ta på två sätt. Dels indikerar de att det finns  en inte obetydlig marknad för 
datorbaserade informationstjänster  och dels ser det ut att vara de mindre 
biblioteken som tidigt infört  datorer som ett hjälpmedel i det inre arbetet. 
Drygt 30 procent av myndighetsbiblioteken hade vid undersökningstillfäl-
let också konkreta planer på anskaffning  av datorutrustning. I många fall 
räcker det med mikrodatorlösningar eftersom  de flesta  bibliotek har små 
bestånd och begränsad total utlåning. 

Företagsbibliotek 
Bibliotekens storlek och inriktning varierar högst avsevärt mellan olika 
typer av företag.  På många forskningsintensiva  storföretag  finns  mycket 
avancerade bibliotek och informationstjänster.  Dessa bibliotek har i Sve-
rige haft  en ledande roll när det gäller utnyttjande av externa databaser 
och biblioteksautomation. De större företagsbiblioteken  utgör också en 
viktig resurs för  universitets- och högskolebibliotek främst  inom teknik-
området och bidrar därigenom till en hög nationell täckning av det inter-
nationella utbudet av litteratur. 
På samma sätt som FoU-arbetet är koncentrerat till ett mindre antal 
forskningsintensiva  storföretag  är forskningsbiblioteken  både kvantitativt 
och kvalitativt mer utvecklade vid dessa företag.  Därutöver finns  ett myc-
ket stort antal mindre företagsbibliotek  som till storlek och funktion 
mycket påminner om de mindre myndighetsbiblioteken. 
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Företagsbiblioteken arbetar dock under andra ekonomiska villkor än de 
statligt finansierade  enheterna. Ofta  betraktas biblioteket som en del av 
företagens  servicefunktioner.  Detta leder till att företagsbiblioteken  på-
verkas av företagens  ekonomiska situation och under lågkonjunkturer 
tvingas man ibland skära ned anslagen till företagsbiblioteken.  I England 
gjorde man en speciell studie av industribibliotekens situation under åren 
1977 — 83 (British Library 1983). Denna period kännetecknas av en inter-
nationell lågkonjunktur som inneburit särskilt stora påfrestningar  för 
engelska företag.  Många företagsbibliotek  hade fått  minskade anslag med 
undantag för  läkemedelsindustrin. Trots detta fann  man att utnyttjandet 
av olika externa informationstjänster  ökat under perioden. On-linesök-
ningar sker i ökad omfattning  av slutanvändare samtidigt som företagen 
oftare  vänder sig till intermediärer utanför  företaget.  Kraven på informa-
tionsservice har ökat och det egna företagsbibliotekets  resurser är många 
gånger inte tillräckliga. 
Denna utveckling innebär en utmaning för  det traditionella företagsbib-
lioteket och många bibliotek har successivt förändrat  sin roll genom att 
erbjuda skräddarsydda informationstjänster  baserat på databassökning-
ar. Det allmänna intrycket av förhållandena  i England är att det finns  ett 
mycket starkt tryck mot en förändrad  biblioteksroll om företagsbibliotek-
en alls skall ha en chans att överleva. Huvudorsaken till denna förändring 
tycks vara att användarna upptäckt möjligheterna att själva söka rätt på 
den information  de behöver vilket i sin tur minskar beroendet av företags-
biblioteket. Informationssökning  ställer idag stora krav på ämneskompe-
tens som många bibliotekarier saknar. Bibliotekets starka sida ligger på 
bibliotekstekniska frågor,  kännedom om olika system och hur man an-
skaffar  dokument. Samverkan mellan bibliotekarier och användare inom 
företagen  kan vara en lösning på detta problem. Men det faktum  att an-
vändare inom företag  i ökad utsträckning vänder sig till informationscen-
traler utanför  företaget  är ett tecken på att det lokala företagsbiblioteket 
ibland saknar kompetens och resurser att möta en förändrad  behovsbild. 

Dessa utvecklingstendenser torde också gälla en stor andel av de svenska 
företagsbiblioteken.  Man kan även här märka ett ökat intresse för  att an-
vända datateknik både bland bibliotekarier och användare. Här närmar 
man sig sannolikt ett gränsdragningsproblem som rör vilka delar av infor-
mationsarbetet som användarna själv kan utföra  och vilka delar som bib-
lioteket bäst behövs för.  Det faktum  att dator och terminalutrustning 
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snart är ett naturligt arbetsinstrument för  beslutsfattare,  planerare, forsk-
are och ingenjörer i företagen  kommer rimligtvis att så småningom leda 
till ett minskat beroende av biblioteket. Biblioteksfunktionen  kommer 
troligtvis att successivt integreras med andra informationssystem  i före-
taget där man från  en arbetsplats kan nå både externt och internt genere-
rad information.  En sådan tendens till helhetssyn på informationshanter-
ingen, numera ofta  benämnd "information resources management", kan 
idag skönjas i flera  länder. Detta medför  i sin tur ytterligare behov av 
kompetensförstärkning  och utbildningsinsatser. 

Folkbibliotek 
I Sverige har vi cirka 300 kommunala folkbibliotek  och omkring 1700 fili-
aler. Även om folkbibliotekens  roll i Sverige i första  hand förknippas  med 
allmänna kulturpolitiska mål bildar folkbibliotekssystemet  en viktig re-
surs för  olika typer av problemlösningsarbete. Trots begränsade samling-
ar av vetenskaplig och teknisk litteratur kan folkbiblioteken  fungera  som 
viktiga länkar till forskningsbibliotek.  Man kan också tänka sig att folk-
biblioteken utvecklas till lokala informationscentraler  för  företag  och an-
dra organisationer i sin närhet. Det finns  få  principiella hinder mot att 
folkbiblioteken  erbjuder sökningar i externa databaser och i Sverige har 
man på några folkbibliotek  redan med framgång  erbjudit sökningar i 
databaser. Många utländska folkbibliotek,  i bl a England, fungerar  som 
en slags lokal informationscentral  för  företag  och det finns  flera  som men-
ar att denna roll behöver förstärkas  i framtiden  (CPI 1982). 
Om folkbiblioteken  skall kunna spela en aktiv roll för  informationsför-
sörjningen räcker det inte med de begränsade resurser och målsättningar 
man idag har. Andersson (1982) föreslår  på basis av en kritisk granskning 
av folkbibliotekens  situation att man skapar en helt ny biblioteksorganisa-
tion. Han menar att det behövs en central myndighet som samordnar hela 
biblioteksområdet där alla typer av offentliga  bibliotek ingår. En sådan 
modell skulle kunna leda till en bättre samordning av landets biblioteks-
resurser. Sett ur demokrati- och rättvisesynpunkt är det viktigt att ta vara 
på den decentraliserade struktur som folkbiblioteken  bildar. På papperet 
är de stora forskningsbiblioteken  öppna för  alla men i praktiken finns 
många hinder som gör att deras resurser inte utnyttjas av alla som skulle 
behöva dem. 
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Bibliotekets roll i informationsflödet 
I litteraturen om bibliotekets roll och funktion  har man, särskilt under 
senare år, kunnat finna  två perspektiv som står mot varandra. I det ena 
perspektivet ses biblioteket som en passiv serviceorganisation — öppen 
för  en bred användargrupp, men där det förutsätts  att användaren är ak-
tiv och mer eller mindre helt på egen hand söker och tar fram  material ur 
bibliotekets samlingar. Lagring av dokument för  framtida  användning ses 
som bibliotekets primära uppgift. 
Det andra perspektivet betonar bibliotekets möjlighet att spela en mer ak-
tiv roll. Här står hög servicenivå, marknadsföring  av information,  data-
teknik och högt utnyttjande av samlingarna i centrum. Dokumentlagring 
har en 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 fal-
let med moderna bibliotek och informationscentraler.  Uppenbarligen har 
de två perspektiven olika historisk bakgrund. Det första,  mer traditionella 
perspektivet har stark humanistisk prägel och är mer inriktat på bevaran-
de av kulturarv än man är enligt det andra synsättet, som växt fram  i sam-
band med forskningens  tillväxt och industrialisering. Om man så vill kan 
man se det senare som mer teknokratiskt och präglat av effektivitetskrav. 
Om man som här skisserar två, delvis motstridande synsätt löper man 
risken att missförstås.  Redan beskrivningen av de två perspektiven inbju-
der till invändningar. Å andra sidan är det uppenbart att man kan tala om 
två kulturer eller värdesystem som delvis står mot varandra — en huma-
nistisk och en mer teknokratisk/rationell kultur. Beskrivningen av dessa 
kulturer kan dock göras på olika sätt. Båda fyller  viktiga funktioner  som 
ingendera kan reduceras utan att man får  negativa effekter.  Konsekven-
serna av en lyckad sammansmältning av dessa perspektiv bör dock bl a le-
da till en aktivare roll för  biblioteken där service och marknadsföring  av 
information  får  ett större utrymme än tidigare. 
Hur samlingarna i större forskningsbibliotek  används har studerats i bl a 
amerikanska undersökningar (Se t ex Fussier och Simon 1961, Trueswell 
1966 m fl).  Stort uppseende väckte en undersökning vid universitetsbiblio-
teket i Pittsburg, där man fann  att 40 procent av den inköpta litteraturen 
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inte lånats ut någon gång under en femårsperiod  efter  inköpet. I genom-
snitt hade varje förvärvad  bok 60 procents chans att bli utlånad, men om 
den inte lånats under de två första  åren sjönk sannolikheten för  lån till 25 
procent (Kent et al 1979). Dessa data visar på ett klassiskt problem i bib-
lioteksmiljön, nämligen att kunna förutse  framtida  efterfrågan.  Eftersom 
detta är mycket svårt måste man bygga relativt stora bestånd för  att kunna 
erbjuda en god service. 
Utlåningsfrekvenserna  beror dock inte enbart av hur pass väl man match-
at bestånd mot framtida  efterfrågan.  En orsak till ett lågt utnyttjande av 
samlingarna kan helt enkelt vara att användarna funnit  effektivare  kanal-
er för  litteratursökning och förvärv.  I syfte  att belysa bibliotekets roll sett 
ur användarnas perspektiv genomförde  Höglund (1983) en studie av bib-
lioteksanvändning och litteraturflöden  vid ett av landets universitet. Vi 
skall titta lite närmare på några resultat från  denna studie. 
Sju universitetsinstitutioner valdes ut för  en detaljerad analys. Data hämt-
ades från  universitetsbibliotekets låne- och inköpsregister, förvaltningens 
bokföring  och en enkätundersökning bland institutionernas lärare och 
forskare  gjordes. 
Ett intressant resultat när det gäller biblioteksanvändningen var en extrem 
snedfördelning  av antalet lån. 75 procent av alla uteliggande lån hade lånats 

