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FÖRORD 

Information och kommunikation är fundamentalt i forsknings-

och utvecklingsverksamhet ungefär på samma sätt som energi 

och materia är förutsättningar för en materiell produktions

process. Enkelt uttryckt är forskningens uppgift att pro

ducera kunskap med utgångspunkt i tidigare kunskap. Denna 

rapport handlar om problem, möjligheter, förutsättningar 

och praxis när det gäller att tillvarata tidigare oroduce-

rat vetande i forsknings- och utvecklingsarbete, F&U. 

Intresset för vetenskaplig och teknisk informationsförsörj

ning har i Sverige, liksom i många andra länder kommit till 

uttryck i inrättandet av centrala organ och utredningar med 

tonvikt på biblioteksfrågor. Däremot har informations- och 

kommunikationsfrågorna sällan behandlats i direkt samband 

med forskningspolitik och forskningsorganisation. I denna 

rapport belyses särskilt informationsutnyttjandets roll i 

forsknings- och utvecklingsarbete och vilka faktorer som 

har betydelse för informationsanvändning och kommunikation. 

Denna rapport sammanfattar resultat och analyser från ett 

flerårigt forskningsprojekt om kommunikation inom vetenskap 

och teknik, som innefattar flera olika empiriska fallstudier. 

Resultat från detta arbete finns utförligare redovisade i 

andra rapporter. En analys av informationsanvändning och 

problem som är förknippade med utnyttjandet av facklitteratur 

finns särskilt redovisad av Höglund(1980). Den informella 

kommunikationen bland forskare och tekniker behandlas mer 

ingående av Persson(1980). I en separat raoport presenteras 

utvärderingar av datorbaserade system för litteratursökning, 

Höglund&Persson(1980). Utöver dessa rapporter har vi här 

också byggt på andra tidigare rapporterade undersökningar, 

som producerats inom projektets ram. 

Denna skrift är ett resultat av ett flerårigt forskningssam
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arbete mellan författarna. Samarbetet har inte bara varit 

stimulerande och ett stöd i arbetet med ett relativt nytt 

forskningsområde. Det har också kommit att stå som en per

sonlig evidens för betydelsen av arbetsorganisation och 

kommunikation i forskningsarbete. Vissa delar har vi skri

vit tillsammans, men det har också funnits en arbetsfördel

ning så att Olle Persson svarat för analyser som rör infor

mell kommunikation och Lars Höglund för analyser av facK-

litteraturens användning. För kapitel I-IV svarar vi gemen

samt. Kapitel V och VII svarar främst Höglund för, medan 

Persson svarar för kapitel VI och VIII. Kapitel IX, där 

resultaten sammanfattas för hela rapporten, har vi skrivit 

tillsammans. 

Forskningsarbetet har till stor del finansierats av Statens 

råd för vetenskaplig information och dokumentation(SINFDOK, 

numera DFI). Många personer har bidragit med synpunkter och 

uppmuntran under arbetets gång. Särskilt vill vi här nämna 

våra forskningshandledare Georg Karlsson och Ola Romän och 

övriga kolleger vid Sociologiska institutionen, Umeå univer

sitet. Vi vill också rikta ett speciellt tack för ett givan

de samarbete till Fredrik Backlund, Björn Grönlund, Roland 

Hjerppe, Lars Klasén, Mats Lindqvist, Sixten Ljungberg, Kari 

Marklund, Nils Melander, Jon-Erik Nordstrand, Peter Sabsay, 

Stephan Schwarz, Gunvor Svartz-Malmberg, Åke Tullgren och 

Elsa Werngren. Under ett flerårigt arbete inom detta områ

de har vi också fått synpunkter från en lång rad andra per

soner som vi här vill tacka utan att kunna räkna upp dem 

alla. 

För hjälp med utskrifter, tryckning och andra praktiska be

styr under projektet vill vi tacka Britt Andersson, Erik 

Andersin, Gun-Marie Eriksson, Barbro Hedlund, Else-Marie 

Jarl, Karl-Johan Sandberg och Tomas Ågren. 
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SUMMARY 

The rapid growth of Science and Technology has made the 

use of scientific information a problem of international 

concern. To keep abreast of current research the scientist 

and engineer can use a multitude of information sources. 

In this study the problem of information use is analysed 

and a theoretical framework is developed and applied in 

several case-studies of formal and informal communication. 

The case-studies include surveys among scientists, engineers, 

and social scientists in different R&D-settings. Informa

tion search and library use in higher education are ana

lysed and discussed in relation to pedagogical methods 

and the maintainance of professional competence. Special 

attention is also given to computerized reference retrieval 

services and their evaluation. The main conclusions of this 

study are as* follows. 

Information as a resource for R&D 

Information about research can be looked upon as a funda

mental resource for R&D activities. It is shown that the -

degree of information availability is positively related 

to information use among scientists and engineers. It is 

also demonstrated that information use and communication 

behavior are related to research productivity. Therefore 

it is important to integrate information and documentation 

functions with the planning and conduct of research. 

Information and saturation 

If you improve the physical availability of information 

this will not result in a corresponding increase of the 

demand for information. Most scientists and engineers devote 

a large proportion of their time to information and communi

cation activities. Measures to improve information use should, 

in the first place, be directed towards rationalisations of 

the information work and the provision of aids for informa

tion search and retrieval. 



iv 

Concentration of the demand for information 

The fact that a small part of the literature stock in 

libraries is able to satisfy the major part of the demand 

makes it possible to cut down the number of titles. At 

the same time it is necessary to concentrate the less re

quested books and series to central libraries or information 

centers. 

Gatekeepers 

Several studies have demonstrated that external communica

tion improves the ability of organisations to survive in 

a changing environment and that cosmopolitically oriented 

individuals are earlier adopters of discoveries and new pro

ducts than locally oriented persons. Contacts with external 

professionals are even stronger related to productivity 

than the use of other sources of information. The existence 

of certain key-individuals with good external and internal 

contacts such as the gatekeepers, has attracted much atten

tion. The value of the gatekeeper as an internal source of 

information is however limited by the internal communication 

structure and the tendency of gatekeepers to communicate with 

other well informed persons. In order to stimulate the expo

sure to external information and to make internal communica

tion more effective in the organisation as a whole it seems 

important not to concentrate information dissemination around 

gatekeepers but to stimulate the information exposure and 

communication among the non-gatekeepers. 

"For unto him that hath shall be given ..." 

Information use is a process of accumulated advantages. If 

a researcher is frequently using a source of information he 

is also likely to use other sources frequently. The analysis 

of informal communication structures in R&D organisations and 

research areas reveals a concentration of contacts to elite 

groups whose members have high formal status and education, 

long experience as well as better access to the research lite

rature. To have a central position in informal communication 
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networks is not only a prerequisite to get information about 

current research but also when it comes to the problem of 

informing others of one's own research. The social and in

tellectual structures of research fields are shown to be 

closely related. The most frequently read scientists are also 

the most frequently contacted, thus indicating a relationship 

between research productivity and position in the informal 

network. 

User education 

The students capability to seek out information is also 

a prerequisite to the achievement of the goals of the new 

pedagogical methods in higher education, which stress, among 

other things, internationalisation, close links with research, 

critical thought, and problem orientation. Unfourtunately, no 

particular actions have hitherto been taken in order to ensure 

that students are given adequate knowledge of the technics 

of information-searching, knowledge which is implicit in the 

above-mentioned goals. Our research shows that information 

searching and library use are neither encouraged nor rewarded 

within the education system. Therefore, the possibilities are 

limited of turning out individuals who are likely to introduce 

innovations, or who are well-equiped to meet the demands of a 

rapidly increasing body of knowledge. In order to improve the 

present situation, it is necessary not only to provide instruc

tion in library use and information-searching, but also to 

alter the lay-out of the instruction as a whole. Of particular 

importance in this regard is that information-searching be 

both demanded and rewarded. Only when such a cource lay-out 

exists can the demands of professional life regarding informa-

tion-searching become more consistent with higher education. 

Computerized information retrieval 

The introduction of computerized reference retrieval systems 

has dramatically increased the possibilities for search and 

retrieval of scientific information. The use of such aids is 
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limited but rapidly increasing. Among the shortcomings 

of computerized information retrieval are that users 

have to pay for the services offered, special equipment 

are required, and the possibilities to retrieve original 

documents are still poorly developed. The development of 

databases and computer-networks also involves political 

problems of power and control. Monopoly tendencies among 

database suppliers motivate measures in order to ensure 

the availability of information for R&D during periods 

of international crises and for all countries. A general 

model for evaluation of computerized reference retrieval 

systems is outlined and two information systems are eva

luated in this report. The main conclusion are that the 

final outcome of the use of such systems is a result of 

the interaction of many non-technical factors such as user 

training, formulation of user queries, database coverage 

and definition of user groups and marketing. 
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I INTRODUKTION 

Det svenska samhället befinner sig i likhet med de 

flesta andra industrisamhällen i en övergång från 

ett varuproducerande till ett service- och kunskaps-

producerande samhälle. Detta senare skede av den in

dustriella revolutionen har getts flera benämningar: 

"det post-industriella samhället", "kunskapsindustrins" 

eller den "sociala intelligensens" period, "informa

tionssamhället" etc. Gemensamt för dessa beteckningar 

är att de syftar på en utveckling som bl a innebär att 

innovationer och social förändring i ökad utsträckning 

bygger på systematisk och storskalig forsknings- och 

utveckiingsverksamnet. 

Den amerikanske kommunikationsforskaren Edwin Parker(1975) 

karakteriserar, vad han kallar, "den andra industriella 

revolutionen" som informationens tidevarv där den typiska 

maskinen behandlar information och därmed bidrar till 

människans informationsbehandlande förmåga och inte som 

tidigare maskiner kompletterar muskelenergin. Man kan 

också säga att vi nu efter en period av industriell ratio

nalisering står inför tänkandets rationalisering. Sådana 

tendenser har redan satt sina tydliga spår i yrkessamman

sättningen på arbetsmarknaden. Andelen sysselsatta inom 

informations- och servicesektorn har ökat mycket kraftigt 

de senaste årtiondena(se Fig 1). 

50 
% 

INFORMATION 

\  SERVICE 

INDUSTRY 

Stage I S tage l i  Stage III  

40 

30 

20 

10 

AGRICULTURE 

0 Ar 
1880 1900 1920 1940 1960 1980 

Figur 1 Arbetskraftens fördelning på olika sektorer 
i USA. Källa: Parker(1975) 
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Informationssektorn omfattar anställda inom utbildnings-

och forskningssektorn, tekniker, programmerare m m, för

utom de traditionella informationsyrkena som journalister, 

författare, bibliotekarier etc. I Figur2 nedan ges exempel 

på några informationsyrken som förväntas öka i Sverige. 

(1000-tal) 

30 -

25 

20 

15 

10 -

:oncner, statistiker, 
systemmän, programmerare m fl 

Journalister, författare m fl 
Bibliotekarier m fl 
•Reklanmän 

Figur 2 
1960 -65 -70 -75 -80 -85 -90 

Antalet sysselsatta i 1000-tal 1960-75 och 
prognos till 1990. Källa: SOS IPF 1978:1. 

De förändringar som förknippas med övergången till ett in

formationssamhälle inbegriper också en rad nya media för 

masskommunikation, t ex satellit- och kabel-TV, bild- och 

text-telefon, datavision, videogram mm. En central ingrediens 

i utvecklingen är den moderna datatekniken som till allt läg

re kostnader kan bearbeta allt större informationsmängder och 

med hjälp av teleteknik kan byggas ut till världsomspännande 
datornät. 

Ofta åsyftas med termer som informationssamhället den snabbt 

ökande vetenskapliga och tekniska kunskapen. De stora sats

ningar som sker på forskning och utveckling(F&U) återspeglas 

inte bara i nya produkter och tekniker, utan också i att mäng

den vetenskapliga publikationer ökar med en exponentiell till

växttakt och fördubblas ungefär vart 10:e till vart 15:e år. 

Att kunna hantera och utnyttja denna snabbt växande kunskaps

mängd är ett problem som man redan nu känner av och som kom

mer att bli än mer påträngande i det framtida informationssam

hället . 
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Kunskapstillväxt 

Efter andra världskriget har den systematiska pro

duktionen och exploateringen av kunskap alltmer 

ersatt de ensamma genierna i sina studiekammare. 

Satsningarna på F&U-arbete uppgår numera till svin-

lande summor jämfört med förhållandena några tiotal 

år tillbaka. I Sverige användes 1975 ca 5,5 miljarder 

kronor till F&U-verksamhet, varav ca 2/3 utfördes inom 

företagssektorn. Samtidigt bör man betänka att svensk 

F&U endast motsvarar 1 till 2 procent av världens 

samlade F&U. 

Industrins dominans när det gäller teknisk och natur

vetenskaplig F&U framgår av Fig 3. När det däremot 

gäller samhällsvetenskaplig och humanistisk F&U be

drivs denna till största delen vid universitet och 

högskolor, men är i jämförelse med teknik och natur

vetenskap av mycket ringa omfattning. 

(miljoner kr) 

4 000 

1 000 

2 000 

1 500 

2 500 

3 500 

3 000 

500 Offentliga sektorn 
(exkl univ. o högsk.) 

1971 -73 -75 -77 

Figur 3 Utveckling av den aktiva F&U-verksamhetens 
kostnader i Sverige 1971-77. 
Källa: SOS SM U 1977:23 
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Sveriges ringa andel av världens F&U antyder att de kun

skapstillskott vi själva kan producera är försvinnande små 

jämfört med tidigare producerad kunskap och pågående forsk

ning i andra länder. Ur nationell forskningspolitisk syn

vinkel är därför information utifrån om forskningsresultat 

av strategisk betydelse. 

För det första kan informationsförsörjningen vara avgörande 

för om och hur forskning skall bedrivas. Forskningsråden 

och andra F&U-organ bör idealt basera sina forskningspro

gram på relativt systematiska internationella kunskapsöver

sikter. Det gäller här inte bara att undvika oönskat dubbel

arbete, utan också att inrikta begränsade forskningsresur

ser på strategiska områden. 

För det andra är informationsförsörjning en fråga om att 

skapa goda grundförutsättningar för själva forskningsarbetet, 

som ju i princip består i att insamla, bearbeta, producera 

och sprida information. Den kraftiga tillväxten av antalet 

publikationer har emellertid gjort det allt svårare att bå

de följa kunskapsutvecklingen inom olika specialområden och 

att sprida kännedom om egna forskningsresultat. Forskningens 

kvalitet och produktivitet är delvis beroende av hur väl man 

med hjälp av olika informationssystem klarar av att bevaka, 

söka och anskaffa forskningsinformation. 

För det tredje är informationsförsörjningen viktig för att 

bibehålla och utveckla kompetens av skilda slag i olika 

delar av samhället. Vid sidan av de F&U-verksamma behöver 

en rad andra grupper information om forskning och teknik 

dels för den egna verksamheten, dels för demokratisk kontroll 

och styrning av forskningen. 

Betydelsen av att få till stånd ett välfungerande kommunika

tionssystem inom vetenskap och teknik framgår också av att 

man i de flesta högindustrialiserade länder upprättat cen

trala organ för informationsförsörjning under 1960-talet. 
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Informationsproblem inom vetenskap och teknik har under 

de sista tjugo åren gjorts till föremål för forskning i 

sådan omfattning att man tom talar om "informationsveten

skap" som ett eget forskningsfält. När informationsveten

skap definierades för första gången 1962, användes följande 

formulering(Cuadra 1966): 

"...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 accessibility and usability. 
The processes include the origination, dissemination, 
collection, organization, storage, retrieval, inter
pretation and use of information." 

Cuadras definition täcker således en hel kommunikationspro

cess, men i praktiken används termen informationsvetenskap 

i första hand av dem som arbetar med förmedling av veten

skaplig och teknisk information. Ordet information har i 

dessa sammanhang ofta betydelsen vetenskaplig facklitteratur. 

Följaktligen ligger här begreppet information nära begreppet 

kunskap eller vetenskaplig kunskap. Detta skall dock inte 

tolkas som att all vetenskaplig litteratur motsvarar reella 

kunskapstillskott. Tvärtom kan man antaga att stora delar av 

det som publiceras helt eller delvis återger kända fakta 

eller missvisande resultat. 

En utgångspunkt för olika satsningar på informations- och 

dokumentationsverksamhet har ofta varit den kraftiga till

växten av vetenskaplig information. Sedan de första veten-

skapliqa tidskrifterna utkom år 1665 har deras efterföljare 

kommit i en allt snabbare takt. Den första svenska vetenskap

liga tidskriften, Literaria Sueciae, utkom år 1720.Under de 

senaste tvåhundra åren har tillväxttakten varit exponentiell 

och man är idag uppe i en årsproduktion mer än 2 miljoner 

artiklar och rapporter. Det finns dock tecken på att öknings

takten håller på att dämpas något efter 1970. Å andra sidan 

har det tillkommit sekundära informationskällor som abstrakt

tidskrifter och databaser. Antalet databaser uppvisar därvid 

den snabbaste ökningstakten för närvarande(se Fig 4). 
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Antal 

1 000 000 
Tidskrifter 

100 000-

10 000 

Abstrakttidskr i f ter 

1 000 Databaser 

(300)-

100" 

, Ar 
1700 1800 1900 2000 

Figur 4 Antalet tidskrifter, abstrakttidskrifter och 
databaser år 1700-2000. Källa: Price(1963), 
Menard(1971). Logaritmisk skala. 

Av Fig 4 framgår att när antalet tidskrifter uppnådde en 

viss nivå - ca 300 st - började man publicera sammandrag 

av artiklar i abstrakttidskrifter. När dessa kommit upp i 

ungefär samma nivå började man lägga upp bibliografier i 

maskinläsbar form som möjliggör datorbaserad litteratursök

ning. Antalet databaser börjar nu bli så stort att behov 

tom uppstått av en databas över tillgängliga databaser. 

För den enskilde forskaren kan bilden av den samlade litte

raturtillväxten te sig missvisande. Olika forskningsområden 

uppvisar olika tillväxtmönster. En del områden växer expo-

nentiellt, andra växer linjärt eller inte alls. Även inom 

expansiva forskningsfält sker också en fortgående speciali

sering - delvis kanske som en följd av litteraturtillväxten. 

Detta reducerar den informationsmängd som måste bevakas. För 

den enskilde torde problemet därför oftast vara att kunna 

välja ut och inskaffa de relevanta dokumenten - inte att lä

sa dem. Det är också nödvändigt att eftersträva en balans 

mellan forskarens konsumtion och hans produktion av vetande. 
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Var en sådan balanspunkt optimalt ligger kan variera mellan 

olika faser i forskningsarbetet och med forskningens syfte 

och inriktning. Emellertid finns för varje individ en gräns 

för den kognitiva kapaciteten att ta emot och bearbeta in

formation. Det torde inte vara svårt att hitta exempel på 

forskare idag som ligger snubblande nära denna övre gräns 

för informationsintag. Samtidigt uppvisar också många ett 

förvånande litet intresse för systematiskt kunskapsutnytt

jande. Dessa problem skall vi behandla närmare längre fram 

i denna skrift. 

För att få en tillfredsställande informationsförsörjning 

räcker det inte att enbart förlita sig till skriftlig infor

mation. Ett viktigt skäl härför är att den tryckta skrift

liga informationen oftast redovisar resultat som framkommit 

flera år tidigare. Inom områden med snabb utveckling utgör 

givetvis detta en allvarlig begränsning. Ett annat skäl för 

att använda sig av andra informationsvägar är, att många vik

tiga upplysningar och praktiska anvisningar sällan återges 

i det offentliga, tryckta materialet. Speciellt inom teknik 

är detta märkbart, där den tekniska kunskapen ligger dold 

i en fysisk produkt eller produktionsprocess. Till teknikerns 

informationsintag kan man därför också räkna den mödosamma 

uppgiften att déchiffrera information från andras varor och 

tjänster. Extrema fall av sådan informationssökning är t ex 

industrispionage eller att man helt enkelt tillägnar sig en 

konkurrents eller fiendes produkter för att steg för steg re

konstruera den kunskap som ligger inbäddad i de olika kon

struktionerna . 

Eftersom viktig information kan komma fram på så många olika 

vägar är det nödvändigt att åtgärder för informationsförsörj

ningen inte begränsas till ett traditionellt lagrings- och 

dokumenthanteringsperspektiv. Istället behöver man en infor

mationspolitik som integreras i den verksamhet där informa

tion om vetenskap och teknik är en viktig basresurs vid si

dan av arbetskraft, kapital och råvaror. 
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En strategi för informationsförsörjning 

De ansträngningar som hittills gjorts i Sverige för att 

lösa informations- och kommunikationsproblemen inom ve

tenskap och teknik har varit inriktade på att med data

teknikens hjälp söka förbättra den fysiska åtkomligheten 

av information. Exempel på detta är uppbyggnaden av dator-

baserade litteratursökningssystem inom medicin och teknik. 

Datateknik har också använts för viss rationalisering av 

forskningsbibliotekens katalogiseringsrutiner mm - genom 

det s k LIBRIS-systemet. 

Det hävdas ofta att dessa datorbaserade informationssystem 

bara når personer som redan är välinformerade via andra in

formationskanaler. Deras effekt på den totala informations

försörjningen är därför ännu begränsad. Detta är måhända 

riktigt idag, men kan inte tas som intäkt för att minska 

eller överge satsningar av detta slag. Tvärtom kan man på 

basis av erfarenheter från andra områden konstatera att en 

adoptionsprocess startat, där de nuvarande brukarna snarare 

är att uppfatta som pionjärer än en slutlig brukargrupp. 

Emellertid måste de svenska satsningarna på datorbaserad 

informationssökning ses som punktinsatser vilka inte gjorts 

inom ramen för en övergripande policy för svensk informations

försörjning. I ett internationellt perspektiv framstår också 

de svenska satsningarna som tämligen blygsamma. 

Utarbetandet av tekniska metoder för informationsförsörjning 

till forskare och tekniker har skett utifrån premissen om 

att forskning och utvecklingsarbete är och bör vara kumula-

tiva verksamheter, där ny kunskap produceras på den tidigare 

kunskapens grund. Man har också sett användarnas medvetenhet 

om informationens funktion och stora värde som en självklar 

utgångspunkt. Emellertid finns det anledning att befara att 

dessa premisser inte på långt när är lika självklara för 

dem som skall använda informationen som för dem som arbetar 

med att tillhandahålla den. Faktorer knutna till kontroll-

och belöningsprinciper, existerande forskningsparadigmer 

och den allmänna känslan av vanmakt över informationstill
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växten kan leda till ett bristande intresse för systematisk 

informationsbevakning. De svårigheter man idag upplever med 

att nå ut till forskare och tekniker med olika informations

sökningssystem behöver därför inte enbart bero på systemens 

utformning och prestanda, utan kan i minst lika hög grad sam

manhänga med förhållanden hos mottagarna och deras miljö. 

Därför bör en angelägen uppgift vara att finna metoder att 

förbättra förutsättningarna och motivationen för informations

mottagande . 