av 25 procent av låntagarna och under en tremånadersperiod hade 
endast hälften  av forskarna  och lärarna gjort något lån. Den gemensam-
ma biblioteksresursen utnyttjades således i mycket olika omfattning.  Det är 

också uppenbart att många lärare och forskare  genomför  sina arbetsupp-
gifter  utan att ta denna resurs i anspråk. Universitetets grundläggande 
funktioner,  forskning  och undervisning, tycks ofta  kunna bedrivas delvis 
oberoende av biblioteket. Om detta är ett negativt förhållande  kan disku-
teras, men det visar tydligt på bibliotekets problem att hävda sin ställning i 
den lokala organisationen. 
En annan intressant uppgift  från  denna studie är att institutionerna spen-

derar lika mycket pengar på litteraturinköp som biblioteket själv. Detta 
leder också till att institutionsköpen överlappar med bibliotekets förvärv  i 
mycket hög grad. Hela 51 procent av de titlar som institutionerna köpte 
under en tremånadersperiod hade också köpts in av biblioteket. I viss mån 
är denna överlappning funktionell  eftersom  lånebaserad tillgång ofta  är 
otillräcklig för  användarna. 
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Dubbelköpen kan vara en orsak till ett lågt biblioteksutnyttjande. För att 
närmare studera hur de av biblioteket inköpta böckerna utnyttjas av 
forskare  och lärare följdes  lånehistorien upp för  de böcker som inköpts på 

förslag  av de sju undersökta institutionerna. Endast 28 procent av titlarna 
var utlånade efter  tolv månader och bara 7 procent av titlarna hade lånats 
av de institutioner som föreslagit  inköpen. I stor utsträckning måste detta 

gap mellan utbud och användning kunna förklaras  av brister i marknads-
föring  och information  om bibliotekets samlingar. Visserligen ges det reg-
elbundet ut nyförvärvslistor  men dessa tycks inte utnyttjas i nämnvärd 
omfattning.  Att det verkligen är frågan  om ett marknadsföringsproblem 
demonstrerades tydligt när berörda forskare  och lärare ombads bedöma 
sitt intresse för  de inköpta titlarna. Här inträffade  det märkliga att hela 82 
procent av titlarna ansågs som så pass intressanta att minst en person var 

beredd att låna dem direkt. Detta efterfrågegap  på 75 procent mellan fak-
tiska och önskade lån kan tas som en direkt uppmaning till biblioteket att 
underlätta både exponering för  inköpt litteratur och lånerutiner. I sin tur 

innebär detta ökade krav på direkt samverkan mellan bibliotekarier och 
användare. 

För att få  en samlad bild av bibliotekets roll som leverantör av dokument 
till användarmiljön tillfrågades  användarna om hur stor andel av den litte-
ratur som de använder som kommer från  olika källor. I runda tal 40 pro-
cent av alla dokument uppskattas komma från  biblioteket och 23 procent. 

Tabell 7.3. Lån och efterfrågan  på ny förvärvad  litteratur  vid  Umeå  universitets-
bibliotek.  Avser böcker inköpta  på förslag  av institutionerna.  Källa:  Höglund 
(1983). 

Procent av titlarna 
Lånat av förslagsställande  institutioner: 
— efter  6 månader 
— efter  12 månader 6 

7 
Total utlåning: 
- efter  6 månader 

- efter  12 månader 
16 
28 

Skulle vilja låna 82 
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Tabell 7.4. Utnyttjande  av olika  kanaler  för  litteraturanskaffning  bland  lärare 
och forskare  vid  Umeå  universitet.  Källa:  Höglund  (1983). 

Procent av 
anskaffade  dokument 

Lån från  universitetsbiblioteket 26 
Fotokopior från  universitetsbiblioteket 14 
Lån från  institutionsbibliotek 12 
Köp via privata medel 23 
Köp via projektanslag 13 
Lån från  kolleger 8 
Gåvor mm 4 

via privata köp. Denna höga siffra  för  bibliotekets del beror på att biblio-
teket utnyttjas för  kopiering av tidskriftsartiklar  i stor utsträckning. Lån 
från  institutionsbibliotek och köp via projektanslag svarar för  drygt 10 
procent av förvärvet.  Biblioteket har således konkurrens av en mängd an-
dra kanaler. Särskilt noterbart är att användarna är beredda att i stor ut-
sträckning göra privata utlägg för  den litteratur som de behöver. Detta 
kan naturligtvis förklaras  av möjligheter till avdrag för  facklitteratur  i 
självdeklarationerna, men det innebär samtidigt att man är beredd att un-
der en relatvit lång period avstå från  annan konsumtion. Privata köp är 
också en indikation på att lånebaserad litteraturtillgång är mindre attrak-
tivt. 
Den bild som här tecknats av bibliotekets roll för  den universitetsanknut-
ne användarens informationsanvändning  torde också gälla i många andra 
miljöer. Det finns  dock mycket som pekar på att biblioteket kan öka sin 
andel av litteraturflödet.  Samlingarna upplevs som relevanta av användar-
na och ett betydande underutnyttjande av bibliotekets material tycks fin-
nas. Om biblioteket kan erbjuda snabbare och enklare tillgång till sina 
samlingar torde mycket vara vunnet. Samtidigt finns  naturliga begräns-
ningar knutna till användarnas arbetssituation. Det är knappast så att an-
vändarna är drabbade av någon slags akut informationsbrist.  Problemet 
består snarare i att biblioteket måste öka sina andel av en i viss mån redan 
mättad marknad. Billig, snabb och effektiv  service blir då de viktigaste 
konkurrensfaktorerna.  Detta innebär att biblioteket måste sträva mot en 
mer aktiv och utåtriktad roll där serviceförmåga  och kundanpassning är 
nyckelbegrepp. 
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Sammanfattning 
Biblioteken har av tradition betraktats som den centrala resursen för  in-
formationsförsörjning  i Sverige. Det finns  skäl att anta att biblioteken 
även i framtiden  kommer att ha avgörande betydelse för  tillhandahållande 
av information  trots att biblioteken möter konkurrens från  den nya infor-
mationsteknologin. 
Ett viktigt skäl är att forskningsbiblioteken  har en förhållandevis  god 
täckning av det internationella utbudet av litteratur. Även i ett genom-
datoriserat samhälle kommer det att finnas  behov av de funktioner  som 
biblioteken idag upprätthåller. Biblioteken kan utgöra en viktig knut-
punkt i ett nationellt informationssystem  både för  tryckt och elektroniskt 
lagrad information.  Pappersbunden information  har väsentliga fördelar  i 
jämförelse  med datorlagrad text och av bl a sårbarhetsskäl kommer det 
framtida  informationssamhället  att behöva dokumentlager av skilda slag. 
Om man studerar förhållandena  vid biblioteken finns  det dock skäl att ta-
la om en kris för  biblioteken. Ökade kostnader för  litteratur i kombina-
tion med minskade anslag till biblioteken leder på sikt till att bibliotekens 
serviceförmåga  minskar. Därför  är det av största vikt att bibliotekens re-
surser stärks om de skall kunna fylla  sin uppgift  i ett samhälle där infor-
mationsproduktion och -användning ständigt ökar. Den konkurrens som 
många bibliotek nu möter från  nya media innebär också den på sikt att 
bibliotekens roll som informationsförmedlare  kan komma att minska. 
Här kan biblioteken möta konkurrensen genom att själva utnyttja ny tek-
nik i betydligt större omfattning  än vad som görs idag. Datorisering av 
biblioteksrutiner kan frigöra  resurser för  litteraturanskaffning  och mer ef-
fektiva  former  för  låntagarservice och dokumentleveranser. Biblioteken 
utgör fortfarande  naturliga kompetenscentra när det gäller utveckling och 
styrning av ny biblioteksteknik. Datateknikens tillämpning i biblioteks-
miljön måste givetvis föregås  av ett systemeringsarbete där bibliotekens 
kompetens och erfarenhet  är oundgänglig. 
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8 INFORMATIONSMARKNADENS 
DATORISERING 

Inledning 
En avgörande orsak till att vi idag ägnar allt större intresse åt informa-
tionsförsörjningen  är de mycket dramatiska förändringar  som inträffade 
när datorer började användas för  framställning  och utnyttjande av biblio-
grafier.  I Sverige, liksom i många andra länder, innebar utvecklingen av 
datorbaserade litteratursökningar att särskilda statliga organ bildades för 
att följa  och eventuellt styra den tekniska utvecklingen. I ett första  skede 
gällde det för  svensk del att utveckla kompetens och verksamheter som 
gjorde det möjligt för  svenska användare att komma i åtnjutande av det 
internationella databasutbudet. Detta har lett till att vi idag har god till-
gång till en ny och kraftfull  informationsresurs  i landet som inte hade var-
it möjligt om man inte gjort särskilda ansträngningar från  svensk sida. 
Verkligheten förändras  dock snabbt. Just nu sker en informationstekno-
logisk utveckling av samhället som leder oss ännu längre in på vägen mot 
vad som brukar kallas det papperslösa samhället. Låt oss titta lite närmare 
på förändringar  inom informationsförsörjningens  område och diskutera 
dess effekter.  Det är mycket som händer på samma gång och vår avsikt är 
inte att göra en fullständig  redovisning av hela skeendet utan tonvikten 
ligger på mer principiella trender. 

Databasmarknaden 
Ibland när datorernas roll i samhället diskuteras uttrycker man sig som 
om vi är på väg mot ett genomdatoriserat samhälle. Man antyder att vi 
fortfarande  har ett val, kan välja färdriktning.  Detta kanske fortfarande 
gäller på vissa områden, men när det gäller vetenskap och teknik har 
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datoriseringen redan kommit mycket långt. Idag kan vi tala om framväxt-
en av en ny bransch: databasmarknaden. Alla nödvändiga komponenter 
finns  där. Vi kan urskilja ett växande antal producenter, leverantörer, 
serviceföretag  och konsumenter. En infrastruktur  bestående av datorer, 
terminaler och datanät växer också fram  i snabb takt. 
På databasmarknaden kan vi urskilja olika typer av aktörer med relativt 
klart definierade  roller .Databasproducenter  kan vara privata eller statligt 
finansierade  organisatationer som skapar databaser. En del databaser är 
maskinläsbara versioner av tryckta bibliografier,  andra innehåller enskil-
da fakta  och uppgifter  medan en tredje kategori kallas för  numeriska 
databaser och innehåller tidsserier, statistik och annat siffermaterial. 
Databasvärdar  lägger upp databaser i större datorer och säljer on-linesök-
ningar till olika användare. För att komma åt databasvärdarnas datorer 
behövs datanät  som förmedlar  trafiken  mellan användare och databas-
värdarna. Intermediärer  är t ex bibliotek, informationscentraler  och in-
formationskonsulter  som säljer sökningar till enskilda organisationer eller 
personer. Sk slutanvändare  är de enskilda personer som antingen beställer 
on-linetjänster av intermediärer eller själva söker direkt i databaserna. 
Databasproducenterna blir allt fler.  Till en början var de flesta  producent-
er olika bibliografiska  institut som sedan länge framställt  större ämnes-
bibliografier.  På senare år märker man en snabb tillväxt av faktadata-
baser med uppgifter  om produkter, material, företag,  expertis etc och nu-
meriska databaser med statistik, tidsserier, forskningsdata  etc. Privata fö-
retag med direkta vinstintressen i branschen producerar idag cirka 40 pro-
cent av de allmänt tillgängliga databaserna. USA dominerar och svarar 
för  drygt 50 procent av databaserna i världen. När det gäller numeriska 
databaser är USA helt marknadsledande med 5 ggr så många databaser 
som EG-länderna (Tabell 8.1). 

Antalet databaser ökar mycket snabbt och idag finns  mellan 2500 och 
3 000 databaser tillgängliga. Utbudet av litteraturdatabaser växer nu lång-
samt och numera faller  den största delen av ökningen på icke-biblio-
grafiska  databaser (Figur 8.1). Tillväxten av icke-bibliografiska  databaser 
kommer att vidga marknaden väsentligt. Företagsledare, utredare, jour-
nalister, fackföreningsfolk,  lärare m fl  yrkesgrupper kan redan idag finna 
värdefull  information  för  sitt arbete i många olika databaser. Men efter-
frågan  är än så länge begränsad från  dessa grupper. 
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Tabell 8.1. Fördelning  av unika databaser  efter  producentkategori  och 
databastyp.  Källa:  Diane News,  Aug 1982, s 7. 

Databastyp:_____________________________________ 
Text Numerisk 
Bibl Tids- Annan 

Producent graf. Fakta serie numerisk Text/num Totalt 
USA 155 83 140 87 105 570 
EEC 113 71 29 30 21 264 
Övriga världen 69 27 27 31 6 160 
Internat. organisat. 8 3 16 3 2 32 
Totalt 345 184 212 151 134 1026 

Utbudet blir således större och samtidigt svårare att överblicka. Databaser 
över databaser är snart en nödvändighet och har redan börjat produceras. 
Problemet blir inte mindre av att vi får  allt fler  sk databasvärdar och data-
nät som förmedlar  trafiken  mellan användare och databasvärdarna. Data-
baserna är åtkomliga via olika nät och värddatorer som kräver speciella 

Figur  8.1. Utveckling av från  Europa åtkomliga databaser. Källa: EUSIDIC Data Base 
Guide (1984). 
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lösenord och som ofta  har olika sökspråk. Detta är en avgörande flask-
hals för  den fortsatta  utvecklingen. Rutiner för  att komma åt databaser, 
sk gateways, där användaren slipper att skriva kontrakt med databasvärd-
ar och lära sig olika sökspråk är av största vikt. Det finns  numera flera  oli-
ka slag av mikrodatorprogram som underlättar uppkopplingen till olika 
databasvärdar, men fortfarande  krävs att man måste skriva kontrakt med 
respektive leverantör var för  sig. En mäklarfunktion  som kunde ta över 
detta arbete skulle sannolikt innebära en avgörande förbättring  av till-
gängligheten. 
Utvecklingen av on-linesökningarna pekar på en kraftig  årlig tillväxt de 
närmaste åren. Klasén (1984) uppskattar att antalet on-linesökningar ökar 
med 30-40 procent per år. I Sverige har antalet slutanvändare blivit be-
tydligt fler  under de senaste åren, medan antalet sk intermediärer inte kan 
förväntas  öka i samma takt. Först och främst  präglas datateknikens ut-
veckling av en decentralisering genom allt billigare terminaler, mikroda-
torer och datakommunikation. Dessutom förenklas  handhavandet genom 
enklare sökrutiner och en ökad vana vid datorer. 

Denna utveckling har medfört  och kommer att medföra  förändringar  i in-
termediärernas yrkesroll i riktning från  det mer rutinbetonade sökarbetet 
mot utbildning, rådgivning och bevakning av den växande databasfloran. 
Fortfarande  är det svårt för  den enskilde slutanvändaren att behärska 
sökspråken till fullo  och överblicka databasutbudet. Detta gör att inter-
mediärer även i framtiden  kommer att ha en nyckelroll i samband med in-
formationssökning  . 

Elektronisk publicering 
För cirka 20 år sedan publicerade Price en liten men mycket betydelsefull 
skrift  med titeln "Little Science, Big Science" (Price 1963). I denna bok 
återges ett diagram som beskriver tillväxten av tidskrifter  och referattid-
skrifter.  När antalet tidskrifter  nått cirka 300 började referatpublikationer 
produceras där artiklarnas innehåll beskrivs i korta sammanfattningar. 
Man kan spåra en viss regelbundenhet i utvecklingen där nya former  av 
hjälpmedel för  informationssökning  successivt växer fram.  Om referattid-
skrifter  och bibliografier  var ett svar på ökningen av antalet tidskrifter  så 
är tillkomsten av bibliografiska  databaser en naturlig följd  av att de tryck-
ta bibliografierna  blivit alltför  omfångsrika  och många. Nu när antalet 
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databaser blir allt fler  finns  det behov av databaser över databaser. Med 
jämna intervall kan man förvänta  sig framväxten  av nya informations-
källor, som delvis till följd  av informationstillväxten  och delvis beroende 
på utnyttjande av ny teknik ersätter eller kompletterarar tidigare genera-
tioner. 
Vad blir nästa steg i utvecklingen? Vad vi kunnat bevittna under de senas-
te två decennierna är i stor utsträckning ett byte av medium — från  tryck-
ta till maskinläsbara bibliografier.  Nästa mer eller mindre logiska fas  bor-
de bli en datorisering av primärlitteraturen. Redan nu finns  det sk fulltext-
databaser där hela artikeltexter finns  lagrade och sökbara. Höga priser för 
tryckta tidskrifter  och minskade kostnader för  datorutnyttjande samt allt-
mer avancerad överföringsteknik  bidrar till denna utveckling. Att elek-
tronisk publicering kommer att slå igenom är de flesta  experter eniga om. 
Man har lite olika uppfattning  om exakt när eller på vilket sätt genom-
brottet kommer att ske, men att det kommer är de flesta  säkra på. Elek-
troniska tidskrifter  beräknas dominera om cirka tio till tjugo år enligt ett 
antal optimistiska bedömare (Butler 1984). 

Turroff  och Hilz (1982) menar att fyra  olika former  av elektroniska tid-
skrifter  kan komma att växa fram:  informella  nyhetsbrev, en rapportmäs-
sa av "non-refereed  papers", traditionella tidskrifter  i datorläsbar form 
och system av typen frågor-och-svar.  Man förutser  att dessa system kom-
mer att skötas av mindre forskar-  och expertgrupper som är direkt ansva-
riga för  informationsproduktionen.  Frågan är här i vilken mån utveck-
lingen leder till att man i ökad omfattning  blir oberoende av de större tid-
skriftsförlagen.  Vi kanske är på väg tillbaka till en situation då skapandet, 
spridningen och användningen av vetenskaplig och teknisk information 
inte längre är lika beroende av mellanhänder av typ bibliotek och förlag, 
som idag. 