En utgångspunkt för att utveckla informationsförsörjningen 

är att information eller kunskap är en viktig förutsättning 

för en progressiv samhällsutveckling. Detta gäller oavsett 

vilken inriktning av samhällsutvecklingen som eftersträvas. 

Chanserna för att få till stånd ett rationellt kunskapsut

nyttjande begränsas emellertid av ett antal informations

barriärer. Man kan skilja på barriärer som är knutna till 

informationens fysiska åtkomlighet, dess form och innehåll 

samt mottagarnas resurser att söka, förstå och bearbeta 

informationen. 

Informationsförsörjningens uppgift är att övervinna dessa 

ofta svåröverkomliga hinder. Detta förutsätter både avance

rat utvecklingsarbete och en nationell plan för informations

försörjning. Att förbättra den fysiska åtkomligheten är en 

nödvändig men otillräcklig förutsättning för ett bättre kun

skapsutnyttjande. Därför krävs en plan som omspänner en rad 

åtgärder riktade mot olika delar i kommunikationsprocessen, 

från sändare till mottagare. 

Den vetenskapliga informationens innehåll och form är 

sådan att den kan förstås och tillämpas av ett begränsat an

tal kvalificerade användare i resursstarka FoU-miljöer. 

Dessa begränsningar sammanhänger med hur, varför och för vem 

informationen framställs. Huvuddelen av den vetenskapliga 

och tekniska informationen produceras t ex i akademiska mil

jöer med forskare som primär mottagargrupp. Detta visar sig 



-10-

bl a i studier av informationsutnyttjande, där man funnit 

att tekniker använder facklitteratur och hjälpmedel för 

att söka sådan litteratur i betydligt mindre utsträckning 

än forskare. Till en del kan detta bero på informationens 

form och till en del på att den är mindre relevant för prak

tisk och tillämpningsinriktad verksamhet. 

Dessutom finns en rad sociala och psykologiska barriärer 

knutna till enskilda individer såväl som till grupper och 

organisationer. Dessa barriärer sammanhänger bl a med brukar

nas kunskaper om och attityder till informationssökning/ de

ras resurser, upplevda behov och motiv mm. Sådana barriärer 

kan i sin tur sammanhänga med arbetets organisation och även 

praktiska hinder av olika slag. Denna informationssociologiska 

problematik är fortfarande delvis dold under ytan i likhet 

med merparten av ett isberg(Fig 5). 

Kunna få 
tag på 

I tid 1 
Relevans } 

Kunna 
Kunna förstå 
söka .. . , Forvantat 

utbyte 

Vilja 
söka 

Uppleva 
behov 

Tradition 

Stimulans 

Figur 5 Informationsförsörjningens isberg 

Ett effektivt informationsutnyttjande förutsätter en viss 

miniminivå på samtliga faktorer som ingår i Fig 5. Vid si

dan av utveckling av behovsanpassade informationssystem är 

det nödvändigt att via brukarutbildning och marknadsföring 
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stimulera kunskaper, attityder och motivation för rationell 

informationsanvändning. Det ter sig också angeläget att ar

beta för organisatoriska lösningar som möjliggör en samord

ning mellan forskningsplanering och informationsplanering 

och att överhuvud taget beakta informationsförsörjningsfrå

gor i all verksamhetsplanering. 

Dessa påpekanden kan synas onödiga. Ofta betraktas emeller

tid informationsförsörjning som något fristående och man 

förutsätter att den enskilde forskaren eller specialisten 

skall lösa detta själv på något sätt. Ett tänkbart skäl till 

detta kan vara att det är oklart i vilken mån informations

utnyttjande ger avkastning i form av fler eller bättre upp

täckter och uppfinningar. Ett antal försök till sådana 

uppskattningar har dock gjorts. T ex fann Carter och Williams 

(1957) i en studie av tvåhundra företag att hög kvalitet på 

inkommande meddelanden var den mest typiska egenskapen hos 

de teknologiskt mest framstående företagen. I en rad studier 

bland forskare har man också funnit ett ganska starkt sam

band mellan informationsintag och produktivitet såväl som 

kvalitet(Höglund och Persson 1975). Ett annat - och viktigare -

skäl till att informationsförsörjningen ofta utelämnas i 

verksamhetsplaneringen är kanske kombinationen av brist på 

sådana traditioner samt osäkerhet om både egna faktiska in

formationsbehov och möjligheter att tillfredsställa dem. 

Forskning om forskning 

Vetenskapen som fenomen har gjorts till föremål för 

forskning inom en rad olika discipliner. Enligt Bernal 

(1969) kan vetenskapen betraktas som: 

(1) en institution, 

(2) en metod, 

(3) en kumulativ kunskapstradition, 

(4) en viktig faktor för produktionen och 

(5) en av de mest kraftfulla källorna till på

verkan av uppfattningar och attityder gentemot 
människan och universum. 
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Först under 1900-talet kan man betrakta forskning som ett 

självständigt yrke eller profession. Tidigare var forskning 

mer av ett överklassnöje - en deltidssyssla för folk med tid 

och pengar. Även om vetenskapen länge haft betydelse för sam

hällsutveckling och ideologiproduktion är det först under 

detta sekel som forskningen nått en större omfattning och 

systematiskt organiserats. Det ökade intresset för studier 

av vetenskapen som institution och produktivkraft kan ses 

mot bakgrund av de stora ekonomiska belopp som satsas på 

forskning och teknik. Däremot har vetenskapen som metod 

eller kunskapstradition utgjort idéhistoriens och vetenskaps

teorins traditionella domäner. 

Forskning om forskning och teknik bedrivs numera på så 

många olika håll och med så många inriktningar att man 

kan urskilja femtontalet olika forskningsområden 

(se Tabell 1). 

Tabell 1 Forskning om forskning - olika inriktningar 
Källa: Spiegel-Rösing 1977 

1 Vetenskapsteori och vetenskapsfilosofi 

2 Vetenskapsetik 

3 Vetenskapssociologi 

4 Klassifikation av forskningsområden och discipliner 

5 Forskares kreativitet och psykologi 

6 Historiska studier av vetenskaplig organisation 
och forskarsamhällen 

7 Organisation, administration och styrning av 
ning och utveckling(innefattande information 
kommunikation) 

forsk-
och 

8 Forsknings- och utvecklingsarbetets ekonomi, 
tivitet, finansiering etc 

produk-

9 Statistik om vetenskap och teknik 

10 FoU-planering och forskningspolitik 

11 Futurologi och teknikprognoser 

12 Internationell forskningspolitik och -samarbete 

13 Lagstiftning kring vetenskap och teknik 

14 Tekniköverföring 

15 Teknikvärdering 

16 Vetenskap och samhälle, populärvetenskap etc 
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Många av de inriktningar som tas upp i Tabell 1 överlappar 

varandra. Till vetenskapssociologin skulle ftog många vilja 

räkna även delar av de flesta övriga områdena.och man bör 

därför uppfatta indelningarna som en avspegling av'aktuella 

studiefält inom området forskning/ teknik och samhälle. 

En mer teoretisk klassifikation av olika sätt att studera 

vetenskapen ger Cole&Cole(1973). Dels kan man skilja mellan 

de studier som koncentrerar sig på interna förhållanden 

inom vetenskapen och de som avser extern påverkan. Dels kan 

man skilja méllan de undersökningar där intellektuella fak

torer i första hand studeras och de där sociala förhållanden 

är i focus(se Tabell 2). 

Tabell 2 Klassifikation av huvudinriktningar vid studiet 
av vetenskapen Källa: Cole&Cole(1973) 

Källan till påverkan är: 

Intern Extern 

Typ av 
påverkan 

Intellek
tuell 

Social 

Typ I Typ II 

Typ 111 Typ IV 

Studier av typ I och II behandlas framförallt inom veten

skapsteori och -historia. Studier av typ III innefattar t ex 

studier av vetenskapliga belöningssystem(Merton 1968,Crane 

1965), det vetenskapliga kontrollsystemet(Zuckerman&Merton 

1971), vetenskapliga normsystem(Merton 1957,Storer 1966# 

Hagstrom 1965). Till typ III kan också räknas en mängd stu

dier av forskningsorganisation, produktivitet mm (Pelz & 

Andrews 1966, Andrews 1979, Jense 1979). Studier av informa

tionsvanor och kommunikation kan ofta hänföras till denna 

grupp även de. På senare tid finns dock en tendens att för

söka integrera studierna av vetenskapens intellektuella och 

sociala struktur och utveckling(Crane 1972,Lenoir 1979). 



Till typ IV kan föras studier av sociala, politiska och 

ekonomiska faktorers inflytande på forskning och teknik 

(Merton 1938, Ambjörnsson 1969, Annerstedt, 1972, Andersen 

& Kalleberg 1976 m fl). 

Denna rapport handlar oiri kommunikation bland forskare och 

tekniker. V eten s kap smännen och teknikerna ses som medlem

mar av sociala system, där deras position är en central 

faktor för .möjligheterna att ta emot och sprida information. 

Kommunikationssystemet inom vetenskap och teknik kan stu

deras ur flera synvinklar och studier av detta kan ingå i alla 

fyra huvudtyperna av vetenskapssociologiska studier. Tyngd

punkten ligger i denna studie på att analysera forskares 

och teknikers relationer till utbudet av information och 

sociala faktorers inverkan på informationsanvändningen i 

F&U-miljÖer. I huvudsak betraktar vi kommunikationsproblemen 

i förhållande till interna, sociala faktorer, varför den här 

studien i första hand kan föras till kategori III i Tabell 2. 

Rapportens innehåll 

Vi har i detta kapitel beskrivit de informationsproblem, 

som följer i spåren av den snabba expansionen av vetenskap

lig och teknisk verksamhet under 1900-talet. Vi har också 

pekat på behov av en politik för informationsförsörjning, 

som inte bara är inriktad på att skapa fysisk tillgång till 

information, utan.också bygger på. kunskaper om informations

utnyttjandets villkor. 

Begrepp som information, energi eller materia används ofta 

och med skiftande betydelser. I kapitel II inleder vi ana

lysen med att diskutera informationsbegreppet, begreppen in

formationsbehov och informationsutnyttjande. Här presenteras 

också olika möjligheter att klassificera informationsutnytt

jande, som är en central beroendevariabel i denna studie. 
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Den information, som kommer till användning i forskningen 

kan kan i första hand föras tillbaka på å ena sidan infor

mationsbehov och å andra sidan vilken information som finns 

tillgänglig. Syftet med kapitel III är att närmare utreda 

relationerna mellan informationsutnyttjande, informations

behov och informationstillgång. Problemet behandlas här i 

termer av överproduktion, informationsmättnad och satisfie-

ring samt efterfrågekoncentration och olika media. 

I kapitel IV behandlas förhållanden i forskarens och tekni

kerns sociala miljö som kan antas påverka förutsättningarna 

för informationsanvändning och kommunikation. Därvid disku

teras betydelsen av forskningens syfte och inriktning, skill

nader mellan olika discipliner och förhållanden i närmiljön. 

I detta kapitel diskuteras också relationer mellan informa

tionsutnyttjande och produktivitet och informationsutnyttjan

det som process. 

De fyra därpå följande kapitlen sammanfattar resultat från 

olika empiriska undersökningar som belyser den teoretiska 

diskussionen från de tidigare kapitlen. De undersökningar 

som dessa kapitel bygger på rör olika aspekter på informa

tionsvanor och kommunikationsmönstér bland svenska forskare 

och tekniker. 

I kapitel V ligger tonvikten vid en analys av hur den skriv

na informationen används, dels i en industriell F&U-örganisa-

tion och dels inom ett tekniskt specialområde. Jämförelser 

görs också med en undersökning bland svenska samhällsvetare. 

Här analyseras också förhållandet mellan informationsutnytt

jande och produktivitet med utgångspunkt i en preliminär 

modell. 

Den mellanpersonliga kommunikationen fyller en viktig funk

tion för flödet av vetenskaplig och teknisk information. _I 

kapitel VI studeras olika informella kontaktstrukturers 

uppbyggnad och deras betydelse för informationsspridning och 

informationsmottagande. Här granskas kritiskt tvåstegsflöden 

och deras begränsningar med hjälp av olika fallstudier. 
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Analyserna av informationsanvändning visar på brister i 

kännedomen om olika hjälpmedel för informationssökning. 

En förutsättning för ett sakligt val av informationskällor 

är givetvis kännedom om olika hjälpmedels möjligheter och 

begränsningar. I kapitel VII studeras informationssökningens 

roll i högre teknisk utbildning. Förhållandena under studie

tiden kontrasteras därvid mot yrkeslivets krav på själv

ständig informationssökning och problemlösning. Informations-

och biblioteksanvändning diskuteras mot bakgrund av olika 

pedagogiska metoder och effekterna av ett försök med använ

darutbildning belyses med empiriska data. 

I kapitel VIII studeras den speciella typ av hjälpmedel för 

litteratursökning som datorbaserade system representerar. 

Fördelar och nackdelar med datorbaserad litteratursökning 

diskuteras dels med avseende på samspelet mellan system och 

användare och dels med hänsyn till kontroll och makt

frågor. Tyngdpunkten ligger i detta kapitel på utvärderingar 

av två olika slag av litteratursökning med dator, som genom

förts bland svenska användare inom medicin och samhälls

vetenskap. 

I kapitel IX sammanfattas viktigare slutsatser från de empi

riska undersökningarna och de teoretiska avsnitten. Därvid 

pekar vi på olika barriärer och utvecklingsbehov när det 

gäller informationsutnyttjande och informationsförsörjning. 
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II INFORMATION - BEHOV OCH KÄLLOR 

Informationsbegreppet 

Termen information ges skiftaiide betydelser allt 

beroende på i vilket sammanhang den används. När man 

diskuterar informationsfrågor inom vetenskap och teknik 

leds ibland tanken till den stora mängden publicerat ma

terial och ibland till behovet av att föra ut forsknings

resultat till allmänheten. Informationsbegreppets innebörd 

har också varierat över tid. Förr var begreppet informa

tion ofta liktydigt med bildning och hade därmed en klart 

positiv värdeladdning. I samband med de tekniska land

vinningarna inom kommunikationsområdet och utvecklandet 

av matematiska teorier om kommunikation objektiviserades 

begreppet - information blev liktydigt med begrepp som 

data, stimuli, signal m m. 

Då vi talar om forskning och utveckling eller, mer poetiskt, 

om sökandet efter det okända är det vanligt att man definierar 

begreppet information som något som ökar vår kunskap eller 

minskar osäkerhet. På detta sätt blir endast de forsknings

resultat, tekniker och metoder som har relevans för mottaga

rens problemsituation värda benämningen information. En och 

samma vetenskapliga artikel eller bok kan då vara både infor

mation och inte information allt beroende på vem som tar del 

av den. Av detta skäl kan det vara lämpligt att skilja på 

relevant och irrelevant information, dvs data som potentiellt 

kan förbättra mottagarens kunskaper. Detta innebär att vi 

kan betrakta ett vetenskapligt dokument som information 

utan att det just för tillfället kommer till användning. 

Det väsentliga är att dokumentet ökar sannolikheten för 

att förbättra mottagarens kunskap eller förmåga att fatta 

riktiga beslut. 

En invändning mot att betrakta god tillgång till information 

som självklart värdefullt för beslutsfattande är de psykolo

giska experiment som visar att beslutskvalitén försämras om 

man tvingas till att väga samman fler än 3 till 4 uppgifter 

(Slçvic och Lichtenstein 1971) . Detta understryker emellertid 
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bara behovet av att kunna välja ut den mest relevanta in

formationen. 

Den definition som vi här fastnat för, dvs att information 

är det samma som potentiellt relevanta data, skiljer sig 

från ett flertal aktuella definitioner på information som 

endast accepterar relevanta data. För att få till stånd 

ett praktiskt fungerande system för informationsförsörjning 

torde en sådan, rigorös definition kunna utgöra ett efter

strävansvärt ideal, men knappast ett uppnåeligt mål. Man 

kan lätt föreställa sig det kaos som skulle uppstå om våra 

forskningsbiblioteks förvärvsavdelningar endast vågade in

förskaffa dokument som med säkerhet skulle bidraga till 

ökad kunskap. 

Informationsbehov 

Informationsförsörjning handlar i praktiken ofta om att för

söka förse mottagare med den information de behöver. Detta 

är emellertid inte så enkelt som det kan låta. 

Till att börja med kan man skilja mellan "objektiva" och 

"subjektiva" behov, dvs mellan sådana behov som utifrån kan 

bedömas som rimliga eller nödvändiga för att fullgöra vissa 

arbetsuppgifter och de behov som mottagaren själv uppfattar 

sig ha. I vilken mån dessa två aspekter på behov stämmer över

ens är bl a beroende av hur man definierar sin roll i orga

nisationen, motivation och kännedom om tillgängliga informa

tionstjänster (Höglund och Persson 1978). 

Vidare kan man skilja mellan behov utifrån vilka syften, mål, 

funktioner eller roller som de förknippas med. Exempelvis 

skiljer Orr(1970) mellan information för aktuell bevakning, 

för dagligt bruk, för stimulans och återkoppling bland de 

mer regelbundna informationsbehoven. Bland de tillfälliga 

behoven nämns t ex retrospektiva litteratursökningar och 

rena konsultationer, färdigsydda expertråd eller lösningar 

(Se vidare Fig 6). 
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Regelbundna behov 

Aktuell bevakning - att hålla sig a jour med nyheter 

Information för dagligt bruk - att få tag i uppgifter som : " 
behövs löpande - t ex handböcker, tekniska och metodiska data m \ 

"Personliga"behov av: 

Stimulans - att få uppslag, idéer och nya forskningsproblem 

Återkoppling- att få reaktioner på eget arbete och möjlig
heter till katiTïunikation med kolleger. 

Tillfälliga behov 

Retrospektiva sökningar - att lära känna tidigare arbeten 
scm kan vara av relevans för aktuella eller planerade projekt 

Uttömmande sökningar - "allt" relevant arbete 

Begränsade sökningar - en delmängd av allt relevant 

begränsat av storlek eller andra kriterier (t ex 
mindre än 10 år gamla publikationer, vissa tid
skrifter eller författare) ^ 

Instruktion - att skaffa sig ny kompetens eller "friska upp" 

kunskaperna på områden där man inte har aktuell karpetens r 

Konsultation - att få färdigsydda lösningar eller expertråd 

på specifika problem utanför eget kcnpetensamråde. 

Figur 6 Olika typer av informationsbehov. Källa: Orr(1970) 

Den faktiska efterfrågan på information kan avvika från 
behoven beroende på resurstillgång, t ex att man saknar 

ekonomiska medel, tid eller kunskaper för att söka infor

mation. Det kan givetvis också vara så att den informa

tion som efterfrågas är mer omfattande än den man egent

ligen behöver. Det faktiska informationsutnyttjandet kan 

i sin tur avvika både från behov och manifesterad efter

frågan. Detta inträffar exempelvis när information erhålls 

av en slump - t ex vid en kaffepaus, när man förstrött 

bläddrar igenom en bok eller städar skrivbordet. Det torde 

inte heller vara särskilt ovanligt att en lånad eller inköpt 

bok förblir oläst. 
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Att fastställa informationsbehov är i praktiken mycket 

svårt, framförallt om man försöker definiera behoven 

oberoende av de sammanhang vari informationen skall 

användas. Ett sätt att närma sig problemet att upp

skatta behov är därför att analysera olika användar

gruppers problemsituation, deras målsättningar och 

existerande informationsvanor. 

Back(1972) urskiljer fyra användargrupper, som i sitt 

dagliga arbete är beroende av vetenskaplig och teknisk 

information: 

Forskare. Dessa konsumerar, transformerar och 
utbyter information i syfte att producera ny 
information. 

Praktiker. Dessa konsumerar information för att 
producera varor och tjänster. 

Beslutsfattare konsumerar information för att 
fatta beslut och utforma direktiv. 

Lärare både konsumerar och transformerar infor
mation i syfte att sprida den. Till denna kate
gori kan även informatörer och massmediaverksamma 
räknas. 

Dessa exempel på målgrupper visar på olika syften vartill 

information kan användas. Samtidigt ligger det nära till 

hands att informationens form kan och bör vara olika för 

dessa grupper. Ett och samma vetenskapliga rön kan uttryckas 

på olika sätt och uttrycksformerna kan anpassas både till 

olika användningsområden och till olika målgruppers kun

skaper ,språk, tidsmässiga resurser mm. När det gäller veten

skaplig och teknisk information framställs denna oftast av 

och för forskare. Som en följd av detta är sådan informa

tion ofta svårtillgänglig och dåligt anpassad till andra 

användargrupper. Dessutom - om man bortser från formen -

så skiljer sig informationsbehoven mellan forskare och 

övriga så att de senare oftare ställer krav på informa

tionens praktiska relevans. Sådana omständigheter återspeg

las t ex i skillnader mellan forskares och teknikers infor

mationsutnyttjande. 
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Ett annat sätt att uppskatta behov är helt enkelt att 

konfrontera olika målgrupper med olika informationstjänster 

och källor och sedan studera utfallet av detta. Svårigheten 

för användare att själva formulera sina informationsbehov 

sammanhänger med att man oftast begränsar sig till att ef

terfråga sådan information och sådana tjänster som är kända. 

Exempelvis fann Persson och Höglund(1975) att under en kort 

demonstrationsperiod med datorbaserad litteratursökning lärde 

deltagarna känna nya tidskrifter av betydelse för deras in

tresseområde i mycket stor omfattning. Praktiskt taget samt

liga lärde känna åtminstone någon ny tidskrift och 60 procent 

fick på detta sätt reda på tre eller fler nya tidskrifter 

inriktade på deras ämnesområde. Detta illustrerar att nya 

hjälpmedel kan förändra både arten och omfattningen av ef

terfrågan på information och även den subjektiva behovsupp

levelsen eller sättet att formulera de egna informationsbe^ 

hoven. 

Informationsbehoven och de tekniska möjligheterna att till

fredsställa dessa förändras ständigt. Dessutom påverkar dessa 

faktorer varandra. Därför bör utveckling och drift av informa

tionssystem ske i nära samspel med användare. 

Informationskällor 

Man kan urskilja ett stort antal källor för vetenskaplig 

och teknisk information. 

En första indelning kan göras i (1) formella och (2) in

formella kommunikationskanaler. Med informell kommunika

tion avses huvudsakligen muntlig information* diskussioner 

med kolleger, föredrag, kontakter i samband med konferen

ser, brev och även utbyte av särtryck mm. 

De formella kommunikationskanalerna avser tryckt material. 
(Möjligen kan även vissa audiovisuella media anses vara 

bärare av dokumenterad formell information liksom dator

läsbara media och system för litteratursökning). 