Man kan ha olika uppfattningar  om önskvärdheten av att tidskrifter  och 
monografier  publiceras, lagras och sprids elektroniskt. Det tryckta mate-
rialet har många fördelar  och kräver ett minimum av teknik. Det finns 
dock starka ekonomiska och teknologiska argument för  elektronisk publi-
cering, som gör att de större tidskriftsförlagen  uppfattar  elektronisk pub-
licering som ett lockande alternativ. För det första  innebär den snabbt ök-
ande användningen av mikrodatorer och ordbehandling att texterna redan 
finns  tillgängliga i datorläsbar form.  Med elektronisk post kan manu-
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skript överföras  till tidskriftsredaktioner  som kan edit er a materialet 
snabbt och enkelt. Prenumerationssystemet kan ersättas med ett avgifts-
system som bygger på datorutnyttjande, sökning och utskrifter.  Man kan 
t o m hoppas på att få  mer betalt jämfört  med idag då tidskriftsanvänd-
ning till en stor och ökande del sker via artikelkopiering. 
Intresset för  elektronisk publicering är också stort i forskningsmiljön. 
Seiler och Rabin (1981) frågade  administratörer vid 226 amerikanska uni-
versitet och fann  att man genomgående hade en positiv attityd till elek-
tronisk publicering som ett acceptabelt alternativ. I stor utsträckning är 
det produktionsledet som kommer att styra utvecklingen. Om enskilda 
forskare,  tekniker och andra informationsproducenter,  förlag  och tele-
kommunikationsindustrin även fortsättningsvis  stödjer en utveckling mot 
elektronisk publicering så kommer rimligtvis både bibliotek och använd-
are att med eller mot sin vilja tvingas anpassa sig till den nya situationen. 

Bibliotekens framtid 
Kommer vi alls att behöva bibliotek i en situation då merparten av primär-
litteraturen finns  lagrad i datorer åtkomlig från  enskilda användares data-
terminaler? En del författare,  t ex Neavill (1984) menar att det alltid kom-
mer att finnas  ett behov av att lagra informationen  i en fysisk  form  skild 
från  den elektroniska. Nackdelen med elektronisk publicering är bl a att 
man inte har tillräckliga garantier för  att informationen  inte ändras eller 
försvinner.  Datorhaverier, manipulation av datorlagrad text, kommersi-
ellt betingad gallring i databaser är exempel på sårbarhet i elektroniska 
system, som gör att bibliotekens traditionella lagrings- och bevarande-
funktion  kanske blir än mer central i den elektroniska tidsåldern. Vidare 
kan biblioteken fylla  en viktig nyckelroll som länk mellan användare och 
databanker ungefär  på samma sätt som sker idag då de flesta  större biblio-
tek kan erbjuda informationssökning  i databaser. För att fylla  denna upp-
gift  i den elektroniska miljön måste dock biblioteken vara beredda att de-
finiera  om sin roll, utveckla nya funktioner  och bygga upp sin kompetens. 
I annat fall  torde andra organisationer ta över och biblioteket får  alltmer 
karaktären av museum, med stora inaktuella litteratursamlingar. 

Från att tidigare i hög grad varit en subventionerad verksamhet kan man 
skönja en utveckling där investeringar i databasbranschen börjar bli kom-
mersiellt intressant. För bibliotek och andra liknande informationsfunk-
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tioner har denna utveckling redan inneburit nya förutsättningar.  De flesta 
någorlunda stora bibliotek kan idag erbjuda sina kunder informations-
sökning i databaser. Men här har biblioteken börjat få  konkurrens från 
speciella konsultföretag  som specialiserat sig på att göra informationssök-
ningar. 

Behovet av planering 
Hur skall vi förhålla  oss till den här beskrivna utvecklingen? Ska vi låta 
den pågå ostörd och låta marknadskrafterna  styra eller kan vi med hjälp 
av olika samhällsinsatser leda utvecklingen i önskad riktning? Behovet av 
styrning beror givetvis på i vilken mån det sker en spontan och gynnsam 
utveckling eller om den medför  problem som behöver lösas för  att vi skall 
få  till stånd en god informationsförsörjning. 
Tillgången till vetenskaplig och teknisk litteratur har alltid betraktats som 
en mer eller mindre självklar, fri  resurs. Detta har bl a att göra med en 
stark önskan från  sändarsidan att uppnå prioritet till nya forskningsrön 
och upptäckter. Det faktum  att man i ökad utsträckning övergår till elek-
tronisk publicering behöver inte ändra på denna grundförutsättning. 
Fortfarande  kommer det finnas  en stark önskan att publicera forsknings-
resultat så billigt som möjligt för  att nå en så stor publik som möjligt. 
Principen "publish or perish" är så intimt förknippat  med forskarsamhäl-
lets funktionssätt  att forskarna  själva kommer att motarbeta en utveck-
ling som innebär minskad tillgänglighet. När det gäller andra informa-
tionsslag finns  det redan idag kommersiella och delvis protektionistiska 
tendenser. Vissa databaser är mycket dyrbara och andra är stängda för  ut-
ländska användare. 

Makten över informationen  kommer via databasmarknadens utveckling 
att i ökad omfattning  ligga på ett antal mellanhänder. Hur det framtida 
utbudet kommer att se ut bestäms bl a av hur större förlag,  data- och tele-
kommunikationsföretag  agerar. Man kan tycka att det är märkligt att 
FoU-ansvariga organ, bl a i vårt eget land, i så liten utsträckning intresse-
rat sig för  dessa frågor.  Idag kan man säga att databasmarknadens ut-
veckling medfört  en rad positiva förändringar  vad gäller lättheten att söka 
och återvinna information.  Emellertid leder dagens utveckling till att till-
gången till dessa system är ojämnt fördelad  samtidigt som kontrollen över 
dem helt eller delvis ligger utanför  FoU-samhället, andra användar-
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grupper och i många fall  utanför  det egna landet. Den nya tekniken med-
för  därför  en delvis ny sårbarhetssituation. Databasmarknaden är beroen-
de av gynnsamma politiska och ekonomiska villkor som snabbt kan änd-
ras. Vi har redan sett hur ökande spänningar mellan supermakterna på-
verkat den amerikanska inställningen till teknikexport speciellt vad gäller 
datorer. Man har svårt att se att inte samma restriktioner skulle kunna 
drabba databasmarknaden där amerikanska företag  har en så pass domi-
nerande roll. Ett annat problem som kan föranleda  restriktiva åtgärder är 
att datorläsbart material kan tas över till andra datorer, via sk download-
ing, sammantällas, redigeras och säljas på nytt. 
De problem som är förknippade  med databasmarknadens utveckling an-
tyder att vi här kommer in på ett område som i allt högre grad behöver be-
handlas i ett planeringssammanhang. Huvudskälet härtill är att en situati-
on uppstått som innebär radikalt nya förutsättningar  för  informationstill-
gången. Vill vi fortsättningsvis  garantera en fri  informationstillgång  är det 
angeläget att utforma  en sammanhållen informationspolitik  på detta om-
råde. 
Sammanfattning 
På ett tjugotal års sikt kan vi befinna  oss i en situation då den enskilde in-
formationsanvändaren  via en dataterminal kan komma åt praktiskt taget 
all skriftlig  information  som behövs i det dagliga arbetet. Det sk pappers-
lösa samhället lär vi inte kunna undgå som utvecklingen ser ut idag. En så 
pass avgörande förändring  på utbudssidan kommer givetvis att påverka 
både informationsbehov  och användning av information.  När olika grup-
per känner till och kan komma åt väsentlig information  snabbt och enkelt 
har man alla skäl att tro att de papperslösa systemen kommer att utnytt-
jas. Alternativet kommer att vara att mer eller mindre avstå från  informa-
tion. 

I ett övergångsskede kommer det att finnas  vissa sociala, ekonomiska och 
tekniska motstånd, men när dessa har överkommits har villkoren för  in-
formationssökning  ändrats på ett mycket dramatiskt sätt. Helt avgörande 
är tillgänglighetsaspekten. Gränserna mellan bestånds-, referens-  och 
kommunikationsssytem sudddas successivt ut och informationen  kan 
återvinnas i sin ursprungliga form  i samma stund som den söks. På sätt 
och vis närmar vi oss en ur användarens synvinkel ideal situation med o-
medelbar tillgång till världens samlade vetande. 
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9 SLUTSATSER OCH STRATEGIER 

Inledning 
I denna bok har vi behandlat en lång rad frågor  som rör informationsför-
sörjning. Vi har konstaterat att den problemlösande aktiviteten i sam-
hället tilltar vilket leder till ökad produktion och efterfrågan  på informa-
tion av faktakaraktär.  Detta ställer i sin tur krav på effektiva  metoder för 
informationens  spridning, lagring och återvinning. Informationsförsörj-
ning kan ses som en verksamhet vars uppgift  är att utveckla sådana meto-
der. För att göra detta krävs både kunskaper om hur informationsförsörj-
ningen idag fungerar,  tekniska och organisatoriska lösningar. 
Den forskning  kring informationsförsörjning  som bedrivs i Sverige och på 
många andra håll i världen kallas numera ofta  informationsvetenskap.  In-
ternationellt sett innehåller ämnesområdet flera  forskningsinriktningar 
som på olika sätt belyser processen från  produktion, till spridning, lag-
ring, återvinning och utnyttjande av information. 
Studier av hur informationen  används har bl a visat att de mönster för  in-
formationsutnyttjande  som idag finns  innebär att sekundära källor, speci-
ellt hjälpmedel för  informationssökning  används i begränsad omfattning. 
Tidskrifter  och andra primära källor, men kanske framförallt  informella 
nätverk har fortfarande  en dominerande roll vid informations-  och idé-
överföring.  För att kunna påverka informationsutnyttjandet  måste därför 
informationsförsörjningen  inriktas på ett brett spektrum av informations-
kanaler och informationsslag. 