Man brukar också skilja mellan primära, sekundära, terti-
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ära.... informationskällor. Primära informationskällor 

avser sådana som innehåller ny information, t ex orginal-

rapporter, artiklar i vetenskapliga tidskrifter, avhand

lingar mm. Sekundära informationskällor såsom abstrakt

tidskrifter hänvisar till eller upptar information från 

primära källor i bearbetad form (begreppet används långt 

ifrån enhetligt). I litteraturen förekommer också begrep

pet tertiära informationskällor. Man menar då sådana som 

fungerar som vägledare till sekundära eller primära infor

mationskällor. Traditionellt räknas hit bibliografier över 

bibliografier och litteraturvägledningar. Hit bör också 

räknas tjänster från informationscentraler som - ofta med 

datorbaserade metoder - utnyttjar olika sekundära infor

mationskällor. Inom många områden finns också mindre starkt 

specialiserade informationscentraler som erbjuder service 

i form av litteratursökningar eller utredningar. 

På senare år har också kvartära informationskällor växt 

fram som följd av den stora tillgången på information och 

dess svåröverblickbarhet. Hit kan räknas förteckningar 

över informationscentraler och -tjänster. 

Mot denna bakgrund kan man konstatera att en rad undersök

ningar visar på stora kunskapsluckor och ett mycket lågt 

utnyttjande av många sekundära, tertiära...osv informa

tionskällor. Dessa är ju framförallt avsedda för att söka 

information - så att man noga kan välja ut det begränsade 

material som tillgänglig tid och kognitiv kapacitet gör 

det möjligt att ta del av. Som ett exempel kan nämnas 

att i en studie bland svenska samhällsvetare kände en

dast 20% till "Current Contents in the Social Sciences" 

(som innehåller avisering om innehållet i närmare 1000 

vetenskapliga tidskrifter) och endast 40 procent hade någon 

gång använt Dissertation Abstracts(Persson och Höglund 1975). 
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När det gäller att söka information finns som nämnts ovan 

en rad olika möjligheter och idealt har man i en forsk

ningsorganisation en uppsättning av åtgärder och program 

för att säkra goda kommunikationsmöjligheter både vad 

gäller personkontakter, interna dokument och litteratur. 

Ett sätt att beskriva de kommunikationsmöjligheter som 

en forskare i en organisation kan ha är att, som ovan, 

skilja mellan formella och informella källor och dess

utom mellan interna och externa källor(Figur 7). 

FORMELLA INFORMELLA 

INTERNA 

EXTERNA 

interna dokument, PM 
internt producerade 
rapporter etc 

samtal "face-to-face" 
med kolleger inan or
ganisationen, telefon, 
sarrmanträden etc 

vetenskapliga tid
skrifter, böcker och 
annan facklitteratur 
eller hänvisningar 
till facklitteratur 

brev, kongressbesök, 
samtal "face-to-face" 
telefon etc 

Figur 7 Fyra typer av informationskällor 

Distinktionen mellan interna och externa källor görs här 

med tanke på att forskningen till stor del bedrivs i stora 

forskningsintensiva organisationer och projektlag. I vissa 

större forskningslaboratorier i Sverige har man t ex lagrat 

så mycket intern information att man föranletts bygga upp 

datorbaserade söksystem för interna rapporter och projekt

litteratur. På universitet och högskolor är situationen 

annorlunda med lägre specialiseringsnivå och mer av indi

viduellt arbete inom organisationen. Oavsett organisation 

spelar emellertid de interna informella kontakterna ofta 

en viktig roll både för idé- och informationsutbyte samt 

för att ge socialt stöd mm. 

I vilken mån man baserar sig på interna respektive externa 

informationskällor är väsentligt att studera för att kunna 

bedöma förutsättningarna för informationsspridning och un

derlaget för olika informationstjänster. Den i flera studier 
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funna skillnaden mellan forskares och teknikers informa

tionsvanor är exempel på hur skillnader i värderingar och 

arbetsuppgifter sammanhänger med vilken typ av informations

källor man utnyttjar. Att tekniker är mer orienterade mot 

interna(lokala) informationskällor än forskare kan bl a 

förklaras av teknikernas lägre utbildningsnivå, att de är 

mer inriktade på en karriär i organisationen och mer måna 

om sekretess förutom funktionellt betingade skillnader i 

arbetets innehåll. 

Informationsutnyttj ande 

Vilka informationskällor som utnyttjas av olika användar

grupper och i vilken omfattning detta sker är en utgångs

punkt för att analysera hur informationsförsörjningen fak

tiskt fungerar. Informationsutnyttjandet kan beskrivas som 

en process från uppmärksammande av ett behov, sökning av 

information, exponering för olika slags information, bear

betning, värdering och eventuellt utnyttjande av informa

tionen i direkt handling. På detta sätt bildar informationsut

nyttjandet slutfasen i en betydligt mer utdragen och omfat

tande process för spridning och utnyttjande av vetenskaplig 

och teknisk information. 

Kommunikationsprocessen kan inledas på ett flertal olika sätt. 

Ett nytt forskningsrön kan offentliggöras via kongresser, 

preliminära rapporter, tidskriftsartiklar, böcker mm. Redan 

tiden från resultat till publicering av tidskriftsartikel 

kan emellertid vara ganska lång. T ex fann Garvey et al (1970) 

att tiden från första rapport till publicering av tidskrifts

artikel var ca 16 månader inom naturvetenskap, ca 20 månader 

inom teknik och hela 28 månader inom samhällsvetenskap. 

När forskningsresultaten funnit sin primära form, som tid

skriftsartikel, bok eller rapport, införs de i abstrakttid

skrifter, bibliotek och informationscentraler för att så små

ningom eventuellt hamna i specialbibliografier, översiktsar

tiklar mm. Under detta förlopp som kan ta flera år i anspråk 

finns en rad olika möjligheter för informationen att nå olika 

användare(se Fig 8). 
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PRQDUCENIER 

Informations 
källor 

(Informella) 

Samtal, kon
ferenser etc 

(Formella) 

(Publicerat) (Opublicerat) 

Bok 
Tidskrift 

Avhandling 
Rapport 

ABSTRAKT-
& INDEX-
TJÄNSTER 

INPOFMATIONS-
ŒWTRADER 

Abstrakt 
& Index
tidskrifter 

Kataloger, 
vägledningar 
etc 

Specialbiblio
grafier, över
sättningar etc 

översikts
artiklar, 
synteser etc 

FÖRLAG/ 
EDCTÖRER 

FÖRMEDLINGS
CENTRALER 

PRIM&RA KÄLLOR 
Urval, produk
tion, distribu
tion 

SEKUNDÄRA KÄLLOR 
Analys, lagring, 
spridning 

TERTIÄRA KÄLLOR 
Förenkling, samman
ställning, värdering 

Figur 8 Från informationsproducent till -användare. 
Källa: UNESCO, 1971:26 
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Ur informationsanvändarens perspektiv framträder en 

mängd olika källor varur information kan hämtas. I 

Fig 8 antyds att den skriftliga informationen kan nå 

användaren företrädesvis via sekundära och tertiära 

informationskällor som möjliggör systematiska littera

tursökningar. Emellertid finns det undersökningar som 

visar att kunskaperna om och utnyttjandet av sekundära 

och tertiära källor är mycket begränsade.Fortfarande tycks 

tidsskriftsabbonemang, böcker och andra primära källor 

dominera både sökning och utnyttjande, vid sidan av 

personkontakter. Av Tabell 3 finner v$. att bibliografier, 

kortkataloger och liknande har en relativt låg populari

tet bland fysiker och kemister. Att följa upp referenser i 

lästa artiklar kommer däremot på första plats bland båda 

grupperna. 

Tabell 3 Rangordning av olika metoder för informations
anskaffning. Källa: Meadows(1974) 

Rangordning för 
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 

En mycket rimlig förklaring till resulatet i Tabell 3 

är att de flitigast anlitade källor är de mest lätt

tillgängliga. När det gäller att analysera informations

utnyttjande är det av intresse att bedöma hur stor del av 

informationsbehoven som kan tillfredsställas via primära 
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källor. Detta är speciellt viktigt om man vill utveckla 

de sekundära källtyperna. För att sådana källor skall 

få en utbredd användning måste de sannolikt uppfylla 

mycket högt ställda krav på tillgänglighet, snabbhet och 

relevans. 

En annan aspekt på informationsutnyttjandet är hur 

valet av informationskällor varierar över tid. Sök-

beteendet kan antas variera mellan olika faser i forsk

ningsprocessen, liksom mellan olika användare och forsk

ningsmiljöer. 

Sammanfattningsvis kan man säga att informationsutnytt

jandet är en komplex variabel. Vi har här pekat på några 

dimensioner som kan användas för att klassificera informa

tionsutnyttjande med avseende på vilka källtyper som används. 

EXTERN 

INTERN 

SEKUNDÄR PRIMÄR 
INFORMELL 

FORMELL, 

Figur 9 Några dimensioner för beskrivning av informa
tionsutnyttjande 



-28-

III INFORMÄTIONSTXÜGÄNG-
BEHOV OCH UTNYTTJANDE 

På senare år har en rad nya hjälpmedel för sökning, lag

ring och återvinning av information utvecklats. Särskilt 

märks härvid datatekniken, som medfört en mycket snabb ut

veckling av olika databaser med forskningsinformation. Hur 

påverkar sådana hjälpmedel efterfrågan på information? Kom

mer vi att utnyttja förbättringar av informationssystemen 

till att efterfråga mer, annan eller kanske "bättre" infor

mation än tidigare? Â andra sidan kan vi fråga oss i vilken 

mån innehållet i och utformningen av informationssystemen 

verkligen motsvarar behoven av information och olika använ

dargruppers förutsättningar att ta del av och utnyttja in

formationen. Vi skall i detta kapitel belysa några aspekter 

på samspelet mellan utbud och efterfrågan på information. 

Mot: en mättad marknad? 

När Price(1963) framlade sin generella tes om littera

turens exponentiella tillväxt skapades eh' grundlägganda 

premiss för utveckling av nya media. Datorbaserade informa

tionstjänster marknadsförs med säljargument av typen: 

"Hinner Du med att läsa 10 000 tidskrifter?", "Att inte 

veta kan bli dyrt!" etc. Vad man förväntar sig är att 

behovet av information och därmed informationstjänster 

hela tiden ökar i minst samma takt som utbudet. Emellertid 

finns det en rad förhållanden som verkar dämpande på upp

levda behov och faktisk efterfrågan. 

Studier av tidsanvändning bland personal i F&U-miljöer 

visar att kommunikationsaktiviteter av olika slag tar 

större delen av arbetsdagen i anspråk. Enbart lästiden i ett 

F&U-laboratorium kan uppgå till 20 procent av arbetstiden. 

Av Tabell 4 framgår också att tidsstudier gjorda via enkät 

tenderar att överskatta tiden för läsning, skrivning och 

liknande självständiga aktiviteter, medan tiden för samtal 

med kolleger underskattas i motsvarande grad. 
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Tabell 4 Procent av arbetsdagen som utnyttjas för olika 
aktiviteter i ett F&U-laboratorium. Källa: 
Klemmer et al(1972) 

Aktiviteter Observation Enkät 

Samtal face-to-face 

Telefon 

Läsning 

Skrivning 

Användning av labutrustning 

Användning av kontorsmaskiner 

övrigt 

7 

12 

14 

13 

3 

16 

35 20 

8 

20 

22 

13 

5 

12 

100 100 

Vi kan konstatera att utrymmet för ytterligare kommuni

kationsaktiviteter är mycket begränsat. Man bör betona 

att de data som redovisats i Tabell 4 är genomsnittsiffror 

för hela personalen på ett laboratorium. Enskilda forskare 

kan uppvisa lästider uppemot 50 procent av arbetstiden(Ljung-

berg&Tullgren 1973). Av detta framgår också att man i första 

hand bör eftersträva att rationalisera informationsarbetet 

och förfina valet av information, istället för att öka en 

redan betydande meddelandeström. 

Psykologiskt inriktade undersökningar av mänsklig informa

tionsbearbetning har visat att problemlösningsförmågan 

avtar när den inkommande informationen överstiger en viss 

nivå - dvs den övre gränsen för vår kognitiva kapacitet 

(Se Fig IQ). Redan innan denna gräns nåtts inträffar ett 

stresstillstånd. Idealt bör därför nya informationsmedia 

introduceras med hänsynstagande till användarnas lediga 

kapacitet så att inte taket för den kognitiva kapaciteten 

nås. Många nya informationshjälpmedel inrymmer ett moment 

av rationalisering och kan därför motiveras som effektivare än 

traditionella manuella hjälpmedel. I praktiken äts dock tids

vinsterna ofta upp av att man upptäcker mer information. 
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< 
O STRESS-

SKAPANDE 
4— OMRÅDE 

KOGNITIV^/ 
KAPACITET/! 

H 

SAMMANBROTT 

INFORMATIONSINTAG 

Figur 10 "Information input overload". Källa: Meier(1965) 

Förhållandet mellan efterfrågan och informationsutbud 

kan på det psykologiska planet också diskuteras i termer 

av aspirationsnivå och tillfredsställelse. March och 

Simon presenterade redan 1958 en modell för adaptivt be

teende som knyter samman sökbeteende ocn tillfredsstäl

lelse. Ju mer otillfredsställd man är desto mer antas 

man söka efter alternativ och ju mer man söker desto 

större utbyte förväntar man sig. Att man väntar sig ett 

större utbyte höjer å ena sidan tillfredsställelsen och 

å andra sidan aspirationsnivån, som minskar tillfreds

ställelsen. I en sådan komplex modell framstår tillgång

en på handlingsalternativ som avgörande. I vårt fall är 

informationstillgång och hjälpmedel för informationssök

ning strategiska för det förväntade utbytet av sökning. 

-> TILLFREDSSTÄLLLSE <r 

i -
SÖKBETEENDE 

FÖRVÄNTAT 
UTBYTE 

. ASPIRATIONS-
^ NI VA 

Figur 11 En modell för adaptivt sökbeteende. 
Källa: March&Simön(1958) 
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Poängen med March&Simons modell är satisfierings- eller 

mättnadsantagandet, dvs aspirationsnivån tenderar att an

passas till det utbyte man erhåller av sökbeteendet. Vad 

som bedöms som tillfredsställelse anpassas till den presta

tionsnivå man redan uppnått. Eftersom denna anpassning är 

en långsam process så är det svårt att vänta sig att intro

duktion av nya hjälpmedel för informationssökning kan mötas 

upp med en höjd aspirationsnivå på kort tid. Â andra sidan 

förblir inte aspiration helt konstant i en stabil miljö, u-

tan tenderar att sakta höjas så att man får ett milt tryck 

till förändringar och innovationer även utan att några för

ändringar inträffat i miljön. 

March&Simons modell kan också vara en lämplig utgångs

punkt för att analysera effekterna av att nya hjälp

medel för informationssökning prövas. Om användarna 

ställer höga förväntningar på sökresultatet och det 

faktiska utbytet blir magert finns det en risk att 

aspirationsnivån tom sänks och att gamla fördomar 

kring informationssökning snarare befästs än förändras. 

Därför kan dåligt planerade introduktioner av nya informa

tionstjänster, eller lanserandet av ofullgångna hjälpmedel 

ibland dämpa efterfrågan på information och minska intresset 

för nya informationshjälpmedel överhuvud taget. 

Ett annat förhållande som dämpar informationsefterfrågan 

är att vi saknar traditioner när det gäller att betala för 

information. Marknaden för informationstjänster av olika 

slag är därför begränsad även qm tjänsterna i fråga kan mo

tiveras av t ex effektivitetsskäl - helt enkelt därför att 

kostnader för information inte förutsetts eller budgeterats. 

Våra organisationers resurser är sedan länge uppbundna av re

dan inrättade tjänster, tidigare beslut och program. Tradi

tionellt har tryckt information varit en fri vara eller åt

minstone medfört begränsade kostnader och man har i regel för

utsatt att den enskilde på egen hand inhämtar den kunskap som 

behövs. 
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20-80-regeln 

Enligt en gammal tumregel täcks ofta huvuddelen av efter

frågan med en begränsad del av t ex en butiks sortiment. Man 

brukar ange detta förhållande som att ca 80 procent av ef

terfrågan kan tillfredsställas av ca 20 procent av varorna. 

Denna situation har man funnit också när det gäller bibliotek. 

Bradford formulerade redan 194 8 tesen att om man för att 

hitta t ex 10 relevanta artiklar för ett problem bara behö

ver söka igenom några(n) kärntidskrifter på området, så be

höver man för att finna ytterligare 10 artiklar söka igenom 

n2 tidskrifter. Låt oss anta att vi i 10 kärntidskrifter 

finner 10 relevanta artiklar. För att finna ytterligare 10 

relevanta artiklar skulle vi då behöva genomsöka 10 , dvs 

100 tidskrifter till, förenklat uttryckt. Bradford's lag 

har bl a tillämpats för tidskriftsförvärv i bibliotek. Den 

förklarar också delvis att man kan klara en stor del av ef

terfrågan med ett begränsat antal kärntidskrifter. 

Dessa egenskaper i utbudet och i efterfrågan på information 

kan läggas till grund för diskussioner om hur lagring och 

spridning av information skall läggas upp. Kan man med andra 

ord optimera lager- och distributionssystemet för vetenskap

lig och teknisk information och hur skulle detta i så fall 

påverka forskningen? Innebörden i denna fråga kanske bli kla

rare om man jämför systemet för informationsförsörjning med 

ett företag eller en industribranch. Ett företag kan optimera 

eller maximera sin verksamhet utifrån egna målsättningar, men 

att ens avgöra vad som är optimalt utifrån samhällets mål är 

avsevärt mycket svårare. Exempelvis skulle ett bibliotek kunna 

optimera sin verksamhet ekonomiskt genom att endast hålla de 

allra mest efterfrågade skrifterna i lager, men risken är, 

att detta skulle få förödande effekter på forskningsarbetet. 

Informationsförsörjningen måste betraktas som en service-

eller råvaruförsörjning till forskning och andra verksamhe

ter. Emellertid finns olika möjligheter att ordna en rimlig 

informationsförsörjning och man måste välja en viss form ä-

ven om kunskaperna är begränsade. 
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I Sverige finns få systematiska analyser genomförda av tid

skriftsefterfrågan och -utbud. För att få en grund för dis

kussioner av tidskriftsförsörjningen i Sverige lät Statens 

råd för vetenskaplig och teknisk information, SINFDOK, genom

föra en undersökning i samarbete med The British Library. 

Under tre månader 1975 analyserades ca 60 000 beställningar av 

Periodika vid dåvarande British Lending Library"s låneavdel

ning. Ett huvudresultat från denna undersökning blev att 

80 procent av efterfrågan, dvs beställningarna, kunde tijlfreds

ställas med endast fem procent av tidskriftstitlarna i bestån

det. Hela trettio procent av titlarna efterfrågades inte un

der den undersökta tremånadersperioden. Hälften av efterfrå

gan kunde tillfredsställas med endast 1300 titlar av totalt 

ca 100 000 titlar, dvs motsvarande 1,3 procent (Se Fig 12). 

Antal titlar/periodika 
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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ningarna 

Figur 12 Fördelningen av periodikabeställningar under 
en tremånadersperiod vid BLLD. Källa: Bower (1976) 

Denna undersökning visar vidare också att man med hjälp av 

sitt relativt stora tidskriftsbestånd kunde tillfredsställa 

drygt 90 procent av beställningarna och när det gällde be

ställningar till de två senaste årgångarna kunde man levere

ra hela 97 procent. 
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Vilka 'slutsatser kan man då dra av efterfrågans tendens 

att sammanfalla med 20-80-regeln? Vad beror denna egen

skap hos efterfrågan på? En förklaring till efterfråge-

strukturen är att olika tidskrifter fyller olika funk

tioner och är av olika specialiseringsgrad. Några få 

kärntidskrifter kan efterfrågas av flertalet verksamma 

inom en diciplin, eftersom man i dessa skrifter kan ta 

del av gemensamma teoretiska och metodologiska problem. 

Samtidigt kan själva forskningsarbetet vara mycket spe

cialiserat och varje specialtidskrift kommer därför att 

efterfrågas endast av ett fåtal bland bibliotekets kunder. 

Några specialområden kan dock engagera förhållandevis 

många forskare, varför dess tidskrifter också kan röna 

stor efterfrågan. En komplikation i tolkningen av efter-

frågedata är att ett bibliotek ofta skall betjäna många 

olika användarkategorier som kan efterfråga information 

i olika syften - alltifrån avancerad forskning till fort

bildning i ett ämne eller rent lekmannaintresse. Detta 

bidrar också till en koncentration av efterfrågan. In

formell kommunikation om vad man läst och förlagsreklam 

mm kan ytterligare styra in sökbeteendet mot vissa popu

lära eller efterfrågade skrifter. 

Mot denna bakgrund kan vi inte ta för givet att efterfråge-

strukturen, som den nu ser ut, är vare sig oundviklig eller 

den mest önskvärda. T ex har man belägg för att mer lätt-

tillgänglig information efterfrågas mer. Den ökade till

gänglighet som datorbaserade litteraturtjänster erbjuder 

kan därför sannolikt öka efterfrågan på mindre kända tid

skrifter som kanske också saknas i det egna bibliotekets 

bestånd. Kanske skulle en något jämnare spridning av ef

terfrågan öka det totala utbytet av biblioteksresurserna. 

Ett skäl till att viss information blir outnyttjad eller 

sällan efterfrågas kan vara att tillgängliga söksystem 

helt enkelt gör den svår att upptäcka. Exempelvis är det 

nära nog omöjligt att konstruera ett perfekt klassifika-

tionssystem som inte föråldras efter några år. De moderna 



datorsystemen erbjuder därför intressanta alternativ i 

form av citerings- och fritextsökningar, dvs sökning på 

citerad författare samt titel och referattext. 

Ur det enskilda bibliotekets synpunkt är förhållandet 

mellan manifest efterfrågan och eget bestånd en fråga om 

pengar och servicenivå. Det kan därför vara frestande att 

på basis av 20-80-regeln avhända sig de minst efterfråga

de tidskrifterna. I viss mån kan också en sådan lokal ned

skärning kompenseras via andra bibliotek. Man måste dock 

betona risken för att vissa användare får försämrad ser

vice och kanske avstår från att efterfråga viss informa

tion genom att den blir svårare att införskaffa eller be

lagd med viss avgift. En begränsning av de lokala bestån

den måste mötas upp med ökad samverkan mellan bibliotek 

och eventuellt skapandet av ett centralt bibliotek/lager 

för mindre ofta efterfrågade skrifter. 

Datateknikens utveckling medför att både tid och avstånd 

minskar i betydelse när det gäller sökning, lagring och 

spridning av information. Redan nu finns försök med tid

skrifter i datorläsbar form, t ex inom medicin. Sådana 

metoder kan på sikt drastiskt förändra förutsättningarna 

för informationsspridning och bibliotekens roll. Inom de 

närmaste åren har man dock att brottas med de ovannämnda 

problemen att avväga olika slag av t ex tidskriftsbestånd 

mot efterfrågan. Härvid kan förutspås en fortsatt ökning 

av efterfrågan på artikelkopior från både kända och mind

re kända tidskrifter i takt med att datorbaserad littera

tursökning fortsätter att spridas. Detta medför i sin tur 

ett ökat behov av något slags centralt depåbibliotek, ef

tersom de olika lokala biblioteken troligen inte kan ex

pandera sina tidskriftsbestånd i tillräcklig omfattning. 
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Den grå litteraturen 

Tidskriftsartikeln och boken har länge varit de domine

rande formerna för publicering av forskningsresultat. 

Under de senaste decennierna har emellertid olika slag 

av tekniska och vetenskapliga rapporter blivit vanliga 

som ett snabbt, billigt och mindre pretentiöst sätt att 

sprida forskningsresultat. Inom vissa ämnesområden har 

rapporten tom blivit den dominerande spridningsformen. 

Utbudet av rapporter är därför nu mycket stort. Däremot 

finns en rad problem när det gäller att söka i den splitt

rade rapportfloran, men också när det gäller att få tag 

i en önskad rapport. 

När det gäller rapporter finns relativt få sekundära 

källor som kan användas för litteratursökning. Spridningen 

av rapporter är mycket varierande och rapporternas ställ

ning, t ex ur vetenskaplig kvalitetssynpunkt, är också 

oklar. 

Den årliga rapportutgivningen i Sverige uppskattades 197 5 

till ca 17 000 rapporter enligt Medieutredningen (1977). 

Där rekommenderar man också att en svensk rapportcentral 

för registrering, arkivering och distribution skapas. För 

att möjliggöra rationell sökning av rapporter behövs sök

system av liknande slag som redan finns för tidskriftsar

tiklar. Ett exempel på en internationell rapportcentral 

är "Educational Resources Information Central", ERIC, där 

man både kan söka rapporter via dataterminaler och be

ställa rapporter - ofta i mikrofiche-form. Ett annat 

exempel är "National Technical Information Service" i USA 

som också har en rapportdatabas och ett distributionssystem 

för rapporter. Även detta senare system har en ganska om

fattande internationell spridning. Till en del represen

terar sådana databaser en möjlighet för svenska rapport

författare att nå ut - åtminstone med sina engelskspråkiga 

alster. För svensk del saknas ännu sådana möjligheter på 

flertalet områden. Försök med rapportdatabaser pågår dock 

inom aktuella informationsforskningsprojekt och finns ock

så i enklare form hos enskilda organisationer. 
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Den oskrivna informationen 

Den nyaste informationen - eller kunskapen - kan oftast 

bara fås via informella kanaler, men detta gäller också 

kollegers synpunkter, praktiska upplysningar anpassade 

till situationen etc, I själva verket anlitar vi ofta så

dana informella källor som kolleger i minst samma omfatt

ning som litteraturen. Vilka kontakter som tas styrs e-

mellertid i hög grad av rumsliga och sociala faktorer. 

Tillgången till personkontakter begränsas också av att 

man saknar möjligheter att göra personsökningar, även om 

vissa adressregister till artikelförfattare mm förekommer. 

Tillgången till personkontakter utanför den egna organisa

tionen är bl a beroende av resurser för resor, kongress

deltagande osv. Tyvärr betraktas ofta såväl resor som andra 

möjligheter till informell kommunikation som privilegier 

vilka utdelas ytterst sparsamt och kanske i första hand 

till dem som minst behöver sådan stimulans. Den informella 

kommunikationen ligger utanför bibliotekens och informa

tionscentralernas traditionella domän. Ansvaret för sådana 

frågor ligger i stället på administrativa organ och forsk

ningsledningar. De organisationer som till grund för sin 

planering har målsättningen att stimulera informell kommu

nikation är dock mycket sällsynta. Sådana mål skulle kunna 

vara väl motiverade mot bakgrund av de samband som olika 

studier redovisat mellan informella kontakter och forslfcnings-

prestationer(Allen,1977; se också kap V och VI). 

Även när det gäller informell kommunikation kan datateknik 

och andra nya media tänkas ändra förutsättningarna för 

långväga kontakter, för sammanträden mm. Via telenätet kan 

redan idag hållas inte bara telefonkonferenser, utan också 

datorbaserade telekonferenser med hjälp av dataterminaler 

som kan sända och hämta meddelanden via en central, upp-

ringbar dator. I Sverige är åtminstone två sådana allmänt 

tillgängliga system i bruk(Termex i Umeå och Forum i Stock

holm) . Möjligheter finns också att utnyttja amerikanska 

konferenssystem via satellit. Videokonferenser med överfö

ring av både ljud och bild prövas nu också av Televerket. 
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Brukaranpassning 

En ytterligare aspekt på relationen mellan informations

tillgång och utnyttjande är hur och i vilken mån brukarnas 

informationsutnyttjande och upplevda behov påverkar de 

olika informationssystemens uppbyggnad och utformning. 

Vi har till viss del redan berört detta problem i sam

band med diskussionen om 20-80-regeln. Emellertid kan 

man befara att iakttagna efterfrågemönster på periodika 

vid bibliotek snarare ligger till grund för utgallring 

än nyförvärv. Det torde vara mycket sällsynt förekommande 

att en otillfredsställd kopiebeställning direkt leder 

till att de efterfrågade serierna införskaffas till biblio

teken. Åtminstone är förvärvsfunktionerna sällan så omedel

bart eller systematiskt förankrade i brukarnas behov och 

efterfrågan. Detta är ett exempel på informationsförsörj

ningens akilleshäl, nämligen svårigheterna att integrera 

informationsfunktionen i forskningsarbetet under bibehål

lande av en rationell arbetsfördelning mellan dessa funk

tioner. Många bibliotek och informationscentraler har genom 

sin storlek eller isolering från den verksamhet de betjänar 

en benägenhet att utveckla egna målsättningar och rutiner 

som blir mer styrande för verksamheten än brukarnas behov. 

När det gäller utvecklingen av nya informationssystem stö

ter brukaranpassningen på andra svårigheter. Det är oftast 

svårt att engagera brukare i själva utvecklingen av system 

och när ett system väl är färdigt för provdrift kan gjorda 

investeringar hindra en helt förutsättningslös bedömning. 

De här framförda synpunkterna betyder inte att man kan byg

ga informationssystem och -tjänster enbart utifrån efter

frågan eller ens brukarnas upplevda behov. Utöver detta 

behövs ofta en analys med utgångspunkt från verksamhetens 

överordnade målsättningar, kunskapsutvecklingen inom olika 

ämnesområden, teknisk utveckling, nuvarande informationsut

nyttjande samt dess effekter på måluppfyllelsen. Man kan 

inte heller lägga hela ansvaret för en anpassning mellan 

informationssystem och t ex forskning på informationssys
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temet. Ett bibliotek måste också kunna kräva ansträngningar 

från brukarnas sida i form av kunskap om sökhjälpmedel, för

ståelse för behovet av att entydigt formulera sina önskemål, 

engagemang i förvärvsfrågor etc. 

Produktionen av information sätter de yttersta gränserna 

för möjligheterna att matcha utbud och efterfrågan. Här 

råder en osäkerhet både huruvida en viss forskning tillför 

nytt och angeläget vetande samt hur resultaten skall spri

das. Detta gör det nödvändigt att överväga ingrepp i tidi

gare skeden av kunskapsproduktion och -spridning. Detta har 

emellertid visat sig svårt att genomföra. Förutom problemen 

ätt standardisera eller förenkla publiceringsformer och re

ducera mängden spridda papper är det varken möjligt eller 

önskvärt att konstruera ett vattentätt utgallringssystem 

för vetenskap och teknik. 

Brukaranpassning av informationssystem ter sig speciellt 

komplicerat om man skall utgå från behovsdefinitioner. 

Dels gäller det att kunna skilja mellan subjektiva och 

objektiva behov. Dels är det svårt, om ens teoretiskt möj

ligt, att bedöma behov av informationssystem och -tjänster 

som brukarna inte känner till eller prövat. En långt rim

ligare strategi för att åstadkomma brukaranpassning är där

för att utgå från en lista på olika tänkbara kriterier och 

sedan via praktiska försök närmare specificera kriterier och 

önskvärda förbättringar. I Tabell 5 nedan ges exempel -på 

kriterier för informationssystem, vilka kan tjäna som en 

första utgångspunkt för en brukaranpassad systemutveckling. 

En lämplig fortsättning blir sedan att för ett givet system 

och givna brukargrupper rangordna betydelsen av olika kri

terier och specificera miniminivåer med hänsyn till kostna

der och befintliga alternativ. I praktiken förutsätter den 

här skisserade metoden en mycket nära samverkan med och kun

skap om brukarna samt relativt långa försöksperioder. 
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Tabell 5 Exempel på kriterier för brukaranpassad system
utveckling för vetenskaplig och teknisk informa
tion. Källa: Kunz m fl (1977) 

1 Produktionskapacitet: antal förfrågningar, SDI-profiler eller 
sekundärpublikationer per tidsenhet 

aktualitet, tidsåtgång, svarstid 

antal täckta ämnen och discipliner 

uppfångningsförmåga (recall), precision 

korrekthet, pålitlighet, säkerhet, exakthet, 
klarhet, begriplighet 

tidsåtgång, kostnader för användning, beroende 
av mellanhänder, bearbetningsgrad 

alternativa åtkomstmöjligheter (brev, telefon, 
besök), förmåga till kapacitetsförändringar 
och flexibilitet hos systemets struktur 

teknisk överensstämmelse med andra system, kom
patibilitet hos data och bibliografiska be
skrivningar mm 
rätten till allmän tillgång (public access), 
integritetsskydd, socialt och ekonomiskt ut
byte, kontroll över informationssystemet 

10 Teknisk genomförbarhet : 

11 Driftssäkerhet och service: ____ 

Utvecklingen på informationsområdet ar som ovan konsta

terats mycket snabb vilket gör att brukarna har svårig

heter att på egen hand följa denna utveckling och att 

i samband härmed artikulera sina behov och önskemål. Man 

kan vidare peka på framväxten av en multinationell infor

mationsindustri som har och kommer att få en allt större 

makt över informationsutbudet. Därför ter det sig angeläget 

att man i olika länder och forskarsamfund försöker skaffa 

sig inflytande över utvecklingen. I annat fall kan de 

ofta framförda kraven på brukaranpassning och -styrning 

komma att framstå som patetiska. 

2 Timeliness: 

3 Täckningsgrad: 

4 Selektionsförmåga: 

5 Datakvalitet: 

6 Tillgänglighet: 

7 Anpassningsförmåga: 

8 Konpatibilitet : 

9 Sociala aspekter: 
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Möjliga utvecklingslinjer 

Samspelet mellan utbud och utnyttjande av information inom 

vetenskap och teknik uppvisar flera särdrag. Ett särdrag 

är den omfattande produktionen av information som sällan 

eller aldrig efterfrågas. Det finns alltså en tendens till 

överproduktion, som bl a kommer till uttryck i att endast 

omkring fem procent av de artiklar som publiceras citeras 

av andra artikelförfattare. Vi har ovan berört hur efter

frågan tenderar att koncentreras kring vissa artiklar, tid

skrifter, böcker osv. Detta antyder ett gap mellan utbud 

och efterfrågan på information, som ställer krav på effek

tivare system för informationssökning och distribution. 

Den pågående utvecklingen av nya informationssystem, ba

serade på data- och teleteknik, medför en påtaglig för

bättring av sökmöjligheterna i första hand och på sikt ä-

ven av distributions- och lagringsformer. Detta får också 

återverkningar på efterfrågan på information. I den mån 

nya söksystem möjliggör en bättre överblick av befintliga 

publikationer minskar slumpfaktorers och andra icke- be-

hovsgrundade faktorers inflytande på efterfrågan. Â andra 

sidan kan nya styrningar av efterfrågan uppstå genom ur

valet till databaser och avsaknaden av söksystem för vissa 

forskningsinriktningar osv. Det är därför angeläget att 

närmare studera vilka effekter på efterfrågan, utnyttjande 

och forskningsresultat som nya informationssystem ger upp

hov till. 

För närvarande har utvecklingen av söksystem och hjälp

medel sprungit förbi de traditionella distributions- och 

lagringssystemen. De begränsade möjligheterna att snabbt 

leverera olika dokument verkar dämpande på intresset för 

och användningen av datorbaserade söksystem. Inom den när

maste framtiden kommer därför frågor som bibliotekssamver

kan, nationella depåbibliotek, rapportcentraler och andra 

frågor som rör hantering av litteraturbestånd och liknande 

att stå i centrum. Härvid kommer också nya metoder för lag

ring och reproduktion av text såsom mikrofischeteknik, holo

gram mm att bli tekniskt/ekonomiskt fördelaktiga alternativ. 
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När det gäller att förutsäga utvecklingen på längre sikt 

blir utsagorna mer osäkra och spekulativa. Redan när det 

gäller dagens informationsteknologi råder stor osäkerhet 

om vilka media och tekniker som kommer att slå igenom i 

större skala. På sikt är man också oenig om hur länge den 

nuvarande civilisationen överhuvud taget kommer att över

leva. Rtt exempel på en sådan undergångsvision är Hal Drapers 

beskrivning av ett framtida informationssamhälles sönder

fall. Han utgår från nuvarande informationstillväxt, som 

skapar ett behov av allt större informationslager och 

ständigt nya lagringsformer. I ett första steg ersätts 

böcker av mikrofilmer i allt mindre format. Språket för

kortas genom att man tar bort alla vokaler, ett gigantiskt 

centralbibliotek uppfördes på havsbottnen osv. Så småningom 

förlitar man sig till datorbaserade informationscentraler 

i rymden med hjälp av konstgjorda planeter och en dag upp

står ett fel som gör informationsmaterialet oåtkomligt -

civilisationen bryter samman(Draper, 1961). Denna utveck

lingsskiss har drag av science fiction, men belyser vilken 

typ av problem som dagens trender till slut kan medföra. 

Draper's berättelse pekar också på vikten av en långsik

tig informationsplanering. 

I ett något kortare - eller medellångt perspektiv - finns 

trender som pekar mot en förändring av den traditionella 

biblioteksfunktionen och vissa författare hävdar tom att 

biblioteksyrket kommer att försvinna eller absorberas i 

i linjeorganisationen i företag och forskningsorganisatio

ner. Bakom sådana förutsägelser ligger iakttagelser av 

aktuella tendenser såsom: (1)fortsatt inflation, som 

leder till nedskrärningar av servicefunktioner dit bib

lioteken kan räknas, (2) ökade insikter om informationens 

värde som produktiv resurs bland administratörer, företags

ledare m fl, (3) minskade kostnader för datorteknologi och 

(4) ett ökat beroende av ämneskompetens för informations

sökning. Dessa förändringar har redan börjat ge sig till

känna i form av tillkomsten av speciella kurser i informa-
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tik och ADB för bibliotekarier. Även om bibliote

karieyrket kommer att genomgå stora förändringar 

under de närmaste åren bör man inte glömma att detta 

också medför nya krav på informationsanvändarna. 



IV INFORMATIONSUTNYTTJANDETS SOCIALA VILLKOR 

Inledning 

Inom masskommunikationsforskningen har man funnit att ett 

och samma medium eller meddelande kan fylla en rad olika 

funktioner för mottagaren - allt beroende på vem han eller 

hon är och i vilken situation meddelandet tas emot. På lik

nande sätt ser vi här informationsutnyttjandet som i hög 

grad socialt bestämt. I den mån vi kan konstruera en modell 

över vilka dessa sociala faktorer är får man möjligheter att 

dels målgruppsanpassa informationssystemen och dels att un

danröja hinder för kunskapsutnyttjande knutna till mottagaren 

och hans miljö. 

Vi är här intresserade av forskares och teknikers infor

mationsvanor i deras roll som mottagare och användare av 

informationen. I detta kapitel behandlas olika faktorer 

knutna till strukturella förhållanden samt individens po

sition och personliga egenskaper, vilka kan antas påverka 

kommunikationsbeteendet. 

En forskare eller tekniker kan sägas tillhöra flera olika 

sociala strukturer eller system. Dessa strukturers egenska

per kan sägas bilda de yttre ramarna för beteendet. Inom 

strukturen finns varierande förutsättningar för beteendet 

allt beroende på vilken position man har i strukturen och 

vilka personliga egenskaper man har. 

Paisley(1968) presenterade en enkel modell som exemplifierar 

en rad sociala system som på olika sätt kan påverka infor

mationsanvändaren. På makronivån pekar Paisley på ett möj

ligt inflytande från t ex ekonomiska, politiska och kul

turella systemegenskaper. På mikronivå återfinns naturligt

vis forskaren själv och hans närmaste kolleger. Vid sidan 

av den formella organisationen kan medlems- eller referens

grupper av olika slag påverka användarens värderingar av in

formation och hans möjligheter till professionellt orienterat 

informationsutbyte. 



-4 5-

fonnellt 
informations
system 

ekonomiskt 
system 

rättsligt 
system i 

Kulturellt system 

Politiskt system 

Referensgrupp 

•Osynliga kollegier 

.Formell organisation 

rets lag 

Forskaren 

Figur 13 Forskaren och omgivande sociala system 
Kalla: Paisley (1968) 

Modellen ovan anger, om än mycket grovt, vilka olika typer 

av sociala strukturer som kan vara av intresse här. Emeller

tid har inte Paisley preciserat hur olika egenskaper hos 

dessa sociala system inverkar på informationsutnyttjandet. 

På samhällsnivå kan man betrakta produktivkrafternas utveck

lingsnivå som avgörande för synen på kunskapsproduktion och 

utnyttjande av vetenskap och teknik likaväl som för möjlig

heterna att konstruera avancerade informationssystem. Forsk

ningens inriktning i stort och därmed vilka typer av infor

mation som efterfrågas måste på liknande sätt ses mot bak

grund av produktionens inriktning samt olika klassers och 

intressegruppers inflytande på olika delar av samhällslivet. 

Möjligheterna att genomdriva en statlig informationspolitik 

är också beroende av bl a hur stor del av forsknings- och 

utvecklingsverksamheten som står under parlamentarisk kontroll. 

Det kulturella värdesystem som kännetecknar samhällen av vår 

typ tillskriver vetenskapen en framträdande plats, vilket 
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bl a tar sig uttryck i den uppmärksamhet som ägnas Nobelpri

set, detta forskningsvärldens tungviktsmästerskap. Sådana ut

märkelser kan också ses som uttryck för forskares strä

van att erhålla prioritet - att erkännas som upphovsmannen 

till sina rön. Strävan efter prioritet förutsätter i sin 

tur någon form av öppen, offentlig publicering och ett 

system för kritik och värdering av forskningsresultat. 

Häri finner vi också själva motivet till att söka och 

läsa litteratur. Forskaren måste som regel påvisa att hans 

rön tillför något utöver tidigare publicerade verk och 

han är åtminstone moraliskt förpliktigad att kritiskt gran

ska andras arbeten. Merton(1957) karaktäriserade vetenska

pens normsystem som bestående av fyra grundläggande värden: 

universialism, skeptisism, kommunism och en saklig, sund 

sanningssträvan och ej personlig ärelystnad(disinterested

ness) . Dessa värden förutsätter mer eller mindre direkt ett 

kommunikationssystem som präglas av öppenhet, samverkan och 

kritik. 

De värden som Merton poängterar kan givetvis stå i konflikt 

med andra värderingar och faktiska förutsättningar för bete

endet. Flera kritiker har också framfört att Merton"s norm

system för vetenskapen egentligen har liten betydelse för 

handlandet. I stället kan konkurrensförhållanden, personlig 

framgångssträvan eller bindningar till olika skolbildningar 

ge upphov till värde- och handlingsmönster som avviker från 

det ovannämnda normsystemet. Med andra ord: forskare är ock

så människor med de svagheter och ofullkomligheter detta inne

bär. Inom vetenskapssociologin har man på senare tid särskilt 

framhävt betydelsen av forskarens anknytning till vissa kun

skapstraditioner, till en viss forskningsspecialitet till 

professionella referensgrupper och olika informella gruppe

ringar när det gäller att förstå och förklara beteendet. 

Man har emellertid också kommit att uppmärksamma betydelsen 

av den institutionella miljön, arbetsorganisation och per

sonaladministration när det gäller när det gäller att skapa 

förutsättningar för innovativ verksamhet. 
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För att kunna specificera sambanden mellan brukarens miljö 

och informationsutnyttjandet blir det nödvändigt att nyan

sera resonemanget och urskilja olika typer av forsknings

verksamhet. 

Grundläggande och tillämpad forskning 

Herner(1954) gjorde en av de första undersökningarna som fann 

skillnader i kommunikationsmönster mellan forskningsorienterade 

och tillämpningsorienterade akademiska forskare. Liknande re

sultat har sedan erhållits av Menzel(1965) som också betonat 

betydelsen av informell kommunikation. Rosenbloom & Wolek(1971) 

fann liknande skillnader mellan forskningsinriktade och opera

tivt inriktade tekniker i F&U-miljö (Figur 14). 

Resultaten från dessa och andra studier pekar på att forskare 

i första hand utnyttjar formella, externa källor till skillnad 

från praktiker som främst utnyttjar interna,informella och semi

formella källor. 

När det gäller att tillämpa dimensionen grundläggande - tilläm

pad forskning (basic-applied) uppstår emellertid vissa problem. 

Först kan noteras att olika undersökningar använt olika krite

rier. Ofta nämns inte heller termerna "basic" och "applied", 

utan har ersatts med andra, liknande termer. 

Dikotomin "basic-applied" har länge förekommit i olika samman

hang där man önskat specificera olika slag av F&U-aktiviteter. 

Det har dock visat sig svårt att få till stånd enhetliga defi

nitioner. Vissa kriterier är individcentrerade, andra mer sub

stantiella. Vissa anspelar på forskarens eller uppdragsgivarens 

motiv, andra på graden av frihet eller institutionell miljö 

(Falk, 1973). 

En enkel tillämpning är att skilja mellan industri- och univer

sitetsforskning. Man skiljer då mellan olika grader av tillänp-
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ningsinriktning, men samtidigt också mellan olika finansie

ringsformer, skilda belönings- och kontrollsystem. 

Dimensionen grundläggande-tillämpad forskning ger en möj

lighet att skilja mellan verksamheter med olika informa

tionsbehov. Den beskriver också skillnader mellan olika 

verksamheters syfte eller ändamål. En sådan svftesinriktad 

definition är t ex följande: 

"ATT SYSTEMATISKT OCH METODISKT SÖKA 
NY KUNSKAP OCH NYA 'IDÉER..-. 