Informationsvanor  och behov varierar kraftigt  inom och mellan olika an-
vändargrupper. Därför  bör man arbeta efter  en segmenteringsprincip som 
innebär att informationsservice  skräddarsys för  speciella behov och 
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önskemål. Informationsförsörjning  bör således inte bara handla om att 
förbättra  den fysiska  tillgången på information.  Det gäller kanske fram-
förallt  att finna  metoder att överföra  och transformera  information  så att 
den bättre passar de krav som olika användare ställer. Detta kan ske via 
en mer utvecklad informationsservice  där såväl informationens  innehåll 
som form  och spridningsvägar anpassas till användarna. Articifiell  intelli-
gens och expertsystem av olika slag kan medverka till detta. 
De huvudsakliga instrumenten för  nationell informationsförsörjning  är 
och har länge varit bibliotek med dithörände servicefunktioner.  Bibliotek-
en möter dock konkurrens från  många nya media och organisationer som 
successivt förändrar  informationsförsörjningens  struktur. Biblioteken 
svarar fortfarande  för  en stor del av den skriftliga  informationsmarknad-
en, men en mer aktiv och utåtriktad biblioteksroll torde vara nödvändig 
om biblioteken skall kunna hävda sin ställning på den vetenskapliga och 
tekniska informationsmarknaden.  Framtidens bibliotek kan bli ett slags 
knutpunkter i integrerade system där information  av många olika slag kan 
spridas och återvinnas med hjälp av datateknik och telekommunikation-
er. 

Informationsförsörjningens  roll 
I ett samhälle där kunskapsbaserade verksamheter får  en allt större betyd-
else för  social och ekonomisk utveckling har informationsförsörjning  en 
självklar plats. Information  och kommunikation kan sägas vara lika fun-
damentalt för  problemlösningsarbete som energi och materia är för  en 
materiell produktionsprocess. Det finns  också många tecken på att sats-
ningar på information  kan ge positiva effekter  på prestationer och inno-
vationsförmåga. 
Det finns  flera  skäl till att vi just idag ställer krav på effektiva  informa-
tionssystem. För det första  har ökade satsningar på vetenskaplig och tek-
nisk utveckling lett till ett snabbt expanderande informationsutbud  som i 
sin tur skapar behov av bättre metoder för  informationssökning  och -an-
skaffning.  Informationsflödet  är så pass omfattande  att det finns  stora 
behov av system som underlättar sökning och urval av den information 
som behövs i olika problemsituationer. 
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För det andra har framväxten  av en internationell marknad parat med en 
snabb teknisk utveckling av produkter och tillverkningsmetoder lett till 
hårdare konkurrens och tryck på snabba omställningar i produktionslivet. 
Om man strävar efter  att ligga långt framme  i den internationella kapp-
löpningen inom forskning,  teknik och ekonomi måste man ha tillgång till 
effektiva  hjälpmedel att bevaka vad som händer i omvärlden. Informa-
tionsförsörjningens  uppgift  är att tillhandahålla och utveckla sådana in-
strument. När en stor och ökande del av befolkningen  arbetar med infor-
mation framstår  hanteringen av produktivfaktorn  information  som ange-
lägen. Vi menar att det råder en uppenbar obalans mellan de ganska be-
gränsade satsningar som görs för  att utveckla denna produktivfaktor  och 
informationens  betydelse i samhället. 
För det tredje skapar informationsteknologins  framväxt  vad avser datorer 
och telekommunikationer allmänt sett goda förutsättningar  att möta de 
krav som ställs på bättre informationssystem.  Det faktum  att man tidigt 
utnyttjat datatekniken för  systemutveckling på den vetenskapliga och tek-
niska informationens  område bidrar också till förhoppningar  om att med 
teknikens hjälp lösa en lång rad problem för  informationsförsörjningen 
även på andra områden. Databasmarknadens utveckling, elektroniskt lag-
rad text och datorernas intåg i bibliotekens verksamhet är tydliga tecken 
på förändringar  som sammantaget kommer att underlätta spridning och 
utnyttjande av information. 
De tekniska lösningar vi hittills kunnat se är emellertid inte tillräckliga. 
Vad som framförallt  skett är att det blivit lättare att snabbt söka fram  in-
formation  om olika problem genom att man idag med datorns hjälp kan 
leta i informationskällor  som tidigare bara funnits  i tryckt form.  Mycket 
mer har faktiskt  inte hänt. Fortfarande  är det svårt att få  fram  original-
dokument snabbt och enkelt. Informationen  blir i fysisk  mening mer till-
gänglig via den nya informationsteknologin,  men den information  som 
systemen erbjuder är fortfarande  svårtillgänglig till följd  av en alltför  stor 
volym och ett svårsmält innehåll. Informationens  relevans och kvalitet 
blir allt viktigare kriterier att ta hänsyn till vid utformning  av nya tekniska 
lösningar. 

Utvecklingen på informationsförsörjningens  område liksom på mediasid-
an som helhet har kännetecknats av stor teknisk optimism. Tekniskt och 
rationellt sett är det svårt att resa invändningar mot en utveckling som in-
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nebär mer effektiv  tillgång till information.  Billigare och bättre datorer, 
datanät, söksystem och överföringsteknik  gör att vi säkerligen får  ännu 
mer effektiva  informationssytem  i framtiden.  Men den hittillsvarande ut-
vecklingen visar på att de flesta  profetior  om en snabb spridning av infor-
mationstekniken kommit på skam. Datorbaserad litteratursökning som 
nu funnits  tillgänglig i cirka 15 år kan knappast sägas ha slagit igenom i 
den omfattning  som många hoppades på i början av 1970-talet. Tröghets-
mekanismerna är av flera  slag. Tekniken är fortfarande  föga  känd och 
prövad bland många potentiella användare. Det finns  flera  andra 
konkurrerande kanaler som ofta  är billigare och ibland lika effektiva  som 
databaserna. Informationsmättnad,  motivation och tradition är andra 
hinder för  en snabb spridning av tekniken. 
Vi kan således konstatera att informationsförsörjningens  utbudssida gen-
omgår mycket drastiska förändringar  samtidigt som denna utveckling än-
nu inte mötts av riktigt lika drastiska efterfrågeförändringar.  I och för  sig 
tar det alltid en viss tid innan innovationer blir tillräckligt väl kända, ac-
cepterade och utnyttjade. En intressant fråga  är dock om man på olika 
sätt kan främja  intresset för  informationsförsörjning  och nya informa-
tionssystem så att adoptionsprocessen påskyndas. Här bör framhållas  att 
behov och kunskap är centralt för  all innovationsspridning. Det räcker in-
te att en viss teknik är framtagen.  Innovationen måste också svara mot 
existerande behov och vara känd bland de som kan ha nytta av den. Vi vet 
att t ex datorbaserade system inte tillräckligt svarar mot de krav och för-
väntningar som vissa användare ger uttryck för.  Men vi vet också att ett 
lågt utnyttjande av sådana system ofta  sammanhänger med bristande in-
formation  om deras faktiska  förtjänster  och funktionssätt.  Databasmark-
naden förändras  också mycket snabbt vilket gör att det finns  ett ständigt 
behov av upplysning och utbildning på detta område. 

Av tradition har de frågor  som rör bibliotek och informationsförsörjning 
haft  en underordnad ställning när man diskuterar industriell utveckling, 
forskning  och utbildning. Man kan tolka detta på olika sätt. Ett skäl kan 
vara att man betraktar informationstillgång  som oproblematisk och där-
för  ointressant i planeringssammanhang. Att informationsförsörjning  in-
te uppfattas  som särskilt viktigt eller spännande är säkerligen vanligt. Men 
det betyder naturligtvis inte att det är en riktig eller rationell hållning. 
Samhället är berett att avsätta avsevärda belopp på kompetensuppbygg-
nad, forskning  och teknikutveckling samtidigt som insikten om att följa 
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med i den internationella utvecklingen betonas av olika experter. Efter-
som detta måste implicera behov av information  och hjälpmedel för  in-
formationssökning  har man svårt att dra någon annan slutsats än att av-
saknaden av intresse för  informationsförsörjning  i hög grad samman-
hänger med dåliga kunskaper om vad bibliotek och andra informations-
tjänter kan erbjuda. Om detta är en riktig slutsats, och det finns  mycket 
som tyder på det, borde planerings- och utvecklingsarbetet på informa-
tionsförsörjningens  område samordnas med andra närliggande policyom-
råden. 
Trots att informationsanvändning  utgör ett naturligt inslag inom forsk-
ning, samhällsplanering och industriellt utvecklingsarbete är det sällsynt 
att man prioriterar resurser för  informationstjänster.  Detta har för  många 
bibliotek inneburit en successivt försämrad  serviceförmåga  vilket på sikt 
kan leda till att man i vissa organisationer snarare avvecklar än bygger ut 
biblioteksfunktionerna.  Eftersom  det finns  bibliotek som inte fungerar 
särskilt effektivt  kan detta ibland vara en rimlig strategi. Men man frågar 
sig genast på vilka andra sätt man tänkt organisera de funktioner  biblio-
teken nu upprätthåller. Det sätt som vi vill framhålla  går ut på att betrakta 
biblioteksfunktionen  som en del av organisationens samlade informa-
tionsresurser som också innefattar  datasystem, intern och extern informa-
tion av alla de slag och kanske framförallt  människor. 

Teknikens utmaningar 
Datateknikens utveckling skapar helt nya förutsättningar  för  informa-
tionsförsörjning.  För närvarande datoriseras bestånds-, referens-  och 
kommunikationssystemen steg för  steg. I ett första  skede datoriserades 
referens-  eller söksystemet vilket på sikt minskat betydelsen av tryckta 
bibliografier,  fakta-  och statistiksamlingar. Tekniken är förhållandevis 
väl utvecklad och man förutser  en årlig tillväxt av on-linemarknaden på 
cirka 30 procent. Det tycks också bli allt vanligare att informationssök-
ning i databaser görs av användarna själva. Tillgången till dataterminaler 
och enkla sökprogram bidrar till en sådan utveckling. 