..utan någon bestämd tillämpning 
i sikte 

.. med en bestämd tillämpning 
i sikte 

..för att åstadkomma nya produkter, 
processer, system eller väsentliga 
förbättringar av redan existerande 
sådana." (SOS:SM U 1975:19 sll) 

En hypotes, som också har stöd i flera olika undersökningar, 

är att ju mer grundforskningsinriktad verksamhet man be

driver, desto mer utnyttjas skriftlig och(i förhållande 

till den egna organisationen)extern information. En under

liggande faktor kan här vara graden av osäkerhet eller o-

förutsägbarhet i själva arbetsuppgiften. Samtidigt innebär 

EFTER 

GRUNDFORSKNING 

TILLÄMPAD 
FORSKNING 

UTVECKLINGS
ARBETE 

Forskare med 
hög professio
nell oriente
ring och 
forsknings
uppgifter 

Interna 
Externa 

(n=110) 

Tekniker med 
låg professio
nell oriente
ring och 
konstruktions
uppgifter 

Interna 
Extern) 

(n=178) 

Figur 14 Användning av interna och externa informa
tionskällor bland forskare och tekniker. 
Andelen användningstill fällen(Critical incidents) 
Källa: Rosenbloom&Wolek 1970 
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grundforskning en större närhet till en moderdisciplin och 

därmed också till de olika professionella referensgrupper 

som återfinns inom ämnesområdet. Forskaren är då inte bara 

medlem i en viss organisation, utan också i en vetenskaplig 

disciplin med ett eget kommunikationssystem, egna värden och 

ett eget språkbruk. 

Olika ämnens karaktär och utvecklingsnivå 

När det gäller skillnader i kommunikationsbeteende mellan 

olika ämnesområden och discipliner har vissa sådana på

visats (se tex Herner 1954, Hagstrom 1965, Garvey et al 1970) 

Vissa skillnader mellan discipliner kan naturligtvis till

skrivas egenheter i själva utbudet av information, förekoms

ten av vissa "universalkällor" av uppslagstyp osv. Det 

finns emellertid mycket stora skillnader i informationsut

nyttjandet som kan förklaras utifrån ämnesområdets kunskaps

utveckling, dess uppdelning i olika specialområden, i vilken 

grad ämnet är teoretiskt och/eller empiriskt inriktat osv. 

I allmänhet förefaller naturvetare och samhällsvetare skilja 

sig så att samhällsvetare i större utsträckning förlitar 

sig på monografier, medan naturvetare oftare använder veten

skapliga tidskrifter. Detta tyder på att naturvetare är mer 

beroende av aktuell information än samhällsvetare. Naturve

tare kan också vara mer specifika i samband med littera

tursökning än mindre exakta vetenskaper som samhällsveten
skap. 

Enligt Kuhn(1962) kan fvsik och kemi betraktas som "normal 

sciences", dvs vetenskaper med en utvecklad vetenskaplig 

paradigm. Sociologi och statskunskap är däremot exempel 

på ämnen av typen "pre-normal sciences" och teknik ser Kuhn 

som tillämpad vetenskap. Kühnes indelning av ämnen kan på 

flera sätt relateras till informationsutnyttjandet. Bl a 

medför frånvaron av en välutvecklad paradigm inom samhälls
vetenskaperna att kunskapstillväxten där oftare präglas av 
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försök och misslyckanden än inom naturvetenskaperna. Detta 

leder i sin tur till ett större inslag av slumpfaktorer i 

sökandet efter information. 

På senare år har tvärvetenskaplig verksamhet blivit allt 

vanligare och "nya" tvärvetenskapliga forskningsområden 

har vuxit fram. Inom sådana områden kan informationsutnvtt-

jandet spänna över ett flertal traditionella ämnesgränser. 

En annan indelning av ämnen har gjorts av Storer(1966), som 

kategoriserat olika ämnen som "hårda" eller "mjuka" bero

ende på i vilkan utsträckning de använder matematik. En 

sådan indelning av ämnen bygger såsom Kuhn's på en slags 

modell över vetenskapens utveckling. Av intresse här är att 

vår uppfattning av hur kunskapens tillväxt qår till också 

kan påverka informationssökning och informationsutnyttjande. 

Om man uppfattar att kunskapstillväxten följer en strikt ku

mulativ modell, där nya idéer utvecklas på basis av tidiga

re i en logisk sekvens, kan informationsutnyttjandet koncen

treras på en noggrann bevakning av nytillkommande kunskap. 

Om man däremot anser att nya idéer inte härstammar från den 

senaste utvecklingen kan forskaren hämta sin inspiration från 

någon tidigare period och samtida forskare behöver inte nöd

vändigtvis bygga på varandras arbeten. I så fall skulle behovet 

av att bevaka nytillkommande kunskap vara obetydligt och kost

naderna för litteratursökning skulle bli höga, eftersom så lång 

tidsperiod skulle behöva genomsökas. 

Ingen av dessa två sistnämnda uppfattningar förefaller att helt 

passa empiriska data om vetenskapens utveckling(Crane 1972). 

Som bl a Kuhn(1962) har funnit beskriver vetenskapens utveckling 
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inte en kontinuerlig process, utan karakteriseras av växlingar 

mellan lugna tillväxtperioder och perioder av kris eller revo

lution. Under de lugna tillväxtperioderna, dvs vad Kuhn be

skriver som "normal science" sker emellertid en kumulativ kun

skapstillväxt liknande den som den förstnämnda modellen beskri

ver. Det som möjliggör denna tillväxt är enligt Kuhn förekomst

en av en vetenskaplig paradigm, som riktar forskarnas uppmärk

samhet på vissa problem. Forskarens uppgift blir då att arbeta 

vidare enligt paradigmens riktlinjer snarare än att söka nya 

problem eller helt nya innovationer. Så småningom - då para-

digmen tillämpas på problem utanför dess räckvidd - blir dess 

begränsningar uppenbara. Den gamla paradigmen angrips och nya 

söks. Under sådana perioder av kris eller revolution ställs 

andra krav på informationssökning än under perioder som domine

ras av "normal science". Under perioder med hög kumulativitet 

kan information sökas med mycket välspecificerade frågor. Under 

perioder av kris eller revolution har informationssökningen 

starkare inslag av ett sökande efter det okända, vilket ställer 

andra krav på informationssystemens utformning. 

Mot den bakgrunden måste man konstatera att förutsättningarna 

för ett effektivt utnyttjande av befintlig kunskap är olika 

både mellan olika delar av vetenskapen och mellan olika perioder 

av kunskapsutvecklingen inom ett forskningsfält. Om man ställer 

ovanstående resonemang mot strukturen i befintliga informations

system är det rimligt att anta att ju högre kumulativitet, desto 

lägre kostnader för och desto säkrare utbyte av informationssök

ningen. Detta skulle då innebära att man kan förvänta sig en 

mer intensiv bevakning av aktuell litteratur inom områden med 

hög kumulativitet, vilket också befintliga studier tyder på. 

Samtidigt medför utvecklingen av modern datateknik för sökning 

av litteratur att det blir allt lättare att genomsöka stora data

mängder även med mindre exakta frågeställningar. Skillnaderna 

i förutsättningar för litteratursökning mellan hög- och låg-

kumulativa ämnesområden kan därigenom reduceras. 
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Forskningsarbetets organisation 

Betydelsen av den institutionella miljön för forskningsarbet

et visar sig bl a i litteraturen om F&U-administration. Genom 

att skapa en lämplig organisationsmiljö försöker man öka san

nolikheten for att innovationer skall uppstå. Denna ambition 

blir rimligtvis mer uttalad ju mer beroende organisationen är 

av en ständig ström av nya processer och produkter. Antalet 

industriföretag som på detta sätt bygger på en omfattande och 

kontinuerlig F&U-verksamhet har också ökat starkt under senare 

år. 

Samtidigt som man på olika sätt försöker skapa en stimulerande 

miljö och att "administrera" fram innovationer finns emeller

tid en tendens att undvika regleringar som kan störa det krea

tiva arbetet. Forskningsarbete är svårt att programmera och 

förutsäga. Definitionen av arbetet ger ofta utrymme för en 

stor portion frihet och man måste därför i viss mån låta job

bet underordna sig personen. Rekryteringen blir då extra viktig. 

Thomason(1970) urskiljer fyra huvudprinciper för F&U-verksam-

hetens organisation: 

1) organisation efter olika stadier eller faser i F&U-
arbetet 

2) organisation efter ämne eller disciplin 

3) organisation efter produkt eller process och 

4) organisation efter projekt eller problem. 

Den första av dessa principer följer vanligen längs ett kon-

tinuum från grundforskning över tillämpad forskning och pro

duktutveckling. Ämnes- eller disciplinörganisation är vanlig, 

men mindre lämplig för tvärvetenskapliga projekt. Den sist

nämnda formen - projektorganisation - är avsedd att ha den 

största flexibiliteten. Vanligt är att man kombinerar olika 

principer. Å ena sidan önskar man kanske efterlikna universi

tetsstrukturen för att underlätta urval, rekrytering och vida

reutbildning. Å andra sidan önskar man kanske en bättra an
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passning till organisationens verksamhet än vad en rent ämnes-

indelad organisation möjliggör. Därför kombineras ofta en äm

nes eller specialistorganisation med en projektorganisation. 

En sådan kombinerad organisation - s k matrisorganisation -

har också sin motsvarighet i rollen som industriforskare. 

Â ena sidan är han professionell inom en viss disciplin, å 

andra sidan organisationsmedlem med vissa uppgifter inom ett 

visst projekt. Som professionell inom en disciplin förutsätts 

en viss typ av informationsutnyttjande i syfte att bibehålla 

och utveckla ämneskompetensen eller för att bibehålla och ut

veckla erkännande från kolleger inom ämnesområdet. För att 

genomföra det pågående projektarbetet krävs en något annor

lunda inriktning av informationsutnyttjandet. Svårigheten 

blir då att hitta en lämplig avvägning mellan det informations

utnyttjande som är professionellt betingat och det som betingas 

direkt av organisationens aktuella problem- eller projektupp

sättning. F&U-organisationens uppbyggnad kan härvid inverka ge

nom att olika organisatoriska lösningar skapar olika förutsätt

ningar för kommunikation. 

En disciplinuppdelad organisation stimulerar i första hand 

inomvetenskaplig kommunikation, medan en produkt- eller pro

jektorganisation mer kan bidraga till tvärvetenskapliga- kon-

fcalcterV-.Sainma dualism framkommer också om vi utgår från infor

mationsutnyttjandets möjligheter och effekter. Â ena sidan är 

det vetenskapliga kommunikationssystemet i hög grad uppbyggt 

efter discipliner. Â andra sidan finns undersökningar som pe

kar på att kreativa forskare ofta utnyttjar information från 

flera olika ämnesområden (se t 6X11311,1972). 

Informationsfunktionens ställning 

I förhållande till den tidsmässiga dominans som informations-

och kommunikationsaktiviteter har i F&U-verksamhet har de äg

nats mycket begränsad uppmärksamhet. Informations inhämtandet 

tas ofta som en självklarhet - något som den enskilde indivi-
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den själv löser på bästa sätt. Organisatoriskt tar detta 

sig uttryck i att informations- och dokumentationsenheter 

ofta placeras skiljt från den "egentliga" verksamheten i 

organisationen, vilket bl a försvårar möjligheterna att 

knyta samman informationstjänster och informationsbehov. 

Enligt vår mening beaktas alltför sällan också konsekvenser

na av en viss organisationsuppbyggnad för informationsför

sörjningen: Vilket informationsinhämtande är det vi möjlig

gör genom att göra olika typer av information olika till

gängliga? Vilket informationsinhämtande är det vi stimulerar 

genom en viss organisation, en viss form av kontroll och 

belöningssystem? I takt med ett ökande informationsutbud, 

och ökade satsningar på F&U eller annan informationsinten

siv verksamhet måste man ställa sig denna typ av frågor i 

betydligt större utsträckning än för närvarande. 

I den mån man tycker sig finna brister i informations

utnyttjandet är det ofta resultatet av attityder som låg-

prioriterar informationsförsörjning i kombination med 

avsaknad av stimulans och kontroll från den närmaste om

givningen. 

För att närmare belysa frågan om informationsfunktionens 

ställning och attityder till den kan man peka på de tradi

tionellt dom ineräride synsätten inom några olika områden 
såsom inom näringslivet, inom forskning och i undervisning. 

Inom biblioteksområdet har man ofta påtalat I&D-enheternas 

perifera ställning och sidoordnade plats i organisationen. 

I Sverige har t ex Tekniska Litteratursällskapet ofta ta

git upp ämnet till diskussion. Historiskt kan detta ses 

mot bakgrund av det lilla företagsbibliotekets ställning 

och den tidigare tyngdpunkten på förvaring av dokument. 

Informationstillväxt, datateknik och högre kvalifikationer 

bland såväl kunder som bibliotekarier ger idag förutsätt

ningar för en mycket mera aktiv informationstjänst. Fram
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förallt leder emellertid en omfattande och delvis industri

aliserad forskningsverksamhet till att det helt enkelt kan 
vara lönande eller rationellt att avlasta vissa informa

tionsuppgifter från fackspecialister till informationsspe

cialister. En sådan inställning, där informationen betrak

tas som en central resurs av avgörande betydelse för forsk

nings- eller produktionsresultat, är dock fortfarande ganska 

sällsynt. 

I forskningsarbete är kraven på ett metodiskt och dokumen-

terbart tillvägagångssätt mycket stora när det gäller en 

viss typ av information, nämliga datainsamling och analys

metoder. Dessa metoder lärs noga in och finns beskrivet i 

ett stort antal läroböcker. Forskning i metodutveckling 

pågår också ständigt. Samtidigt kan man mycket väl förhål

la sig helt ovetenskapligt när det gäller litteratursökning. 

Det merarbete eller den självdiciplin som krävs för en sys

tematisk litteraturöversikt belönas uppenbarligen inte all

tid. Det har också inom många områden visat sig svårt att 

få kvalificerade forskare att skriva översiktsartiklar(se 

t ex Forskningsrådens samarbetsdelegation,1976). 

Det tredje exemplet har vi hämtat från en undersökning 

bland teknologer(Höglund & Persson 1978). Där framhålls att 

förmågan att självständigt söka och utnyttja information 

motverkas genom undervisningsmetoder som inte vare sig 

kräver eller belönar sådana aktiviteter. Det visade sig att 

de studerande sällan utnyttjade biblioteket, hade föga kän

nedom om hjälpmedel för litteratursökning och sällan eller 

aldrig upplevde att lärarna stimulerade till att söka lit

teratur. Detta ställs i kontrast mot förväntade yrkeskrav 

och mot de principer som implicit ligger i modern pedagogik. 

Även då de studerande arbetar i projektorienterade grupper 

torde bristande kunskaper i informationssökning vara ett 

hinder för att förverkliga den moderna pedagogikens prin

ciper ( se vidare kap VII). 
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Positions- och individegenskaper 

Att entydigt bestämma en forskares sociala position är 

förhållandevis svårt dels med tanke på att han eller hon 

ingår i flera olika sociala system eller strukturer. Dels 

har forsknings- och utvecklingsarbete i jämförelse med 

många andra arbeten en låg grad av detaljreglering i 

befattningsbeskrivningar och dylikt. Även om man t ex 

har en formell befattning som professor, forskningsingenjör, 

laboratorieassistent etc så kan själva arbetsuppgifterna 

inom en befattningstyp variera mycket mellan organisationer 

och individer. Därför måste man arbeta med flera dimensioner 

för att ringa in en forskares eller teknikers sociala position. 

Några av dessa dimensioner har vi redan diskuterat. Att 

tillhöra ett visst samhälle, kulturkrets, en viss disciplin 

och en viss organisation är exempel på klassificeringar 

som ger en relativt grovt tecknad bild av forskarens posi

tion. Inom varje enskilt system kan man sedan urskilja både 

formella och informella positioner, vilka mer eller mindre 

direkt implicerar kontakt med olika informationskällor. Att 

tillhöra en vetenskaplig tidskriftsredaktion kan ge forskaren 

en god inblick i aktuell forskning. Att vara ledare för en 

arbetsgrupp vid ett forskningslaboratorium medför ofta en 

viss läsbörda och ansvar för rapportering av forskningsresul

tat. Att vara allmänt erkänd som en skicklig fackman kan ge 

en informell nyckelställning både inom en organisation och 

ett specialområde. 

Vetenskapligt och tekniskt informationsutnyttjande är huvud

sakligen av instrumenteil karaktär - dvs man använder informa

tionen i anslutning till en aktivitet vars primära syfte är 

problemlösning. En mindre del av informationsutnyttjandet 

fyller rent expressiva funktioner, såsom ren nöjesläsning. 

Detta innebär att forskarens arbetsuppgifter eller de pro

blem han försöker lösa är grundläggande för hans informa

tionsbehov och därmed också för informationsutnyttjandet. Ar

betsuppgifterna innehåll kan till viss del bestämmas av den 

formella positionen, men individuella egenskaper, vanor och 
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egenheter kan inverka på vilka uppgifter man företar sig 

och sättet att utföra dem. Vid sidan av de omedelbara ar

betsuppgifterna förväntas forskare och tekniker att på egen 

hand, ofta på fritiden, att kontinueligt söka vidmakthålla 

och utveckla sin specialkompetens. Detta skapar ett ytter-

kraftiga utslag i mängden och kvalitéten intagen information. 

Positions- och individegenskaper är ofta starkt beroende av 

varandra, speciellt beroende på kompetens- eller kvalifika

tionskrav. Utbildningsnivån är givetvis nära relaterad till 

i vilken mån arbetsuppgifterna präglas av problemlösning och 

osäkerhet, vilket i sin tur inverkar på valet av informations

källor och attityder till informationssökning. 

Individens tidigare erfarenhet har sedan långt tillbaka 

visats ha en avgörande inverkan på människans informa

tionsbehandling och ingår som en väsentlig komponent bl a 

i olika perceptionspsykologiska teorier(Neisser 1967). Den 

information som kommer till användning i forskarens arbete 

blir på detta sätt inte bara en funktion av hans nuvarande 

uppgifter och problem utan också av tidigare erfarenheter 

och etablerade vanor, värderingar etc. Hur länge man verkat 

inom ett specialområde kan spela stor roll även för de in

formella kontaktmöjligheterna. 

Goda språkkunskaper är exempel på en individuell förmåga 

av stor betydelse för möjligheterna till att följa ett 

forskningsområdes utveckling. En intressant undersöknings

uppgift vore att uppskatta hur mycket material som forskare 

och tekniker går miste om på grund av begränsade språkkunskaper. 

Individens värderingar, attityder, åsikter och preferenser 

kan fungera som psykologiska barriärer mot informations

utnyttjande. En del personer ogillar helt enkelt den ofta 

alltför saktfärdiga- och dammiga biblioteksatmosfären, andra 

avstår från att fråga efter information eftersom de därvid 
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riskerar att avslöja luckor i sitt vetande medan en del kan 

uppvisa en till synes oförklarlig kärlek till överfyllda bok

hyllor och skrivbord(Det lär tom finnas exempel på forsk

are som i sin iver att bevaka litteraturflödet inte hinner 

med att läsa annat än långa referenslistor och bokreklam). 

Motivationen att utnyttja information i arbetet torde säl

lan överstiga motivationen för arbetet självt. Kornhauser 

(1962) urskiljer fyra olika typer av värdeorientering bland 

högutbildade specialister: 

"Specialisten kan vara starkt orienterad mot det 
yrke han utbildats inom, organisationen han ar
betar för, både organisationen och yrket eller 
ingendera av dem." 

Kornhauser's formulering anknyter direkt till motivationen 

för arbetet och därmed till en grundläggande förutsättning 

för informationsutnyttjande. Formuleringen antyder emeller

tid också att vissa är mer orienterade utåt, t ex mot sin 

disciplin medan andra kan vara mer lokalt orienterade. Detta 

har uppmärksammats i en rad sammanhang. Merton(1952) fann 

sålunda i sin studie av inflytelserika personer dels en 

grupp som baserade sitt inflytande på lokal information, 

dels en grupp som utmärktes av kosmopolitiska informations-

och kontaktvanor. På ett liknande sätt skiljer Gouldner(1957) 

mellan "Locals" och "Cosmopolitans" i sin diskussion om or

ganisationsroller och visar att dessa två typer av oriente

ring påverkar beteendet på olika sätt. 

Informationsutnyttjande och produktivitet 

Sambandet mellan informationsutnyttjande och produktivitet 

är givetvis av centralt intresse. Om vi inte förutsätter att 

ett sådant samband existerar förefaller resonemanget om in

formationsförsörjning som produktiv resurs tämligen poäng

löst. Några exempel på undersökningar av hur informations

intaget är relaterat till produktivitet är följande. 
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I en studie av ca 200 företag rangordnade t ex Carter och 

Williams(1956) ett stort antal karakteristika för fram

gångsrika företag. De sex första av dessa berörde alla 

kommunikation av olika slag, I en rapport från ett projekt 

kallat "SAPPHO" hävdas att extern kommunikation och kontakt 

med forskningen inom området i fråga är utmärkande för fram
gångsrika , innovativa företag. 

Betydelsen av olika informationskällor när det gäller idé

överföring till företag har i första hand studerats för tek

nisk verksamhet. Langrish m fl redovisar en studie med rangord

ning av informationskällor när det gäller överföring av tek

niska idéer. Det visade sig att idéöverföring via en person 

som knyts till företaget kom på första plats, medan littera

tur kom på femte plats (Langrish et al 1971) . 

I en utredning om informations- och dokumentationsekonomi 

pekar man på en amerikansk undersökning som antyder att 

man i vissa fall kan få en direktavkastning på 2,5 kr nå 

varje investerad krona i ett IoD-system (Wedin 1976). 

När det gäller publiceringsproduktivitet finns ett antal 

undersökningar som demonstrerar starka samband mellan in

put och output av information bland forskare. Meizell 

(1958), Allen (1977), Holland(1972) och andra har funnit 

positiva samband mellan tidskriftsläsning och andra både 

formella och informella källor å ena sidan samt olika mått 

på publicering och produktivitet å den andra sidan. 

Det finns således en rad studier som antyder att ett posi

tivt samband skulle finnas mellan informationsintag och 

produktivitet. Tolkningen av detta samband kompliceras 

emellertid av en rad omständigheter. För det första, bör 

man redan på teoretisk nivå kunna förutsätta att sambandet 

mellan informationsintag och prestation måste vara kurv-

linjärt - ett alltför omfattande informationsintag leder 

så småningom till informationsöverskott-
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Eftersom många forskare och tekniker redan idag kan för

modas ha nått taket för hur mycket information de kan 

bearbeta torde främst kvalitativa egenskaper hos informa

tionsintaget kunna ha betydelse för arbetsprestationen. 

För det andra, kan både informationsutnyttjande och pro

duktivitet mätas på en lång rad olika sätt. Dels gäller 

det att närmare ange vilka informationskällor som avses 

och i vilken omfattning de används samt vilken informa

tion som faktiskt hämtas ur källan. Dels behöver man 

precisera begreppet produktivitet eller prestation. Inom 

vetenskaplig och teknisk verksamhet kan arbetsresultatet 

mätas t ex via antalet publicerade artiklar, antal gånger 

en viss artikel eller rapport blivit citerad, antal produ

cerade patent, kollegers eller andra experters bedömningar 

etc. 

För det tredje, bestäms både informationsutnyttjandets 

karaktär och produktiviteten av en rad faktorer i den 

aktuella och historiska miljön. Dessa senare faktorer 

inverkar också på hur sambandet mellan informations-

utnyttjande och produktivitet faktiskt ser ut. Vissa 

miljöfaktorer kan stärka sambandet, medan andra reduce

rar det. Exempelvis kan man antaga att tillgången på 

information och hjälpmedel att söka information styr 

möjligheterna att välja ut relevant information som i 

sin tur stimulerar produktiviteten. Sättet att värdera 

t ex tidskriftspublicering, strävan efter originalitet, 

forskarens självständighet, arbetsklimat etc kan påverka 

både informationsutnyttjande och produktivitet. 

Mot bakgrund av ovanstående blir det en angelägen 

forskningsuppgift att analysera informationsutnyttjandet 

i relation till en rad sociala miljöfaktorer och pro

duktivitet. En utgångspunkt för en sådan forskning kan 

vara att anknyta till olika arbetsvetenskapliga studier 

av forsknings- och utvecklingsmiljöer(Se t ex Pelz&Andrews 

1966, Lipetz 196 5, Andrews 1979). 



-61-

Infonnationsutnyttjandet som process 

Informationsutnyttjandet kan uppfattas som en process 

som startar med att individen upplever ett behov av 

att söka kunskap och slutar med att anskaffad informa

tion används för att lösa ett problem eller en arbets

uppgift. Vi har i detta kapitel berört étt stort antal 

sociala faktorer som mer eller mindre direkt inverkar 

på forskares och teknikers informationsutnyttjande. 

Resonemanget kan därefter byggas ut till att mer i 

detalj ange hur och var i informationsutnyttjandet eller 

sökprocessen en given faktor utövar påverkan. Detta 

kan dessutom bidraga till en både mer dynamisk och 

mer pedagogisk modell över informationsutnyttjandet 
som fenomen. 

Låt oss därför göra ett försök att beskriva informa

tionsutnyttjandet som en process(Se Figur 15). Utgångs

punkten för att en sökprocess överhuvudtaget skall på

börjas är förekomsten av att forskaren eller teknikern 

konfronteras med ett problem som han eller hon förutsätts 

vilja söka lösningen på. Redan i detta inledande skede har 

vi anledning att misstänka skillnader mellan olika katego

rier av fackfolk. Graden av osäkerhet i arbetssituationen, 

grundläggande kontra tillämpad forskning är exempel på 

variabler som inverkar på en arbetsuppgifts innehåll i 

problemavseende och därigenom sannolikheten for att en 

informationssökande process skall igångsättas. 

Förutsatt att man avser lösa ett givet problem kan dess 

lösning sökas via egen erfarenhet eller via dokumenterat 

vetande i litteraturen. I vilken mån man väljer att söka 

lösningar i litteraturen eller andra informationskällor 

kan antas vara en funktion av hur man bedömer sannolik

heten att hitta sådana lösningar och vilken ansträngning 

detta skulle kräva jämfört med att försöka ta fram lös

ningen via eget F&U-arbete förutom av styrkan i det upp

levda informationsbehovet. Upplevd tillgång på óch behov 

av information kan i sin tur sammanhänga med typ av ämne, 
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PROBLEM-
STÄLLNING 

4 
Grundläggande/tillämpad 
forskning, ämnesinriktning, 
forskningens kumulativitet 
och utvecklingstakt, arbets
uppgiftens egenskaper m m 

UPPLEVELSE AV INFOR
MATIONSTILLGÅNG 

UPPLEVELSE AV 
INFORMATIONSBEHOV 

VAL AV INFORMATIONS
KÄLLOR 

ANSKAFFNING AV KÄLLOR 
OCH DOKUMENT 

URVAL OCH VÄRDERING 
AV INFORMATION 

BEARBETNING OCH 
TILLÄMPNING 

Fysisk tillgång på informa
tion och -tjänster samt egna 
resurser att söka och bear
beta information m m 

i 
i 
i 
r  

Tidigare erfarenheter av in
formationssökning, individens 
aspirationsnivå mm 

Respektive källas tillgäng
lighet, begriplighet, aktua
litet och trovärdighet mm 

Tillgång till service för doku
mentanskaffning, egna kunskaper 
härom, ekonomiska och perso
nella resurser m m j 

1 — 
i 
i 

Praktiska och teoretiska över- j 
väganden, igenkänning, värde- | 
ringar, associationsförmåga in inj 

t 
1 i 
i 
1 J 

Informationens exakthet, kom- j 
plexitet, entydighet och hand- j 
lingsimplikationer i relation t 
till problemställningen j 

Figur 15 Informationsutnyttjandet som process och 
påverkande faktorer. 



-63-

dess utvecklingstakt, förekomsten av paradigmer och 

kumulativ forskning mm. I vilken mån individen tror 

sig kunna få tag på information beror givetvis på 

den faktiska eller objektiva tillgången på information 

och informationskällor, men också på tidigare erfaren

heter av informationssökning och existerande värderingar 

bland arbetskamrater och referensgrupper. 

Vanligen står en lång rad informationskällor till 

buds när man väl valt att söka information. Valet 

av källa bestäms både av vilka krav på informationens 

form, innehåll och aktualitet forskaren har och.av-

hans, möjligheter 'att komma åt respektive källa. Att 

t ex tekniker föredrar lokala och muntliga källor 

till skillnad från forskares preferens för extern, 

skriftlig information kan bl a förklaras av att 

teknisk information ofta inte återfinns i skriftliga 

källor, men också av att tekniker kanske har sämre 

språkkunskaper, mindre tid för läsning etc. 

Valet av informationskälla bestämmer delvis hur 

stor ansträngning brukaren måste lägga ner för att 

kunna använda informationen. T ex innebär sökning i 

sekundära källor att man måste välja ut vissa rele

vanta referenser som man bedömer sig ha råd och tid 

att gå igenom. Att i praktiken få tag på respektive 

dokument kan vara både tidsödande, svårt, dyrbart och 

ibland nästan omöjligt. Här spelar servicenivån på den 

lokala informationstjänsten, egna kunskaper, ekonomiska 

och personella resurser en stor roll. Tillgången på 

sådana resurser får antas kunna förklara en stor del 

av den ringa kunskapen om och utnyttjandet av biblio-

grafiska hjälpmedel. 

Hur och i vilken omfattning den anskaffade informationen 

kommer till användning sammanhänger både informationens 

kvalitét och användarens arbetsuppgift och vanor. Ett an

skaffat dokument kan vid genomläsning visa sig vara irrele

vant for den aktuella problemställningen, redovisa redan kända 
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uppgifter osv. Risken för att dylika misstag inträffar 

kan bero på hur pass utförligt olika dokument indexerats, 

sökbegreppens klarhet, entydighet och överensstämmelse med 

existerande språkbruk inom forskningsområdet. Till sist kan 

de återstående relevanta dokumenten inrymma uppslag till 

problemets lösning i form av teorier, metoder, men också 

varningar för olämpliga ansatser. Den erhållna informa

tionen kan i vissa fall leda till att problemet helt 

eller delvis löses, i andra fall till att man omdefinierar 

problemet och påbörjar en ny sökprocess. 

Forskare, tekniker och andra som kontinuerligt arbetar 

med problemlösning går gång på gång igenom en process 

av ovan beskrivet slag. Detta leder så småningom till 

etablerade mönster eller rutiner för sökning och utnytt

jande av information, vilket kan medföra ett visst mot

stånd mot förändringar. 

Vissa delar av den beskrivna processen för informations-

utnyttjande har gjorts föremål för empiriska undersök

ningar av vilka redan några behandlats i föregående av

snitt. Vi skall fortsättningsvis presentera resultat från 

några egna undersökningar som belyser olika olika faser 

av sökprocessen och påverkande faktorer. 
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V INFORMATIONSVANOR BLAND SVENSKA 
FORSKARE OCH TEKNIKER 

Inledning 

Den svenska forskningen på det informationsvetenskapliga 

området är av mycket begränsad omfattning och i den mån 

sådan forskning bedrivits har den i huvudsak genomförts 

under de senaste 10-12 åren och då mer inriktats på tek

niskt utvecklingsarbete för datorbaserad litteratursökning 

än på grundläggande studier av forskares informationsvanor. 

Bristen på sådana studier gör det svårt att bedöma kvalite

ten på svensk informationsförsörjning inom olika områden. 

Det blir därför också svårt art planera biblioteksurveck-

ling, att prioritera mellan olika informationsinsatser och 

även att utforma en långsiktig informationspolitik. 

Den första större undersökningen av informationsvanor i Sve

rige gjordes bland tekniker inom svenska industriföretag 

(Selander 1968). Datainsamlingen genomfördes vid en enkät

undersökning år 1966 och täcker en rad aspekter på tekni

kernas dåvarande informationsvanor. En central slutsats från 

Selanders studie som fortfarande kan antas gälla och även 

ligger i linje med vår argumentation ovan är följande: 

"Enkätens svar tecknar en bild av ingenjören inom indu
strin som en person som i många avseenden är i behov 
av hjälpåtgärder för att kunna bemästra sin informa
tionssituation. Dessa åtgärder är erforderliga inom 
olika led i informationsöverföringen och berör också 
sådana förhållanden som konstituerar företagets in
formationsmiljö. " (s 37) 

Denna slutsats bygger på en rad deskriptiva data såsom,att 

35 procent ansåg sina möjligheter att bevaka nyheter som 

otillfredsställande, att 70 procent ansåg sig ägna för litet 

tid åt litteraturstudier och 42 procent ansåg sig drabbade 

av för mycket löpande information. Samtidigt är tillgången 

till service både ojämn och begränsad och närmare en tred

jedel av de undersökta teknikerna inom produktion, forskning 

och konstruktion använde m'er än tre timmar per vecka för 

läsning på fritid. Den åtgärd som de flesta (70%) trodde 

skulle förbättra situationen var "bättre sammandrag av ar

tiklar i tidskrifter". 
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Statens råd för vetenskaplig information och dokumenta

tion (SINFDOK) gav under åren 1974-75 stöd åt två fall

studier av informationsutnyttjande i industriell och 

teknisk F&U-miljö. Den ena fallstudien gjordes inom ett 

tekniskt specialområde, som kallas fordon-markforskning, 

och har vissa beröringspunkter med Selanders undersökning 

(Se Höglund&Persson 1976) . Den andra studien koncentrera

des till en större, svensk, kemisk-teknisk F&U-organisa-

tion. 

I båda dessa undersökningar studerades informations-

och kommunikationsvanor såväl vad avser användandet av 

facklitteratur och publicering som informella kontakter. 

I detta kapitel behandlas den skriftliga kommunikationen 

och analyserna bygger främst på de nämnda studierna som 

presenteras utförligare i Höglund(1980). I nästföljande 

kapitel analyseras den informella kommunikationen med ut

gångspunkt från samma undersökningar(se vidare Persson 

1980). I båda dessa kapitel görs också jämförelser ned andra 
undersökningar som vi arbetat med. De återstående kapitlen 

äanas sedan åt undersökningar av användarutbildning oca da

torbaserad litteratu rsökning - två möjliga sätt att 
stimulera utnyttjande och urval av information. 

En studie av en FoU-organisation 

Forsknings- och utvecklingsarbete kan betraktas som en 

innovationsprocess innefattande olika stadier - från 

idé till färdig lösning eller produkt. Av Figur 16 fram

går betydelsen av information om såväl behov och marknader 

som om befintlig vetenskaplig och teknisk kunskap. Ju 

längre fram i innovationsprocessen ett F&U-arbete hunnit, 

desto mer information har ackumulerats och desto mindre 

är den initiala osäkerheten som föranleder ett sökbeteende. 

Vi kan därför antaga att informationssökning och informa

tionsutnyttjande tenderar minska under innovationsprocessen 

och att samtidigt en förskjutning från externa till interna 

informationskällor därvid äger rum. Denna grundläggande hy
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potes kan sedan preciseras och utvecklas i en rad olika 

former. 

Uppmärksanrnandel 
av behov eller 
.marknader K Samhällsmål, behov och marknader 
Idé- Projekt- Problem 
generering 

/ 
definition̂  lösning HDesign \ jProduk-

òch ut- p" tion 
yecklingy i 

) 
Produk Mark
tion nads

i 
föring 

(Nya idéer och tekniker 
Befintlig vetenskaplig, teknisk och 
produktionsteknisk "kncw-hcw" 3 

Figur 16 Innovationsprocessen inom forskning och utveckling 
Källa: Rothwell och Robertson(1973) 

Den hypotes som här föreligger innebär alltså att vi för

väntar både kvantitativa och kvalitativa skillnader i in

formationsbehov och kommunikationsbeteende i olika faser 

av innovatiônsprocessen. I en studie av informationsutnytt

jande i en F&U-organisation studerade Höglund(1980) indi

katorer på informationsbehov och olika mått på informations

utnyttjandet. F&U-organisationens uppbyggnad följer delvis 

innovationsprocessens olika stadier, varför det var möjligt 

att gruppera avdelningar och ämnesområden på ett sätt som 

liknar den process som illustreras i Figur 16. 

Av Tabell 6 framgår att man ägnar mer tid åt läsning 

av facklitteratur inom avdelningar som ligger i början 

av innovationsprocessen. Eftersom det här gäller en 

läkemedelsindustri representerar de olika avdelningarna, 

på det sätt de är uppställda i tabellen, kronologiska 

steg vid framtagandet av ett nytt läkemedel. Anledningen 

till att medicinare har en längre lästid än farmakologerna 

sammanhänger med att medicinarna har särskilda uppgifter 

för bevakning av existerande läkemedels biverkningar. 

Avdelningstillhörighet indikerar inte enbart olika grader 
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av osäkerhet utan också ämnesinriktning, vilket bi a är 

relaterat till ett visst utbud av information och informa

tionskällor. Därför är måttet lästid inte helt tillräckligt 

för en jämförelse mellan avdelningar. 

Tabell 6 Lästid för skriftliga externa informationskällor 
bland specialister i olika steg av FoU-processen 
Källa: Höglund(1980) 

Andelen som läser 
Avdelnings typ mer än 8 t im/vecka n 

Organisk kemi 59.1 % 22 

Farmakologi 28.5 % 7 

Medicin 46.2 % 26 

F&U-service(forskning) 21.3 % 33 

Marknad 20.0 % 5 

F&U-service(produktion) 16.6 % 18 

Produktion och pro- n n 0 , -, , , . c 0.0 % 13 cessutveckling 

När det gäller sökbeteende som är riktat mot externa källor 

kan detta relateras till sk professionalism. Forskaren 

är inte bara medlem i en organisation, utan också medlem 

i en vetenskaplig disciplin med ett eget kommunikations

system, egna värden och eget språkbruk. Därför finns ett 

nära samband mellan läsning av facklitteratur, kontakt 

med externa kolleger och deltagande i kongresser och semi

narier. Av Figur 16 framgår också att kontakten med externa 

informationskällor är mest intensiv bland personer med höga 

befattningar och på avdelningar som är knutna till innovations

processens tidigare stadier(forskningsavdelningar). 

Vi kan också notera att de största skillnaderna i lästid 

är mellan olika avdelningar, medan personkontakter och 

kongressbesök är speciellt förunnat de högre positionerna 

på forskningsavdelningarna. 
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* A 

50 

40-

30-

20-

10-

-L. _L JL 

Externa formella källor 
(andel mer än 8 tim/vecka) 

Kentakt med externa kolleger 
(andel med hög kontakt) 

Deltagande i externa 
kongresser och seminarier 
(andel med högt deltagande) 

Lab ing Labled Labing Labled 
Utveckling Forskning 

Figur 16 Kontakt med externa informationskällor, 
avdelningstyp och position(Procent med hög kontakt) 
Källa : Höglund (19 80) 

Ett sammanfattande mått på kontakten med externa informa

tionskällor kan konstrueras på basis av tid för läsning 

av facklitteratur och tid för kontakt med externa kolleger. 

Vi har tidigare konstaterat att kontakten med externa in

formationskällor sammanhänger med stadium i innovations

processen. Detta har vi tolkat som uttryck för osäkerhet 

i de arbetsuppgifter eller problem man arbetar med. Denna 

hypotes stöds också av att de personer som ägnar mycket 

tid till externa kontakter samtidigt har en bred bevakning 

av flera olika ämnes- eller specialområden. På liknande 

sätt finner man att dessa personer utnyttjar ett större 

antal informationskällor för litteratursökning. 
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Dessa skillnader mellan hög- och lågutnyttjare av informa

tion avspeglar sig också i hur man värderar olika, enskilda 

informationskällor. T ex finner man att högutnyttjare värde

rar moderna hjälpmedel som datorbaserade informations

tjänster och "Current Contents" högre än lågutnyttjare, 

som i gengäld sätter större värde på abstrakttidskrifter. 

Primärtidskrifter värderas högt av båda grupperna. 

En speciell aspekt på utnyttjandet av extern information 

är att personer med goda externa kontakter ofta ser ut 

att fungera som rådgivare för kolleger inom organisationen. 

En analys av sådana nyckelpersoner, ofta benämnda gate

keepers, presenteras i nästa kapitel. Här räcker det med 

att konstatera att sådan rådgivning kan betraktas som en 

möjlig konsekvens av informationsutnyttjandet. 

Motiven för informationsutnyttjande kan vara både "professio

nella" och direkt knutna till givna arbetsuppgifter eller 

organisationens mål. Vi har ovan i Kapitel IV diskuterat 

relationerna mellan informationsutnyttjande och produktivi

tet. Vi framhöll därvid att analyser av dessa relationer 

måste ske under kontroll av andra faktorers inverkan. Vi 

har ovan visat på hur faktorer som position och avdelnings

typ i hög grad förutsäger informationsutnyttjandet. Samma 

faktorer torde också påverka publiceringsaktivitet och 

andra förhållanden som kan förknippas med relativt grund

läggande forskningsarbete. Det är därför av intresse att 

se om och i vilken mån informationsutnyttjandet har en 

självständig effekt på forskningsprestationerna. 

Förutom de i Figur 16 använda faktorerna "Forskning-utveck

ling" samt position användes i analysen utbildningsnivå 

samt ett mått på informationsutnyttjande som bygger på 

antalet regelbundet använda facktidskrifter. Dessa 

fyra faktorer relaterades sedan till ett index över hur 

mycket man publicerat i form av artiklar, böcker, patent 

mm under de senaste tre åren. Resultatet av analysen 
återges i Tabell 7 nedan. 
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Tabell 7 Informationsutnyttjande, avdelningstyp, position 
och utbildning mot 

Sambandet mellan 
tidskriftsläsninq 
och publicering i) 

0, 36 utan kontroll 

0, 44 vid kontroll för avdelningstyp 

0, 25 vid kontroll för position 

0, 35 vid kontroll för utbildning 

1) Måtten bygger på procentskillnader för olika kom
binationer av variabler. Variablerna är dikotoma 
(se vidare Coleman 1964, Ch 4) 

Av Tabell 7 framgår att det ursprungliga sambandet mellan 

informationsutnyttjande och publicering endast minskar 

obetydligt när man kontrollerar för några viktiga fak

torer. Detta tyder på att informationsutnyttjande och 

publicering inte bara är två sidor av samma aktivitet, 

utan också att de påverkar varandra så, att man kan iaktta 

en något högre publiceringsaktivitet bland dem som utnytt

jar fler informationskällor. 

För att sammanfatta kan man säga att vi i denna undersök

ning studerat relationerna mellan tre överordnade fenomen, 

nämligen osäkerhet(mätt via stadium i innovationsprocessen), 

sökbeteende(indikerat med olika mått på informationsutnytt

jande) samt innovationsförmåga (mätt via publicerade artik

lar, böcker, patent och rapporter): 

OSÄKERHET SÖKBETEENDE INNOVATIONSFÖRMÅGA 

TILLFREDSSTÄLLELSE 

Figur 17 Sambanden mellan några grundläggande begrepp 
i en modell över F&U-arbetet 
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Denna modell har vissa likheter med den modell som pre

senterats av March & Simon(se Figur 11 ovan), genom att 

vi infört begreppet tillfredsställelse. Det är rimligt 

att betrakta publicering som en indikation på att prob

lemet åtminstone delvis är löst och att detta ökar till

fredsställelsen, respektive minskar osäkerheten ."^1 den 

organisation av den typ vi här studerat innebär kraven 

på anpassning till en komplex och föränderlig omvärld att 

hela tiden ny osäkerhet och nya F&U-uppgifter skapas. Om 

innovationsförmågan skulle avstanna bör en av de första 

åtgärderna vara att pröva om kontakten med omvärlden och 

de interna förhållandena i organisationen ger tillräcklig 

näring åt osäkerheten i form av problem och krav på lös

ningar. Härvid bör man kanske notera att sökbeteendet 

inte bara är en komponent i problemlösningsarbetet, utan 

också en kanal för att uppmärksamma problem och möjlig

heter och därmed för återskapandet av osäkerhet. 

I den här beskrivna fallstudien har vi funnit att perso

ner med högt informationsintag också är de som oftast ut

nyttjar nyare system för informationssökning. I vilken mån 

detta kan bidraga till en ökad innovationsförmåga är än så 

länge inte studerat, men det ter sig inte helt orimligt att 

de som använder hjälpmedel för mer systematisk informations

bevakning och -sökning står sig bättre än de som utsätts 

för en mer slumpmässig exponering för information. 

Att mäta innovationsförmågan genom att räkna antalet publi

cerade alster är givetvis otillfredsställande. Vad man idealt 

skulle vilja mäta är mer kvalitativa aspekter som t ex hur 

ofta ett alster läses eller citeras, om arbetet i fråga fak

tiskt bidrar till ökad kunskap eller till lösandet av orak-
tiska problem. 

1) För läsaren kan begreppet osäkerhet ge associationer till 
oönskade egenskaper och förhållanden som t ex rädsla,feg
het, handlingsförlamning eller fara. Här avses istället 
en mer positiv tolkning av begreppet osäkerhet, t ex 
motivation att söka lösningar på problem och en strä
van mot förnyelse. Osäkerheten är dessutom knuten 
till arbetsuppgifter och inte till enskilda personer. 
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En studie av ett tekniskt specialområde 

Inom olika specialområden finner man ibland speciella in

formationscentraler. T ex har de nordiska massmediaforskarna 

bildat en gemensam informations- och dokumentationstjänst 

kallad NORDICOM. Andra svenska exempel är Institutet för 

Byggdokumentation, Statens Psykologisk-Pedagogiska Biblio

tek, Statens Väg- och trafikinstitut och en lång rad branch-

forskningsinstitut(Se vidare SINFDOK 1979). Dessa informa

tionsenheter eller specialbibliotek har trots sin ämnes-

mässiga specialisering ibland brett sammansatta användar

grupper. Ett exempel på ett tvärvetenskapligt sammansatt 

specialområde är fordon-markforskning. Inom detta område 

finner man specialister från företag, förvaltning och hög

skolor, från olika brancher och discipliner. Dessa olika 

intressenter har i Sverige bildat en gemensam informations

central benämnd SFM(Samarbetsorganisationen för fordon-mark

forskning) litteraturtjänst. Vi skall i det följande pre

sentera en del resultat från en undersökning av informations

vanorna bland specialisterna på fordon-markområdet. 