När det gäller beståndssystemet kan vi också iaktta en tydlig tendens till 
ökat utnyttjande av datorer. Vissa bibliotek har redan investerat i inte-
grerade datasystem som betjänar de flesta  av bibliotekens funktioner  från 
förvärv  och katalogisering till låneverksamhet och gallring. Eftersom 
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datorbaserade beställnings- och fjärrlånerutiner  också utvecklas kan man 
hävda att datoriseringen av bibliotekssystemet redan har kommit en bra 
bit på väg. Datoriseringstrenden är så pass tydlig att det finns  få  skäl att i-
frågasätta  dess allmängiltighet. Detta innebär naturligtvis inte att problem 
saknas. Biblioteksdatasystem är dyra och särskilda resurser måste fram, 
personalens kompetens i datafrågor  behöver stärkas, det är svårt att välja 
rätt system med tanke på lokala förutsättningar  och samverkan med an-
dra bibliotek. 
Elektronisk publicering innebär åtminstone på ett principiellt plan den 
kanske allvarligaste utmaningen för  biblioteken eftersom  det betyder att 
tryckt litteratur ersätts med elektroniskt lagrad text. I praktiken torde 
dock behovet av pappersbunden information  vara mycket stort under 
lång tid framöver.  Papper är än så länge ett överlägset medium jämfört 
med dagens bildskärmar. Den elektroniskt lagrade texten kommer att 
skrivas ut på papper och då uppstår också behovet av pappersbunden lag-
erhållning som är bibliotekens naturliga uppgift.  Sårbarhetsskäl gör det 
också sannolikt att vi även i framtiden  torde behöva en biblioteksfunk-
tion. Ett rimligt antagande är därför  att vi kommer att få  parallella system 
där informationen  både finns  lagrad i datorläsbar och tryckt form. I sin 
tur medför  detta krav på samordning där biblioteken kan ha en central 
uppgift. 
Sammanfattningsvis  kan vi förvänta  oss en fortsatt  datorisering av den 
tryckta informationens  produktions-, distributions- och lagringssystem. 
Detta leder också till att nya aktörer dyker upp på informationsmarknad-
en vid sidan av de traditionella, som förlag  och bibliotek. Det finns  också 
tydliga tecken på en kommersialisering av informationstjänster  vilket på 
sikt kan begränsa möjligheterna att garantera en fri  och allmän tillgång till 
information  och kunskap. Men samtidigt innebär ett ökat inslag av kon-
kurrens på informationsmarknaden  sannolikt en förbättrad  service och 
tillgänglighet. 

Ökade behov och större krav 
Omfattningen  av kunskapsbaserade verksamheter har ökat kraftigt  under 
de senaste två decennierna och ökningen kan förväntas  fortsätta  och även 
framledes  ligga på en hög nivå. En snabb teknisk utveckling och kun-
skapsfaktorns  generellt sett stora betydelse för  ekonomi och samhälls-
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planering gör att allt fler  grupper blir beroende av effektiva  system för  in-
formationssökning  och -anskaffning.  I ett mycket stort antal verksamhe-
ter används regelbundet olika källor för  skriftlig  och muntlig information. 
Det är inte bara inom forskning  och teknik som informationsbehoven 
växer. Beslutsfattare,  planerare och andra grupper konfronteras  med ett 
stort och komplext informationsutbud  som ställer krav på bättre och mer 
effektiva  hjälpmedel. 
Den teknik som utnyttjas för  hantering av vetenskaplig och teknisk infor-
mation bör också kunna användas på dessa områden. Men produktions-
livet ställer andra krav på serviceförmåga  än informationsförsörjningens 
traditionella målgrupper inom forskning  och teknik. Kraven på snabb, 
relevant och bearbetad information  är stora. Detta behöver dock inte ut-
göra ett hinder eftersom  betalningsförmågan  för  mer skräddarsydd 
informationsservice  ofta  är god. Framväxten av kommersiellt baserade 
informationstjänster  visar att det både finns  ett behov och en beredskap 
för  att betala för  erhållen information. 
För att kunna utveckla mottagaranpassade informationstjänster  behöver 
vi bättre kunskaper om hur information  idag utnyttjas bland olika använ-
dargrupper, vilka problem och önskemål som finns.  Användarstudier bör 
därför  vara ett naturligt inslag i utvecklingsarbetet på biblioteks- och in-
formationsområdet.  Idag har vi tillgång till vissa mer övergripande studier 
av vilka informationskanaler  som används och efterfrågas.  Detta ger oss 
möjlighet att i stora drag bedöma informationsbehoven  bland de studera-
de grupperna. Men vi behöver ha betydligt mer utförliga  och inträngande 
studier av informationsprocesserna  för  att i detalj kunna utveckla använ-
daranpassade informationstjänster.  Flera olika metoder och infallsvinklar 
behövs i ett sådant arbete. Eftersom  informationstekniken  har skapat nya 
möjligheter som är föga  prövade och okända för  många är det naturligt 
att också använda experimentella ansatser där användarna konfronteras 
med olika typer av informationsservice.  I sin tur medför  detta ökade be-
hov av samordning mellan användarforskning  och systemutveckling. 

Eftersom  mycket information  sprids via olika typer av informella  nätverk 
är det rimligt att även betrakta nätverksstimulerande åtgärder eller pro-
gram som en viktig del av informationsförsörjningen.  Studier av kommu-
nikationsmönstren inom flera  branscher visar att det finns  klart uttryckta 
behov av att utveckla kontakterna mellan olika aktörer: företag,  högskol-
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or och institut. En förändrad  syn på det nationella FoU-systemet har växt 
fram  på senare år där just kontaktskapande åtgärder ses som lämpliga in-
strument. Det tycks finnas  ett behov av naturliga arenor där landets ex-
pertis kan träfffas  och utbyta idéer sinsemellan och även förbättra  ut-
landskontakterna. En annan typ av kontaktstimulerande åtgärd är att 
skapa register över pågående FoU-projekt och expertis. För detta ända-
mål kan också traditionella databaser och andra register utnyttjas. Det 
nära samspel som finns  mellan formell  och informell  kommunikation ta-
lar också för  att informationsförsörjning  måste ses i ett helhetsperspektiv 
som går utöver traditionella informationskanaler. 

Kompetensuppbyggnad i Sverige 
Utvecklingen av informationsförsörjningen  innebär krav på kompetens-
uppbyggnad och svensk FoU. Även om vi idag i Sverige har successivt 
breddat och fördjupat  kunskaperna på olika delområden kvarstår in-
trycket att FoU-insatserna behöver intensifieras  vare sig man jämför  ut-
vecklingen i våra grannländer eller med världen i stort. Här gäller det att 
koncentrera satsningarna på utvecklingsbara forskargrupper  och stimule-
ra en uppbyggnad av området inom universitessektorn för  att man skall få 
fram  forskarkompetens  såväl som ökade kunskaper bland studenter och 
andra grupper. Den kompetensuppbyggnad som stegvis skett i Sverige ak-
tualiserar frågan  om en mer långsiktigt inriktad FoU-planering på infor-
mationsförsörjningens  område. Det finns  idag ett litet antal aktiva forsk-
are och forskarstuderande  i landet som arbetar med viktiga frågeställning-
ar inom området. För att kunna dra nytta av denna kompetens är det nöd-
vändigt att skapa en mer långsiktig bas för  sådan verksamhet. 
När det gäller den närmare inriktningen av FoU-insatserna kan man dra 
några viktiga slutsatser mot bakgrund av förväntade  framtida  behov och 
den hittillsvarande utvecklingen. Dels kan man förutse  ett behov av ökad 
samverkan mellan den FoU som avser användarinriktade studier och den 
rent systemutvecklande delen. Dels behövs snabba FoU-liknande insatser 
för  att på kort sikt avhjälpa vissa klara brister i nuvarande system vad 
främst  gäller förbättrade  dokumentleveranser (beställningsrutiner, leve-
ranser och kommunikationsteknik). Utveckling av marknadsföringsme-
toder, utbildningsformer  och biblioteksstatistik är uppgifter  som också är 
aktuella. 
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Ett annnat viktigt FoU-område gäller möjligheterna att integrera informa-
tionsförsörjning  med den utveckling som gäller framväxten  av mer gene-
rella och integrerade system av typen teledata, mikrodatorer, datanät 
mm. Strävan bör vara att man på informationsförsörjningens  område är 
och kan vara teknikledande i vissa avseenden. Detta har delvis skett tidig-
are med bl a tanke på framtagandet  av 3RIP-systemet som nu används för 
andra applikationer. Hantering av vetenskaplig och teknisk information 
är på många punkter analog med hantering av andra informationsslag 
vilket talar för  att forskning  om informationsförsörjning  kan bidra till 
den allmänna informationsteknologiska  utvecklingen. 
För att kunna bedriva ett kvalificerat  utvecklingsarbete är det viktigt att 
ha någon form  av grundläggande informationsvetenskaplig  forskning  i 
Sverige. Det framstår  som svårt att upprätthålla detta så länge ämnesom-
rådet saknar en formell  organisation. 
Parallellt med en uppbyggnad av forskningsresurserna  finns  det skäl att 
stärka den informationsvetenskapliga  utbildningen inom högskolan. Den 
traditionella bibliotekarieutbildningen kommer även fortsättningsvis  att 
fylla  en viktig uppgift,  men informationsförsörjning  handlar inte bara om 
bibliotek. I princip är informationsförsörjning  en fråga  som berör alla ut-
bildningar eftersom  yrkeslivet ställer allt högre krav på informationssök-
ning och -användning. Informationsvetenskapligt  inriktade kurser borde 
därför  ingå i ett stort antal utbildningslinjer. Därutöver finns  det behov av 
bred specialistkunskap för  arbetsuppgifter  som innefattar  planering och 
utveckling av informationsresurser  inom företag  och andra organisation-
er. Särskilda informationslinjer  finns  idag vid flera  småhögskolor. Dessa 
är emellertid i huvudsak inriktade mot journalist- och informatörsverk-
samhet. Ett första  steg skulle kunna vara att man kompletterar detta ut-
bildningsutbud med kurser och utbildningsgångar där informationsveten-
skapliga frågor  särskilt studeras. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det breda perspektiv på informations-
försörjning  och omvärldsbevakning vi försökt  lansera i denna bok rym-
mer många olika frågeställningar  och problem. Vår ambition har främst 
varit att presentera dessa frågor  i ljuset av resultat från  en än så länge be-
gränsad forskningsverksamhet.  Forskning kan naturligtvis inte lösa alla 
problem. I praktiken förutsätter  bra informationsförsörjning  också ett 
brett engagemang från  praktiker och beslutsfattare.  Många utvecklings-
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uppgifter  kräver medverkan av enskilda användare, stöd och stimulans att 
söka förbättra  den egna omvärldsbevakningen från  den egna organisa-
tionen, från  politiker och andra beslutsfattare.  Därför  är en viktig uppgift 
att stimulera intresset för  och sprida kunskaper om informationsförsörj-
ning och kunskapsbevakning. Beslutsfattare  inom näringsliv och förvalt-
ning kan här spela en central roll genom att utforma  tydliga målsättning-
ar, följa  upp och stimulera informationsutbytet  med omvärlden. Infor-
mationsförsörjning  är inte bara en teknisk fråga,  utan i väl så hög grad en 
fråga  om hantering av mänskliga resurser. 