Den undersökta gruppen kan sägas representera en brokigt 

sammansatt grupp av tekniker fördelade på ett 80-tal 

organisationer och omkring 50 orter. Förutom informations

vanorna undersöktes informella kontakter inom området och 

hur dessa förhållanden sammanhänger med faktorer knutna 

till specialisten och dennes sociala miljö. De resultat 

som vi här funnit kan ses som en preliminär prövning av de 

samband vi diskuterat i kapitel IV. 

Informationsvanorna mättes i undersökningen via utnyttjande-

frekvens av en mängd olika informationskällor. Av samtliga 

källor användes informella kontakter med kolleger oftast. 

När det gäller hjälpmedel för litteratursökning kan man 

notera att omkring 44 procent uppgav sig aldrig använda da-

torbaserade informationstjänster och lika många använde ej 

bibliografier eller patenthandlingar. I stora drag påminner 

denna allmänna bild av informationsvanorna om Selanders re
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sultat, trots skillnader i undersökningsgruppernas samman

sättning, De tryckta källornas utnyttjande enligt de båda 

undersökningarna framgår av nedanstående rangordning. Sam

bandet mellan dessa rangordningar är tydligt (rs= 0,88) . 

Tabell 3 Rangordning av tryckta källor efter nyttjande-
frekvens 
Källor: Selander (1968) , Höglund&Persson(1976) 

Enligt Selander-^-) Enligt Höglund&Persson^) 

Facktidskrifter Facktidskrifter 

LeverantörStryck Interna rapporter 

Interna rapporter Handböcker 

Handböcker Fackböcker 

Fackböcker Leverantörstryck 

Konferenshandlingar Externa rapporter 

Externa rapporter Konferenshandlingar 

Patentskrifter Patentskrifter 

Bibliografier Bibliografier 

1)Baserat på hur många som uppger sig använda 
olika informationskällor 

2)Baserat på hur många som använder dessa källor 
någon gång per månad el oftare 

Både det totala informationsintaget, fördelningen mellan 

olika kategorier av informationskällor som t ex interna 

respektive externa källor samt fördelningen mellan enskil

da källor inom respektive kategori varierar kraftigt mel

lan olika användare. Medelvärdet för antal lästa tid
skrifter är omkring 10 st, medan antalet skrivna artiklar 

är omkring hälften så många i medeltal. Fördelningen 

för publicering är emellertid mycket mer sned än den är 

för läsning, dvs få personer skriver ganska mycket. Det 

finns också här ett samband mellan utnyttjandet av fack

litteratur och publiceringsaktivitet mätt som antal publice

rade böcker ( rs .31) / artiklar(rs.32 ), interna rapporter(rs.2C ) 

patent( rs.15) och andra rapporter(rs.10 ). 

Trots den stora spridning som förekommer i informations

utnyttjandet - liksom också i miljöfaktorerna i de många 

v skilda organisationer som ingår i undersökningen - kan man 
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se att enkla uppgifter om verksamhetstyp, informations

tillgång och individegenskaper kan användas för att de

finiera grupper med lågt respektive högt informationsut

nyttjande. Vi har ovan diskuterat hur verksamhet inom 

grundläggande eller tillämpad forskning, hur ämnesområ

dets karaktär, individens position mm kan antas påverka 

informationsbehov och -utnyttjande. I Tabell 9 återges 

sambanden mellan utnyttjandet av facklitteratur och ett 

antal variabler som skulle kunna ingå i en modell för in

formationsutnyttjande. 

Tabell 9 Utnyttjande av facklitteratur och andra tryckta 
källor samt olika miljö- och bakgrundsfaktorer 
hos användarna (Spearman's rangkorrelation rs) 
Källa: Höglund&Persson(1976) 

F&U-indikatorer r 

Organisationstyp(industri 
förvaltning,forskning) 0,189 

(mot utnyttjandefrekvens 
för tryckta källor) 

Arbetsuppgift (utveckling
forskning 

Tekniskt specialområde 
(tillämpnings- resp 
forskningsinriktat) 

0,226 

0,119 

INDEX "FORSKNING-UTVECKLING" 
rs=0,306 

Tillgänglighetsindikatorer 

Tillgång till litteratur
tjänst inom organisationen 0,151 

Tillgång till tidskrifter 0,102 

Möjlighet att följa ut
vecklingen inom området 0,165 

INDEX "TILLGÄNGLIGHET1 
rs=0,2 33 

Individindikatorer 

Utbildningsnivå 

Erfarenhet av specialom
rådet-

Position (antal underställ
da) 

Behovsindikatorer 

0, 321 

0,106 

0,104 

Behov av information för 

-arbetet 

-kompetensut
veckling 

0,412 

0,471 

INDEX "BEHOV" 
rs=0,456 
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Resultaten i Tabell 9 kan anknytas till den modell som 

presenterats ovan i Figur 17. T ex kan man se index för 

"Forskning-utveckling" som en indikator på osäkerhet i 

arbetsuppgifternas karaktär, medan informationsutnyttjandet 

indikerar begreppet sökbeteende. Här tillkommer emellertid 

också andra faktorer såsom faktisk och upplevd tillgång på 

information, individuella resurser och upplevda informa

tionsbehov. Vi har i flera sammanhang tidigare argumente

rat för att informationsutnyttjandet förutsätter en objek

tiv och en subjektiv aspekt både när det gäller behov av och 

tillgång till information, dvs de faktiska behoven av in

formation och den faktiska tillgången på information och 

informationstjänster måste också upplevas eller vara kända 

av individen för att kunna stimulera utnyttjandet. 

Av Tabell 9 framgår att samtliga variabler har tydliga 

positiva samband med informationsutnyttjande. Däremot 

framgår inte hur de olika faktorerna sammanhänger med va

randra. Komplexiteten i dessa relationer har berörts i ti

digare kapitel i denna rapport. Man måste t ex räkna med 

mättnadsfenomen och "avtagande utbyte" av ytterligare 

informationsintag. Om t ex biblioteket skulle öka sitt in

köp av litteratur så är det inte säkert att efterfrågan 

skulle hålla jämna steg med den ökade informationstillgången. 

Men, det är samtidigt ofrånkomligt det finns en tendens 

att god tillgång till information och kunskap om denna re

surs ökar sannolikheten för utnyttjande. 

De individuella karakteristika som förekommer i Tabell 9 

kan betraktas som resurser för informationsutnyttjande. 

Utbildning ger t ex vissa förutsättningar för att förstå 

och använda facklitteratur. Men, man kan också betrakta 

en utbildning eller examen som uttryck för att man till

hör en professionell grupp med behov av information för 

att bibehålla och utveckla sin specialkompetens. Detta 

gör att man kan antaga att utbildning både kan fungera 

som direkt resurs för informationsutnyttjandet och som en 
indirekt stimulans via behov. 



-77-

En studie av samhällsvetare 

Utnyttjandet av information i FoU-arbete har stude

rats inom framförallt naturvetenskap och teknik. 

Studier av samhällsvetenskap och humaniora är i detta 

sammanhang mindre vanliga. Bland de studier som ändå 

genomförts kan INFROSS-projektet nämnas. I detta pro

jekt studerades informationsbehov och -vanor bland engel

ska samhällsvetare(Line 1971). Man fann att samhälls

vetarna i stor utsträckning förlitar sig på böcker som 

informationskälla, till skillnad från naturvetenskap 

där tidskriften är den viktigaste informationskällan. 

I vilken mån den vetenskapliga tidskriften dominerar in

formationsspridningen inom ett ämnesområde kan betraktas 

som ett mått på ämnets utvecklingstakt och kumulativitet. 

Ju snabbare kunskapsutvecklingen är desto större blir 

behovet av snabb spridning av resultat så att prioritets

anspråken kan realiseras. Ju mer kumulativ kunskapsutveck

ling är desto mer standardiserade former för resultatrapp

ortering utvecklas. Den standardiserade form som tidskrift

en utgör innebär också att artiklarnas omfång kan begrän

sas. 

Även inom samhällsvetenskap kan man urskilja ämnen som 

kännetecknas av olika utvecklingstakt och kumulativitet. 

Inom ämnet psykologi har den vetenskapliga tidskriften en 

starkare ställning än inom övriga samhällsvetenskapliga 

ämnen(Line 1971). Price (1970) visar att psykologiska tid

skrifter oftare har artiklar med yngre referenser än socio

logiska. T ex hade American Psychologist 1965 47.6 procent 

av sina referenser inom den senaste femårsperioden, medan 

motsvarande tal för American Sociological Review var 3 5.2 

procent, Journal of Communication 36.0, Public Opinion 

Quarterly 38.2, Sociometry 37.4 procent. Naturvetenskap

liga tidskrifter uppvisar betydligt högre siffror. 
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I början av 1970-talet introducerades de första dator-

baserade litteraturtjänsterna för samhälls- och beteende-

vetare i Sverige. När Kungliga Tekniska Högskolans biblio

tek 1973 erbjöd svenska samhällsvetare att utan kostnad 

utföra datorbaserad litteraturbevakning blev intresset 

mycket stort för detta nya hjälpmedel. I anslutning till 

detta försök genomfördes bl a en enkätundersökning bland 

de omkring 500 samhällsvetare som deltog i försöket. Denna 

undersökning visar att det vanligaste sättet att söka 

litteratur är att använda litteraturförteckningar i 

böcker och tidskrifter, vilket också överensstämmer med 

de resultat Line(1971) fann (Se Tabell 10). 

Tabell 10 Rangordning av informationskällor för 
litteratursökning bland samhällsvetare 
Källor: Persson&Höglund(1975), Line(1971) 

Enligt Persson&Höglund Enligt Line^ 

Referenslistor från Referenser från 
böcker och tidskrifter böcker och tidskrifter 

Bibliografier och Fråga en annan person 
abstrakttidskrifter 

Fråga en annan person Abstrakt och index 

Kortkataloger på Kortkataloger på 
bibliotek bibliotek 

Sökning i bokhyllor Sökning i bokhyllor 
på bibliotek på bibliotek 

1) Här redovisas endast de källor som upptagits av 
Persson&Höglund(1975). Line(1971) tar särskilt 
upp bokrecensioner, på fjärde plats och konsul
tation av bibliotekarier samt specialbibliogra
fier som de minst utnyttjade källorna. 

Undersökningarna från SSCI-försöket i Sverige visar att 

man ägnar ungefär dubbelt så mycket tid åt läsning av 

fackböcker som åt facktidskrifter. I likhet med den tids

användning i FoU-miljö som presenterats i Tabell ^ finner 

man att enbart själva lästiden bland samhällsvetarna upp

tar en stor del av arbetstiden(Se Tabell 11). 

Litteratursökning kan betraktas som den minst tidskrävande 
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înformationsaktiviteten. Bland personalen i den ovan pre

senterade fallstudien av en FoU-organisation ägnades löp

ande litteraturbevakning betydligt mer tid än själva läs

ningen av litteratur. Dessa skillnader illustrerar på ett 

mycket tydligt sätt det faktum att naturvetenskaplig verk

samhet innebär högre ställda krav på systematisk litteratur

bevakning än samhällsvetenskaplig. Vi kan också se denna 

skillnad som ett uttryck för bristande tillgång till ade

kvata hjälpmedel för litteratursökning eller som ett resul

tat av dålig kännedom om befintliga bevakningsinstrument. 

Tabell 11 Rangordning av informationsaktiviteter bland 
samhällsvetare och personal i ett FoU-labora-
torium. Källa: Persson (1972), Ljungberg&Tullgren 
(1973). Antal tim/vecka anges inom parentes. 

Samhällsvetare 
enligt Persson 

FoU-personal 
enligt Ljungberg&Tullgren 

Intensivstudier av 
litteratur(6.2) 

Fakta- och uppgifts
insamling (3.6) 

översiktlig oriente
rad läsning(3.6) 

Studier av internt 
prod, material(2.3) 

Kontakt med externa 
kolleger(2.1) 

Löpande litteratur
bevakning (1 . 7) 

Löpande litteratur
bevakning (2.3) 

Intensivstudier av 
litteratur(2.1) 

översiktligt oriente
rad läsning(1.2) 

Fakta- och uppgifts
insamling (1 . 2) 

Studier av internt 
prod, material(1.1) 

Kontakt med externa 
kolleger(1.0) 

1) Bygger på uppgifter från 130 samhällsvetare 
i en förstudie bland deltagare i SSCI-försöket. 

2) Bygger på 130 forskare i en industriell FoU-
organisation. Frågorna är inte helt jämförbara 
eftersom man i det senare fallet fick uppge 
procent av arbetstiden och inte timmar direkt. 
Det kan antas att gränsen också är tydligare 
mellan arbets- och fritid här än bland samhälls
vetarna, som också oftare var deltidsanställda, 
studerande på forskarutbildningen mm. 

Av Tabell 11 framgår att rangordningen mellan olika infor
mationsuppgifter skiljer sig mellan de olika kategorierna 

av forskare. Det mest anmärkningsvärda är att löpande litte-
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ra turbevakning är den aktivitet man ägnar mest tid på FoU-

laboratoriet medan man ägnar minst tid åt detta bland sam

hällsvetarna. 

Eftersom försöket med datorbaserad litteratursökning för 

samhällsvetare i första hand var utformat som ett hjälp

medel för bevakning av tidskriftslitteraturen ställdes i 

undersökningen frågor om inställningen till kurai] ativitet 

i forskningen och kännedom om alternativa hjälpmedel för 

litteratursökning. Resultaten visar därvid på ganska mått

liga ambitioner när det gäller kumulativitet. Behovet av 

snabb och löpande bevakning är också ganska måttligt i 

jämförelse med t ex naturvetenskap och teknik. Flertalet 

av de tillfrågade samhällsvetarna ansåg t ex att en gång/ 

vecka var alltför snabb takt när det gäller att få anvis

ningar om aktuella tidskriftsartiklar. Detta kan delvis 

ses mot bakgrund av att samhällsvetarna lägger stor vikt 

vid andra informationskällor. Härnqvist&Gustafsson(1978) 

fann sålunda i en citeringsstudie inom pedagogik att 54 

procent av citeririgarna gavs till monografier. 

Mot denna bakgrund är det kanske inte så förvånande att 

endast 20 procent av deltagarna i SSCI-försÖket kände till 

den då relativt nya"Current Contents in Social and Behavioral 

Sciences". Det visade sig emellertid också att kännedomen 

om andra hjälpmedel för litteratursökning var begränsad och 

endast ca 40 procent hade någon gång använt "Dissertation 

Abstracts". Detta antyder att bristande tillgång till och 

bristande kännedom om sökhjälpmedel kan ha bidragit till 

att så pass lite tid ägnas åt sökning och bevakning av litte

raturen. Ett stöd för detta antagande är det stora intresse 

och de förhoppningar som SSCI-introduktionen väckte. Hela 

87 procent av användarna uppskattades enligt förstudien 

vänta sig att SSCI skulle bli av stor eller mycket stor 

betydelse för deras forskning. Sedan är det en annan sak 

att så höga förväntningar kan inrymma orealistiska krav på 

systemets prestanda. 
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Mot en modell för informationsutnyttjande 

Vi har ovan presenterat några resultat från tre olika 

studier av informationsutnyttjande. Tillsammans represen

terar dessa studier några huvudtyper av informations

användare inom svensk FoU. Det är här.av intresse att 

jämföra dessa fallstudier mot bakgrund av en teoretisk 

modell. De tre undersökningarna innehåller olika variab

ler, men kan ändå relateras till grundläggande begrepp 

för analyser av informationsutnyttjande. Även om olikhe

ter mellan undersökningarna innebär praktiska begräns

ningar är det samtidigt en fördel om man finner att va

riationer i operationaliseringar och studerade grupper 

ger stöd åt en och samma grundläggande modell. 

Tyngdpunkten i analysen ligger i detta kapitel på infor

mationsvanor och -utnyttjande. Men, intaget av informa

tion antas också sammanhänga med t ex publiceringspro

duktivitet - eller allmännare - sökbeteendet antas sam

manhänga med innovâtionsförmåga. Det är i detta sammanhang 

anmärkningsvärt att forskningen så ofta inriktas på att 

förklara antingen informationsutnyttjande eller t ex forsk

ningsproduktivitet, men sällan innefattar båda dessa i 

analysen. På den mest fundamentala nivån är det rimligt 

att betrakta dessa beteenden som "två sidor av samma mynt". 

Detta kan illustreras med en enkel figur. 

Problem/behov, 
resurser, vär
deringar 

X 2 Innovâtionsförmåga/ 
publiceringsproduktivitet: 

Y Sökbeteende/in-
formationsutnyttj ande 

Figur 18 Antagna samband mellan individ/miljöfaktorer, 
sökbeteende och innovationsförmåga 
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De centrala begrepp som diskuterats i denna skrift kan 

vi kalla osäkerhet(i en problemlösningssituation), in

dividresurser, informationstillgång och upplevda infor

mationsbehov. Dessa begrepp motsvarar då "X" i Figur 18 

ovan och antas kunna förklara en god portion av varia

tionerna i sökbeteendet, men också i publiceringsaktivitet. 

Relationerna mellan dessa faktorer bör då se ut ungefär 

som i Figur 19 nedan. 

TILLGÄNG PÂ 
INFORMATION 

OSÄKERHET 

INDIVID
RESURSER 

SÖKBETEENDE 

UPPLEVDA 
BEHOV 

INNOVATIONS-

FÖRMÅGA 

Figur 19 En modell för analys av informationsutnyttjande 

För att denna modell skall fungera som vägledande vid 

val av strategier, t ex vid planering av informationsåtgär-

der^behöver man bestämma de olika faktorernas relativa be

tydelse. På basis av sådan kunskap kan man diskutera prio

riteringar mellan olika typer av åtgärder - t ex mellan 

informationsåtgärder för att förbättra tillgången till in

formation eller åtqärder som är inriktade på individen och 

arbetsmiljön. Vi skall här begränsa oss till att sammanfatta 

en prövning av modellen med data från undersökningarna bland 

tekniker och samhällsvetare. 

Undersökningen bland tekniker och specialister inom fordon

markområdet ger, som framgått av Tabell 9 en rad variabler 

som anknyter till modellens begrepp. Det är här av intresse 

dels att få en viss uppfattning om effekterna på informa

tionsutnyttjande respektive publicering, dels att se om 

sambandet mellan "input" och "output" av information kvar

står då övriga faktorers inflytande kontrolleras. 



-33-

I Figuren nedan ges samband mellan några indikatorer på 

modellens begrepp. Som indikator på individens resurser 

(för att söka och bearbeta information) ingår här endast 

utbildningsnivå, nredan övriga variabler är indexkonstruktioner. 

Informationsutnyttjande är ett index över åtta olika källors 

utnyttjandefrekvens och publiceringsaktivitet bygger på pub

licering av böcker, tidskrifter, rapporter och patent, övriga 

index framgår av Tabell 9 ovan. 

.46, .34 
.22 

.41 

.46 .27 

.29 
.05 

Upplevda 
behov 

Publi
cering 

Forskning/ 
utveckling 

Utbildnings
nivå 

Tillgång till 
information 

Informations
utnyttjande 

Figur 20 Samband mellan variabler i en empirisk modell för 
informationsutnyttjande och publicering/tekniker 
(produktmomentkorrelationer) 

De resultat som visas i figur 20 kan jämföras med motsvaran

de data för samhällsvetare, vilka presenteras nedan. Samtliga 

faktorer utom upplevda behov har åtminstone en likartad in

dikator även i studien bland samhällsvetare. Det framgår här 

att relationerna mellan variablerna uppvisar ett aanska lik

artat mönster i de båda studierna. 

.30 

.31 

Tidskrifts-
läsnina 

Utbildnings-

Publicerings-
aktivitet 

Tidskrifts
tillgång 

Forskningsaktivitet 
(antal tinv/vecka) 

Figur 21 Samband mellan variabler i en empirisk modell för 
informationsutnyttjande och publicering/samhällsvetare 
(produktmomentkorrelationer) 
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Vi fann i den första av de tre ovan presenterade undersök

ningarna stöd för ett samband mellan osäkerhet, sökbeteende 

och innovationsförmåga. Denna undersökning rör förhållanden 

inom en F&U-organisation. I undersökningen bland tekniker 

tillkommer variabler som gör det möjligt att studera bety

delsen av variationer i informationstillgång mm. 

Resultaten från undersökningen bland tekniker ger även de 

stöd åt den föreslagna analysmodellen. På vissa punkter kan 

också undersökningen bland tekniker jämföras med samhälls-

vetarstudien. Därför återges här en jämförande analys av in

formationsutnyttjande och publicering för dessa två grupper. 

I tabell 12 och 13 återges andelen högutnyttjare av tidskrif

ter respektive facklitteratur för olika kategorier. 

Tabell 12 Informationsutnyttjande bland samhällsvetare 
mot utbildning, forskningsaktivitet och till
gång till tidskrifter 

Tidskrifts-
tillgång Laq Hog 

Forsknings- T o T © 
aktivitet Lag Hog Lag Hog 

Utbildning Låg Hög Låg Hög Låg Hög Låg Hög 

Andel som lä
ser mer än 25 40 44 70 46 50 53 77 
5 tidskrifter 

n (65) (25) (57) (27) (41) (20) (38) (22) 

Tabell 13 Informationsutnyttiande bland tekniker mot 
utbildning, forskning-utveckling och informa-
tionstillaåna 

Informations
tillgång Låg Höq 

Forskning/ 
utvecklina Utv Forsk Utv Forsk 

Utbildnina Låg Hög Låg Hög :Låg Hög Låg Hög 

And el med högt ^ c. c o  *d c  t  o  i c. c. c. 
utnyttjande 20 26 33 58 35 79 75 66 

av facklitt. 

n (10) (19) (3) (1") (17) (I«) (8) (32) 
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En hastig blick på tabellerna 12 och 13 visar på liknande 

tendenser i de två materialen. Ju högre utbildning, forsk

ningsaktivitet och informationstillgång, desto högre är in

formationsutnyttjandet. Vissa avvikelser förekommer dock i 

de mer udda kombinationerna med hög informationstillgång 

samtidigt med låg utbildning och hög forskningsaktivitet 

eller vice versa. Detta tyder på vissa interaktionseffekter* 

mellan de ingående variablerna. Ett sammanfattande mått på 

respektive variabels effekt på informationsutnyttjandet kan 

lätt beräknas enligt Goleman(1964). Med den metoden kan vi 

få en uppfattning om de olika faktorernas relativa betydelse« 

De mått eller effektparametrar som återges i Tabell 14 bör 

dock tolkas försiktigt, eftersom alla förutsättningar för 

metoden inte kan anses helt uppfyllda här. 