156 

REFERENSER 

Allen T J, Managing the flow  of  technology, MIT Press, Boston Mass. 1977. 
Allen T J, Cooney S, Institutional roles in technology transfer.  A diagnosis of 
the situation in one small country, MIT-report 661—73, Mass. 1973. 
Allen T J, Hyman D B, Pinckney D L, Transferring  technology to the small 
manufacturing  firm:  A study of  technology transfer  in three countries, Research 
policy 12(1983) 199-211. 
Andersson L G, Det mållösa biblioteket, DIK-förbundet,  Solna 1982. 
Andrews F M (ed), Scientific  productivity, Cambridge Univ Press, London 1979. 
Atkin C, Instrumental utilities and information seeking, in: Clark P (ed), New 
models for  mass communication research, Sage, Beverly Hills CA 1973. 
Bermuth J R, Value and volume of  literacy, Visible Language, 12 (1978) no 2 
118-161. 

Blau J R, Patterns of  communication among theoretical high-energy physisists, 
Sociometry 37 (1974) 391 -406. 
Bolton J E, Small firms:  report of  the committee of  inquiry on small firms;  chair-
man J E Bolton. HMSO, Cmnd 4811, London 1972. 
Bradford  S C, Documentation, Crosby Lockwood, London 1948. 
British Library, Information  demand and supply in British industry 1977— 1983, 
Library and information  research report, no 23, Technical Change Center, The 
British Library Board 1983. 



Referenser  157 
Brittain J M, Pitfalls  of  user oriented research, and some neglected areas, Pro-
ceedings from IRFIS4, Skrifter  från  Högskolan i Borås, Biblioteks- och 
Informationsvetenskapliga  studier 1, 1982. 
Butler M, Electronic publishing and its impact on libraries, Library Resources 
and Technology, (1984) Jan/Mar 41-58. 
Bärmark J (ed), Forskning om forskning  eller konsten att beskriva en elefant, 
Natur och Kultur, Lund 1984. 
CPI, Information  and the small manufacturing  firm,  Capital Planning Informa-
tion Publications, Edinburg 1982. 
Carter C F, Williams B R, Industry and technical progress, Oxford University 
Press, Oxford  1957. 
Carter L F, National document-handling systems for  science and technology, 
Science 154(1966) 1299-1304. 
Cole S, Cole J R, Social stratification  in science, Univ of  Chicago Press, Chicago 
1973. 
Coleman J, Katz E, Menzel H, Medical innovation, Bobs-Merrill, New York 
1966. 
Coleman J S, Introduction to mathematical sociology, Glencoe, London 1964. 
Crane D, Scientists at major and minor universities: A study in productivity and 
recognition, Am. Sociological Review, Vol 30(1965) 699-714. 
Cronin B, Invisible colleges and information  transfer.  A review and commentary 
with particular reference  to the social sciences, Journal of"  Documentation 
38(1982)3 212-236. 
Cuadra C A, Introduction to the ADI Annual Review, Annual Review of  Infor-
mation Science and Technology, Vol 1 (1966). 
Debons A, Larson A G, Information  science in action: system design, Vol 1, 
Martinus Nijhoff  Publ., Boston 1983. 
Diane News, July/August 1982, p7. 
Dizard W P, The coming information  age, Longman, New York 1982. 



158 Information  och Kunskap 

EUSIDIC-Data-Base Guide 1983, Learned Information,  Oxford  1983. 
Freeman C et.al., The role of  small firms  in innovation in the UK since 1945, 
Committe on enquire on small firms,  Research Reports, no 6, HMSO, London 
1971. 
FRN, Från forskning  till tillämpning, Rapport 44/F, Forskningsrådsnämnden, 
Stockholm 1981. 
Fussier H H, Simon J L, Patterns in the use of  books in large research libraries, 
University of  Chicago Press, Chicago 1961. 
Garvey W D, Communication: The essence of  science, Pergamon, New York 
1979. 
Garvey W D, Lin N, Nelson C E, Some comparisons of  communication activities 
in the physical and social sciences, in: Nelson C E , Pollock D K (eds) Communi-
cation among scientists and engineers, Heath Lexington Books, Lexington Mass. 
1970. 
Gleave D, Angell C, Woolley K, Structural change within the information  pro-
fession:  a scenario for  the 1990s, Aslib Proceedings 37(1985)2 99-133. 
Goldhaber G M, Dennis III H S, Richetto G M, Wiio O A, Information  strategi-
es. New pathways to management productivity, Ablex Publ Cooperation, Nor-
wood New Jersey 1984. 
Gouldner A, Cosmopolitans and locals: Towards an analysis of  latent social rol-
es — I, Administrative Science Quarterly, 2(1957)dec. 281-306. 
Hagerlid J, Vad man lånar på Carolina. En efter  frågestudie  på Uppsala universi-
tetsbibliotek, Carolina-rapport:2, Uppsala 1983. 
Hagstrom W, The scientific  community, Basic Books, New York 1965. 
Hall R W, Personal effectiviness,  Diss. Indiana university, Graduate School of 
Business, Ann Arbor Mich. 1972. 
Holland W E, Information  potential: A concept of  the importance of  informa-
tion sources in a research and development laboratory, Journal of  Communica-
tion 22(1972) June 159- 173. 



Referenser  159 
Hägg I, Johansson J, (red), Företag i nätverk, Studieförbundet  Näringsliv och 
Samhälle, Stockholm 1982. 
Härnqvist K, Gustafsson  J-E, International references  to Swedish educational re-
search: A citation study, Reports from  the Institute of  Education, University of 
Gothenburg, no 70, Göteborg 1978. 
Höglund L, Om informationsutnyttjande  i forsknings-  och utvecklingsarbete, 
Research Reports from  the Dep of  Sociology, Umeå university, no 55, Umeå 
1980. 
Höglund L, Bibliotekets roll, Litteraturförsörjning  och biblioteksanvändning i 
forskningsmiljö,  Inforsk  Papers on Communication Studies, no 18, Umeå 1983. 
Höglund L, Paajanen A, Persson O, Kontakter bland små företag,  Inforsk  Pap-
ers on Communication Studies, no 21, Umeå 1983. 
Höglund L, Persson O, Informationsutnyttjande  inom ett tekniskt specialområ-
de, Research Reports from  the Dep of  Sociology, Umeå University, no 33, Umeå 
1976. 
Höglund L, Persson O, Försök med decentraliserade online-sökningar, Tidskrift 
för  Dokumentation 38(1982)4 89-95. 
Höglund L, Persson O, Kommunikation inom vetenskap och teknik, Research 
Reports from  the Dep of  Sociology, Umeå university, no 58, Umeå 1980. 
Höglund L, Persson O, Kontaktmönster bland svenska tekniker, Inforsk  Papers 
on Communication Studies, no 23, Umeå 1984. 
Höglund L, Klasén L, Persson O, Sabsay P, Att lära för  skolan — eller för  livet. 
En studie av biblioteksanvändning i högre utbildning, Inforsk Papers on Com-
munication Studies, No 3, Dec 1978. 
Jense G, The Swedish academic marketplace, Studentlitteratur, Lund 1979. 
Johannisson B, Gustafsson  B-Å, Småföretagande  på småort. Nätverksstrategier 
i informationssamhället,  Småskrifter  nr 22 1984, Centrum för  småföretagsut-
veckling, Högskolan i Växjö, Växjö 1984. 
Katz E, Levin M L, Hamilton H, Traditions of  research on the diffusion  of  inno-
vations, American Sociological Review, 28(1963) 237 — 252. 



160 Information  och Kunskap 
Kent A et al., Use of  library materials: The university of  Pittsburg study, 
Dekker, New York 1979. 
Klasén L, Datakommunikationer med utlandet för  informationssökning  (IR), 
Utredningen om Sveriges datakommunikationer med utlandet, Civildeparte-
mentet, Ds C 1984: 4B Bilaga, Liber, Stockholm 1984. 
Klemmer ET, Snyder F W, Measurement of  time spent communicating, Journal 
of  Communication, 22(1972) 142-158. 
Kornhauser W, Scientists in industry, Univ of  California  Press, Berkeley 1962. 
Kuhn T S, The structure of  scientific  revolutions, University of  Chicago Press, 
Chicago 1962. 
Kunz W, Rittel H W J, Schwuchow W, Methods of  analysis and evaluation of  in-
formation  needs, Verläg Dokumentation Publishers, Munchen 1977. 
Langrish J et.al., Wealth from  knowledge MacMillan, London, 1971. 
Larsson A, Lindström T, Det framtida  kontoret, Teldok Information  nr 7 1983. 
Lazarsfeld  P F, Berelson B, Gaudet H, The peoples choice, Duell, Sloan and 
Pierce, New York 1948. 
Leonard-Barton D, Interpersonal communication patterns among Swedish and 
Boston-area entrepreneurs, Research Policy 13(1984) 101 — 114. 
Line M B, Information  uses and needs of  social scientists: An overview of  IN-
FROSS, Aslib Proceedings 23(1971)8 412-433. 
Line M B, The structure of  social science literature as shown by citations, Design 
of  Information  Systems in the Social Sciences(DISISS), Research Reports Series 
A no 3, Bath University Library, Bath 1979. 
Machlup F, Mansfield  U, The study of  information,  J Wiley & Sons, New York 
1983. 
MacRae D, Growth and decay curves in scientific  citations, American Sociologi-
cal Review, 34(1969) 641-645. 
Meadows A J, Communication in science, Butter worth, London, 1974. 



Referenser  161 
Merton R K, Patterns of  influence:  A study of  interpersonal influence  and of 
communications behaviour in a local community, in: Lazarsfeld  PF och Stanton 
F N (eds), Communications research 1948 — 1949, Harper & Row Publishers, 
New York 1949. 
Merton R K, Science, technology and society in seventeenth century England, 
The Saint Catherine Press, Brugge 1938 (Harper Row, New York 1970). 
Merton R K, Social theory and social structure, Free Press, New York 1957, 
550-561. 
Merton R K, The Matthew effect  of  science, Science, Vol 159(1968) 56-64. 
Meyers S, Marquis D G, Successful  industrial innovation, NSF 69-17 (NSF, 
1969). 
Neavill G B, Electronic publishing. Libraries and the survival of  information, 
Library Resources and Technology (1984) Jan/March 76-89. 
OECD, Information  activities, electronics, telecommunications technologies: 
Impact on employment, growth and trade, OECD, Paris 1981. 
OECD, OECD Science and technology indicators, Resources devoted to R and 
D, OECD, Paris 1984. 
O'Farrell J, ESPRIT: The European Strategic Programme for  Research and De-
velopment in Information  Technology, Journal of  Information  Science, Vol 9 
(1984)3 131-135. 
Oromaner M, The Orthega hypothesis and influential  articles in American socio-
logy, Scientometrics, 7(1985) 3-10. 
Orr R H, The scientist as an information  processor, in: Nelson C E, Pollock D K 
(eds), Communication among scientists and engineers, Heath Lexington Books, 
Lexington Mass. 1970. 
Pelz D C, Andrews F M, Scientists in organizations: Productive climates for  re-
search and development, Wiley, New York 1966. 
Porat M U, The information  economy, US Government Printing Office, 
Washington DC July 1977. 



162 Information  och Kunskap 
Persson O, Informell  kommunikation bland forskare  och tekniker, Research Re-
ports from  the Dep of  Sociology, Umeå University, no 56, Umeå 1980. 
Persson O, Publiceringsaktivitet inom svensk fysik,  ingenjörsvetenskap och psy-
kologi. Informationsforskningsgruppen,  Inforsk,  Umeå universitet, Umeå 1982. 
Persson O, Struktur och stabilitet inom masskommunikationsområdet, Nordi-
com-nytt Sverige, (1983)1 3 -8 . 
Persson O, Svensk kunskapsimport, Inforsk  Papers on Communication Studies, 
no 19, Umeå 1983. 
Persson O, Svensk elektronik, En bibliometrisk studie av Engineering Index On-
line, Inforsk Papers on Communication Studies, no 22, Umeå 1984. 
Persson O, Tidskrifter  i svenska forskningsbibliotek,  Inforsk Papers on Commu-
nication Studies, no 25, Umeå 1984. 
Persson O, Höglund L, Evaluation of  a computer-based current awareness servi-
ce for  Swedish social scientists, Research Reports from  the Dep of  Socilogy, 
Umeå University, no 29, Umeå 1975. 
Price D J de Solla, Little science, big science, Columbia University Press, New 
York 1963. 
Price D J de Solla, Citation measures of  hard science, soft  science and non-
science in: Nelson C E, Pollock D E (eds), Communication among Scientists and 
Engineers, Heath Lexington Books, Lexington Mass. 1970. 
Rogers, E M, Diffusion  of  innovations, Free Press, New York 1962. 
Rothwell R et.al., Sappho updated; Project SAPPHO Phase II, Research Policy 
3(1974) 258-91. 
Rothwell R, Patterns of  information  flow  during the innovation process, Aslib 
Proceedings 27(1975)5. 
Rosenbloom R S, Wolek F W, Technology and information  transfer,  Graduate 
School of  Business Administration, Harvard University, Boston 1970. 
SCB, Statistiska Meddelanden SMU 1984:20 FoU-verksamheten i Sverige 
1981-1983. Översikt, Statistiska Centralbyrån Stockholm 1984. 



Referenser  163 
SCB DFI, Statistik över forskningsbibliotek,  opublicerat material. 
SCB, PM 1982:4, Forskningsbibliotek 1980, PM från  Statisktiska Centralbyrån. 
Schroder L, Sehlstedt K, Vad händer med jobben?, Rabén & Sjögren, Stockholm 
1984. 
Seiler L H, Rabén J, The electronic journal, Society, 18(1981) sept/oct 76 — 83. 
Selander A, Ingenjörerna och den tekniska informationen,  Tekniska 
Litteratursällskapets Meddelanden no 9, Lund 1968. 
Shuchman H L, Information  transfer in engineering, The Futures group, 
Washington 1981. 
SOU 1973:2, U-68 Högskolan, Liber, Stockholm 1973. 
SOU 1977:71, Vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning,  Liber, Stock-
holm 1977. 
Spiegel-Rösing I, Price D J deSolla (eds), Science technology and society, Sage 
London 1977. 
Stankiewicz R, Leadership and performance  of  research groups, Studentlittera-
tur, Lund 1980. 
Storer N W, The social system of  science, Holt, New York 1966. 
Synnott W R, Gruber W H, Information resources management: opportunities 
and strategies for  1980s, Wiley, New York 1982. 
Sörlie J E, Papirlöst lederskap. Om informationssökning  i småföretag,  Rapport 
nr 24 Industriökonomisk institutt, Bergen, febr.  1982. 
Thunberg A M, Nowak K, Rosengren K E, Sigurd B, Samverkansspiralen, Liber, 
Stockholm 1978. 
Trueswell R W, Determining the optimal number of  volumes for  a library's core 
collection, Libri 16(1966) 49-60. 
Turoff  M, Hilz S R, The electronic journal: A progress report, Journal of ASIS, 
33(1982) july 195-202. 



164 Information  och Kunskap 

UHÄ:s Anslagsframställning  1983/84. 
Unesco, Statistical Yearbook, Unesco 1980. 
Utterback J M, The process of innovation, a study of  the origination and devel-
opment of  ideas from  new scientific  instruments, IEEE Transactions on Engi-
neering Management, EM-18(1971) 124. 
Vedin B-A, Media trends, Studieförbundet  Näringsliv och Samhälle, Stockholm 
1984. 
Vedin B-A, Innovationsklimatet i Sverige, Studieförbundet  Näringsliv och Sam-
hälle, Stockholm 1982. 
von Vegesack U, ed., Hur används våra bibliotek, DFI-publikationer 1985:1, 
Liber, Stockholm 1985. 
Werzig G, Informationssoziologie.  Hinweise zu einem informationswissen-
schaftlichen  Teilbereich, Athenäum Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1973. 
Werzig G, Windel G, Information science needs a theory of  information  actions, 
Social Science Information  Studies, Vol 5(1985)1 11-21. 
White H D, Griffith B C, Author cocitation: A literature measure of  lecture 
structure, Journal of  American Society for  Information  Science, 32(1981)3 
163-171. 
Wolek F W, The behavioral impact of  organizational innovations for  STI, in: 
Mason R M, Creps J E (eds), Information  services: Economics, management and 
technology, West view Press, Colorado 1981. 
Wood D N, User studies — A review of  the literature from 1966-1970, Aslib 
Proceedings 23(1971)1 11-23. 
Zuckerman H, Merton R K, Patterns of  evaluation in science: Institutionaliza-
tion, structure and functions  of  the referee  system, Minerva, 9(1971) 66- 100. 



Informat ion  o c h kunskap 
Informationsförsörjning  - forskning  och policyfrågor 

Lars Höglund Olle Persson 
I denna bok beskrivs information  som en strategisk resurs och produktiv kraft  i 
samhället. Författarna  visar på informationens  ökade betydelse i ett samhälle där 
allt fler  har till arbetsuppgift  att hantera information  och faktauppgifter  och där 
vetenskap och teknik fått  en nyckelroll för  industri- och samhällsutveckling. Sär-
skilt presenteras ämnesområdet som forskningsfält  och policy-område. Därigenom 
ges en introduktion och översikt för  alla som är intresserade av informationsför-
sörjning och omvärldsbevakning. Framställningen ger också en mängd exempel på 
undersökningsresultat i figurer  och tabeller. 
Boken vänder sig både till dem som redan är bekanta med området och till dem 
som vill orientera sig i ett nytt ämne. Beslutsfattare  och forskningsadministratörer 
i företag  och andra organisationer kan här finna  argument för  att se över och sti-
mulera den egna organisationens omvärldsbevakning. Politiker får  anledning att 
undra över varför  ämnet redan är etablerat i så många industriländer men inte i 
Sverige. Studerande ställs inför  yrkeslivets krav på informationssökning.  Forskare, 
tekniker och specialister som redan får  mer information  än de kan bearbeta får  sin 
situation belyst. Bibliotekarier och dokumentalister får  en bok som berör deras 
yrkesroll nu och i framtiden. 

Fil dr Lars Höglund och fil  dr Olle Persson är båda verksamma som forskare  inom 
Informationsforskningsgruppen  INFORSK som de grundade i mitten på 1970-
talet. INFORSK är knutet till Umeå universitet. 

ISBN 91-970778-0-1 