Tabell 14 Effektvärden för olika variablers inverkan 
på informationsutnyttjande bland samhälls
vetare och tekniker(Underlaa: Tabell 10 och 11; 
Oçeil) e för e för 

samhällsvetar- tekniker
undersökningen undersökningen 

Tillgång till tidskrifter/ .173 .295 
tillgång till information 

Forskningsaktivitet/ 
Forskning-utveckling .208 .180 

Utbildning .118 .165 

Summa e .499 .64 0 

Av intresse här är att de tre använda variablerna synes för

klara en inte försumbar del av variationerna i informations

användning - även om de beräknade måtten bör betraktas som 

mycket grova approximationer. Det framgår också att informa-

tionstillaång kan ha en självständig effekt på informations-

utnyttjandet samtidicrt som den tycks spela olika roll i de 

två undersökta grupperna. 

I nästa steg riktas intresset mot relationerna mellan in

formationsutnyttjande och publicering. Tyvärr räcker inte 

materialens storlek för en kontroll av så många variabler, 
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men det-är ändå möjligt att se hur de hittills studerade fak

torerna sammanhänger med publiceringsproduktivitet. Det vi

sar sig då att trots skillnader i använda mått uppvisar un

dersökningarna ett liknande mönster även här. Det finns ett 

tydligt samband mellan informationsutnyttjande och publice

ring för såväl tekniker som samhällsvetare, trots att de 

jämförbara analyserna bygger på summariska mått. Effektvär

den från den jämförande analysen återges i Tabell 15. 

Tabell 15 Effektvärden för olika variablers inflytande 
på publicering bland samhällsvetare och tekniker 

Samhällsvetare Tekniker 

Forskningsaktivitet 
resp Forskning-utveckling 

Utbildning .318 

Tidskriftsläsning resp 
informationsutnyttjande ' x 

Summa e .636 .465 

.270 

.050 

.145 

De stora skillnaderna mellan dessa undersökningar när det 

gäller effekterna av utbildning sammanhänger med utbildnings

måttets olika användning och innebörd i de båda studierna. I 

teknikerundersökningen finns ganska stor spridning i utbild

ningsnivå, medan samhällsvetargruppen består av disputerade 

och odisputerade lärare och forskare. Den höga effekten av 

utbildningsvariabeln bland samhällsvetare kan därför ses som 

en konsekvens av publicering i anslutning till avhandlings

arbeten. 

Hittills har vi diskuterat ett generellt samband mellan 

"input" och "output" av information. Informationsutnytt

jande är emellertid en komplex variabel och det skulle 

vara intressant att precisera vilka informationskällor 

som i första hand konstituerar det allmänna sambandet 

mellan informationsutnyttjande och publicering. Under

sökningen bland tekniker möjliggör en sådan analys, efter

som informationsutnyttjandet där är studerat för en mängd 
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olika typer av informationskällor(se Tabell 16). 

Tabell 16 Saraband mellan utnyttjandefrekvens av olika 
informationskällor och olika mått på publi
ceringsaktivitet (Spearmans rangkorrelation 
för de tio starkaste sambanden) 

Publicerings- Publicering 
aktivitet(index) av artiklar Patent 

Utlandskon-
takter/org. .36 

Föreläsningar 
och kurser .36 

Patent
skrifter .41 

Externa 
rapporter .34 

Utlandskon-
takter/org. .35 

Leverantörs-
tryck .21 

Bibliogra
fier .34 

Bibliogra
fier .30 

Studiebesök 
och resor .20 

Pers. kontakt 
inom landet .30 

Utlandskon
takter/pers . .30 

Interna 
möten .17 

Referattid
skrifter .28 

Externa 
rapporter .30 

Referattid
skrifter .16 

Konferen
ser .27 

Referattid
skrifter .26 

Datorbaserad 
litt, sökning .16 

Föreläsningar 
och kurser .27 

Org. kontakt 
inom landet .26 

Utlandskon-
takter/org. .15 

Konferens
handlingar .27 

Fack
böcker .24 

Biblio
grafier .15 

Fack
böcker .26 

Pers. kontakt 
inom landet .24 

Fack
böcker .15 

Utlandskon
takter/pers . . 26 

Konferens
handlingar .23 

Hand
böcker .10 

Vi finner att sekundära informationskällor och informella 

kontakter uppvisar de starkaste sambanden med publicerings

aktivitet. Även rapporter från andra organisationer har en 

framträdande plats när det galler konventionell publicering. 
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När det gäller patent framträder ett annat mönster. Infor-

mationssökandet är här mer inriktat mot andra patent och 

produkter samt studiebesök. Att datorbaserad litteratur

sökning används särskilt av de som producerar "uppfinningar" 

eller patenterade produkter kan förklaras av stora krav på 

återvinningsförmåga hos informationskällan, men kanske ock

så av uppfinnarens större benägenhet att adoptera ny teknik. 

Om vi i stället för samtliga källor enskilt använder de 

olika -grupperna av källor kan vi studera informationsut

nyttjandets samband med olika produktivitetsmått mer över

siktligt. När det gäller publicering av artiklar finner mari 

då ett positivt samband«med utnyttjande- av flertalet typer 

av informationskällor, men klart tydligast är sambandet för 

externa källor, vare sig de är informella eller facklitte

ratur. På liknande sätt har patent positiva samband med flera 

olika typer av källor - dock ej intern skriftlig information. 

Som framgått ovan är det främst källor av typen "semi-formella" 

dvs branschinformation, leverantörsinformation, patentskrif

ter etc, som används oftare bland personer med många patent 

bakom sig (eg. många patent/tidsenhet). 

Samband mellan utnyttjandefrekvens för olika 
kategorier av källor och produktivitetsindikatorer 
(rs) 

Publicering Publicerade 
(index) artiklar Patent 

Formell extern 
(facklitteratur 
och sekundära 
källor) 

.38 .32 .14 

Interna skriftliga .18 . 04 -.01 
Interna informella .17 .15 .10 
Externa informella .35 .34 .08 
Semiformella .07 -.03 .26 
Summaindex för samt
liga källor .31 .20 .18 

Tabell 17 

Källtyp 
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Det bör här understrykas att de olika slagen av informations-

utnyttjande är nära relaterade till varandra. Trots att vissa 

källor spelar särskilt stor roll för t ex personer med många 

patent eller artiklar är samtliga här studerade former för 

informationsintag korrelerade med varandra. Ett högt infor

mationsintag i ett avseende ökar alltså sannolikheten för 

högt informationsintag också via andra källor. 

Tabell 18 Samband mellan utnyttjande av olika slag av 
informationskällor (rs) 

1 2 3 4 5 

1 Facklitteratur och 
sekundära källor 

2 LeverantörStryck, 
patent mm 

3 Intern skriftlig 
information 

4 Intern informell 
kommunikation 

5 Externa 
kontakter 

.23 .43 

.25 .39 

.34 .33 

.45 

De analyser vi här presenterat med data från tre skilda un

dersökningar ger ett allmänt stöd åt den föreslagna modellen. 

Det har också varit möjligt att specificera informationsut

nyttjandets betydelse med avseende på enskilda informations

källors olika roll i skilda slag av F&U-verksamhet. 

Några viktiga resultat kan sammanfattas i följande punkter. 

Osäkerhet Ju tidigare i innovationsprocessen, desto mer 
utnyttjas extern information via skriftliga och 
muntliga källor, desto fler olika slag av infor
mationskällor används och desto fler olika soe-
cialområden bevakas. 

Informa- Ju fler tidskrifter man har tillgång till och ju 
tionstill- bättre informationsservice, desto mer information 
gänglighet tenderar man använda i F&U-arbetet. 

Informa- Det finns ett positivt samband mellan utnyttjande 
tionsutnytt-av olika slag av informationskällor, Så att ett 
i^nde mer frekvent utnyttjande av en källa ökar sanno

likheten för högt utnyttjande även av andra källor. 

Ett högre informationsutnyttjande sammanhänger med 
högre publiceringsåktivitet i alla tré undersök
ningarna. 
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Ju högre informationsutnyttjande, desto större 
sannolikhet att man tillfrågas om råd. 

Olika typer av informtionskällor är olika starkt 
relaterade till produktivitet. Forskare som pub
licerar artiklar synes ha störst glädje av infor
mella externa kontakter samt av facklitteratur 
och sökhjälpmedel. Tekniker som producerar upp
finningar (patent) förlitar sig i särskilt hög 
grad på bransch-, leverantörs- och patentinforma-
tion mm. Om man jämför låg-och högproduktiva 
forskare har de högproduktiva ett högre utnyttjan
de särskilt av externa källor, men de använder ock
så något oftare samtliga typer av informationskällor. 

Att informationsutnyttjande och publicering är intimt för

knippade med varandra och delvis också kan förklaras med 

liknande faktorer understryker det rimliga i att behandla 

dessa samtidigt i analyser med focus på informationsvanor 

eller på forskningsproduktivitet. De faktorer som diskute

rats i detta avsnitt och i Höglund(1980) pekar på några 

grundläggande utgångpunkter för en modell över såväl infor

mationsutnyttjande som publiceringsproduktivitet. 

I början av detta avsnitt skisserades ett "input-output 

perspektiv på informationens roll i forskningen. Publice

ring kan då ses som en output-funktion. En annan typ av 

output sker muntligt. Man för vidare information och upp

lysningar om egen och andras forskning, tillfrågas om råd 

mm på basis av verklig eller uppfattad kompetens på områ

det. I följande kapitel behandlas samspelet mellan formell 

och informell kommunikation och olika kontaktnäts struktur 

bland forskare och tekniker. 

Produk-
tivitet 
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VI INFORMELL KOMMUNIKATION 

Inledning 

När det gäller att finna lösningar på informationsproblem 

inom vetenskap och teknik har man tenderat att undervär

dera den informella, mellanpersonliga kommunikationens 

betydelse. Menzel(1967) konstaterar: 

"One of the paradoxes in current history of scientific 
information is the simultaneous coming to the fore 
of its mechanization and its dependence on informal 
contacts and unplanned events. At the very time when 
scientific communication, under the impact of pro
digious advances in computer-controlled printing, 
machine indexing, microreproduction, remote computer 
access, time-sharing, and cathode-tube displays, 
promises to become more elegantly planned, study 
after study shows that person-to-person exchange of 
information plays an even more vital role in science 
than scientists have already realized." 

Från bl a tidsstudier av forskares och teknikers arbete 

har man funnit att informell kommunikation, samtal mellan 

kolleger, tar en stor del av arbetstiden i anspråk (Klemmer 

& Snyder 1972). Man har också funnit att flertalet forsk

ningsidéer härstammar från mellanpersonliga kontakter och 

inte från tryckta, formella informationskällor. Garvey & 

Griffith(1971) fann att av 200 forskningsansatser i psyko

logi härstammade bara en av sju från tryckta källor. 

Att den informella kommunikationen tycks spela en så pass 

viktig roll i samband med teknisk/vetenskaplig informa

tionsspridning kan bero på att den har några uppenbara 

förtjänster. 

Genom att fråga en kollega kan man få information snabbare 

och mer selekterad än om man utnyttjar skriftliga källor. 

Kraven på tidsvinster och selektivitet blir speciellt an

gelägna när informationsmängden är stor och ökar snabbt. 

Om man enbart förlitade sig på skriftliga källor när man 

söker information skulle detta innebära att möjligheterna 

till annan verksamhet reducerades, såväl tids- som kost-

nadsmässigt. 
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Ibland händer det vid sökning i skriftliga källor att 

man finner dokument som vid genomläsning visar sig vara 

av mindre intresse än vad man från börjat väntat sig. 

Genom att konsultera en kollega är det möjligt att få 

värderad och sammanfattad information om ett dokument 

och man kan därmed minimera risken för onödig läsning. 

Genom att vända sig till en person kan man få transfor

merad information. Informationen kan omvandlas till ett 

annat språkbruk så att den kan förstås av mottagare med 

speciella förutsättningar. Naturligtvis finns det en risk 

att transformerad information innebär att det ursprungliga 

innehållet förvanskas, men det finns ofta möjligheter att 

på ett senare stadium kontrollera informationens riktig

het. Behovet av transformerad information är betingat av 

bl a ökad tvärvetenskaplig forskning och specialisering. 

Idag är det relativt svårt för även kvalificerade fors

kare att tillgodogöra sig information från närliggande 

forskningsområden. 

Mellanpersonlig kommunikation ger i egenskap av tvåvägs

process möjligheter till kontinuerlig feed-back. Under 

ett samtal kan de ursprungliga problemställningarna mo

difieras och preciseras och ibland ges helt ny substans. 

De informationsbehov man från börjat gett uttryck för kan 

då ersättas med nya och motivera vidare informationssök

ning. 

Den mellanpersonliga informationsöverföringen kan på olika 

sätt utgöra viktiga komplement till den skriftliga. Det 

är uppenbart att en hel del information når forskare och 

tekniker indirekt via kontakter med kolleger. Det finns 

således skäl att antaga att vissa överbryggningar av ga

pet mellan utbud och utnyttjande av information sker via 

den mellanpersonliga kommunikationen och kompenserar däri

genom forskare och teknikers bristande möjligheter att 

söka, läsa och utnyttja den skriftliga informationen. Om 

och hur sådana överbryggningar sker är emellertid oklart 



-93-

och motivérar studier av vilka principer som styr 

den mellanpersonliga kommunikationen bland forskare 

och tekniker. 

Kommunikation inom en Fsu-organisation 

Inom framförallt industriellt F&U^arbete har den interna 

kommunikationen mellan organisâtionskolleger stor betydel

se för informationsspridning och.idéutbyte. Den industri-

anknutne forskaren arbetar oftare i projektlag och efter 

en fastare arbetsorganisation än sin kollega vid universi

teten eller högskolorna. Kraven på lojalitet gentemot den 

egna organisationens målsättningar och samordningen mellan 

olika faser av innovationsarbetet gör att den interna kommu

nikationen får en relativt större vikt i industriella forsk

ningsmiljöer. Den akademiske forskaren har sin primära 

referensgrupp i huvudsak utanför den organisation där han 

arbetar och forskningsarbetets inriktning styrs av förhåll

anden inom disciplinen eller det forskningsområde man 

verkar inom. Graden av arbetsdelning är också mindre i 

universitetsmiljön, vilket också reducerar behovet av 

intern samordning och kommunikation. 

Inom organisationsforskningen kan man urskilja några fak

torer som verkar mot bildandet av informella kontakter. 

Rumslig närhet är en förutsättning för att man skall kunna 

upprätthålla personkontakter med en viss varaktighet och 

frekvens. Liknande befattning eller arbetsuppgift är till

sammans med gemensamma intressen två andra grundvillkor för 

att informella kontakter skall uppstå. Även om personer har 

samma befattning och rumslig placering så kan skilda intress

en leda till att många mindre informella grupper bildas. 

Ibland dyker det upp speciella problem inom organisationen 

vilket gör att informella grupper tillfälligtvis kan bildas 

av personer med olika rumslig placering, intressen och arbets

uppgifter (Scott 1973). 
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Att likhetsbetinqelser av olika slag har så pass stor 

betydelse för bildandet av mellanpersonliga kontakter 

kan delvis förklaras av att kommunikationen blir mer 

effektiv om sändare och mottagare har liknande problem, 

intressen och värderingar. Sannolikheten för ömsesidigt 

utbyte av kommunikationen är rimligen större om båda är 

lika i vissa avseenden. 

I den i föregående kapitel relaterade undersökningen av 

en industriell forskningsorganisation ställdes frågor om 

vilka personer inom organisationen som man diskuterade 

problem med i anslutning till sin specialitét eller 

verksamhetsområde(Se vidare Persson 1980)• För att 

kunna avgöra vilka faktorer som bidrar till att person

kontakter etableras kan egenskaper hos väljande och vald 

individ i de olika sociometriska paren jämföras. Coleman 

(1958) har utvecklat ett speciellt mått för sådana jämförel

ser, det sk homogenitetsindexet(h ). Detta index kan variera 
o 

mellan värdena -1 och +1, där -1 innebär att väljande och 

vald individ i samtliga fall har olika egenskaper och +1 att 

man i samtliga fall har identiska värden på en viss variabel. 

I Tabell 19 har homogenitetsvärden beräknats på ett antal 

olika variabler. Vi finner att gemensam avdelning, vilket 

indikerar både liknande intresseinriktning och rumslig pla

cering, har det högsta homogenitetsvärdet(ha=.5. Tendensen 

att välja diskussionsoartners inom den egna avdelningen är 

emellertid mest utpräglad på forskningsavdelningarna. Att 

personal på utvecklingssidan så pass ofta söker upp personer 

på forskningsavdelningarna kan sammanhänga med att behovet 

av intern samordning ökar ju längre fram i innovations

processen man kommer. 

Kommunikationen med hänsyn till de inblandade personernas 

position och utbildningsnivå följer här ett välkänt mönster. 

De personer som *har höga positioner och hög utbildning ser un 

att bilda en slags elitgru^p med mycket frekventa inbördes 

kontakter(höga positiva homogenitetsvärden). De som saknar 
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Tabell 19 Likhet hos kommunikationslänkar vid en 
industriell FoU-organisation*) (-l£ hjé; 1) 

H 

Variabel ha Variabel ä 

Avdelning .53 Position -.06 

utvecklings- .07 under -.60 
avdèlningar 

.07 ordnade -.60 

.82 över .65 forsknings- .82 ordnade .65 
avdelningar -

ordnade 

Utbildning .05 Anställ- -.09 
- w 14 nincrstid -.09 

läare examen - w 14 

.40 0 till 10 år 

11 år el mer 

-.26 

.24 
fil lic, fil dir .40 0 till 10 år 

11 år el mer 

-.26 

.24 
Erfarenhet av 
specialområde .05 Behov av infor .16 
0 till 10 år -.07 mation för dag

liga arbetet 

.16 

11 år el mer .28 Litet behov .07 

Behov av inf or r- Stort behov .24 
mation för kòm-
pe tensutvec k li ng .34 Antal utnytt

Litet behov .02 jade tryckta 
infokällor 

.04 

Stört behov .62 Upp till 3 

Antal lästa källor -.21 
Antal lästa källor 

tidskrifter .44 Fler än 3 

Upp till 5 källor .31 Upp till 5 källor .31 

tidskrifter -.30 Antal externa 
Fler än 5 personkontakter .17 
tidskrifter .77 Üpp till 5 

Kongre s sde1tagande .06 kontakter -.35 

Deltager sällan -.06 Fler än 5 
kontakter .19 

Deltager ofta .16 

x)antalet fullbordade par, där uppgift finns för både 
väljande och vald individ, kan pga interbprtfall va
riera mellan 206 och 236 



-96-

dessa egenskaper riktar i första hand sina val mot denna 

elitgrupp(negativa homogenitetsvärden). Allen&Cohen(1969) 

fann på liknande sätt, vid en studie av ett kemilaborato

rium, att personal med doktorsgrad hade en större inom-

gruppspreferens än personer med lägre utbildning. 

Anställningstid och erfarenhet av specialområde ser 

ut att ha en liknande effekt på kontaktnätet som 

utbildning och position. De som arbetat länge i företa

get och de som under en längre tid arbetat inom en viss 

specialitet tenderar på samma sätt som de högutbildade 

och de överordnade att bilda en egen undergrupp med starka 

inbördes kontakter. De lågutbildade, mindre erfarna eller 

underordnade har liten inbördes kontakt och riktar sina 
val uppåt i hierarkin. 

Den interna kommunikationens uppgift kan bl a sägas vara 

att tillvarataga de kunskaper om organisationens omvärld 

som finns förankrad hos dess olika medlemmar. Avsevärda 

mängder arbetstid och därmed också pengar investeras för 

bevakning, sökning och utnyttjande av av information från 

organisationens omgivning. Sett ur detta perspektiv kan 

den interna kommunikationen och idéutbytet betraktas som 

ett sätt att öka utbytet av redan gjorda investeringar. 

I den här studerade organisationen har en del personer 

ett speciellt ansvar för bevakning av litteratur inom 

olika områden, som en särskild, klart definierad arbets-

uppgift. När det gäller denna kategori är det givetvis av 

central betydelse att man, på i första hand eget initia

tiv, sprider informationen vidare till de kolleger som 

av olika skäl har sämre möjligheter att bevaka utveckling

en inom sina respektive intresseområden. 

I Tabell 19 finner man att de som läser många tidskrifter, 

utnyttjar många skriftliga externa informationskällor, 

ofta besöker kongresser och har många externa personkon
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takter, samt stora informationsbehov söker sig till 

varandra. De informationsrika personerna bildar på 

detta sätt en väl sammanhållen grupp där ett inten

sivt informationsutbyte kan antas ske. De informations

fattiga ser ut att på eget initiativ söka kontakt med 

denna informationselit. 

Gatekeepers 

Tvåstegshypotesen, som formulerades för ca 30 år sedan, 

innebär att information från massmedier antas spridas 

vidare av opinionsledare, via informella kontakter, till 

de mer passiva delarna av publiken(Lazarsfeld et al 1948). 

Speciellt inom massmediaforskningen har två-stegshypotesen 

ägnats mycket intresse. Man kunde konstatera att massmedia 

inte hade en direkt, självständig effekt på sin publik. 

Den enskilde mottagaren påverkas i minst lika hög grad av 

grannars, arbetskamraters etc tolkning och värdering av 

de budskap som sprids via massmedierna. Samspelet mellan 

massmedia och mellanpersonlig kommunikation bildade ut

gångspunkter för en hel del forskning inom massmediaom

rådet. Särskilt har de sk opinionsledarnas roll uppmärk

sammats som en möjlighet att förstärka effekterna av 

spridda meddelanden. 

Holland(1974) lyckas identifiera ett tiotal sk "speciella 

kommunikatörer" vilka kan antas fylla liknande funktioner 

som opinionsledarna gör i två-stegsmodellen: "great man", 

"scientific troubadour", "linkers", "information specia

list", "internal consultant" etc. 

Den utom all konkurrens mest uppmärksammade kommunikatören 

inom vetenskap och teknik är "gatekeepern", vilken intro

ducerades av TJ Allen i slutet av 1960-talet (Allen 1977). 

Gatekeepern antas vara en nyckelperson i en FoU-organisa-

tion, som på basis av god kontakt med externa informations

källor förmedlar information till sina kolleger. Likhe

terna med opinionsledarbegreppet är uppenbara och Allen 

hävdar också att gatekeeperfenomenet är en mycket gene

rell företeelse: 
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"The phenomenon of the gatekeeper is not an isolated 
one. Rather it is one exampel of a much more general 
class of phenomena. There will always be some people 
who, for various reasons, tend to become more acqua
inted with information sources outside their imme
diate community. They either read more extensively 
then most or develop personal contacts with out
siders. A large proportion of these people in turn 
attract colleagues from within the community who 
turn to them for information and advise(Allen 
1977, s 150) 

En vanlig rekommendation som framförts i syfte att för

bättra informationsspridningen i FoU-organisationer är 

att man skall identifiera gatekeepers och koncentrera 

informationsspridningen kring dem. Med ett stänk av 

dogmatism hävdar t ex Allen att: 

"All a good manager has to do is to be sensitive to 
the concept. He will find his gatekeepers. The only 
thing remaining is to reward them, organize infor
mation dissemination around them, and if they are 
to be lost by promotion, replace them." (Allen 
1977, p 180) 

På ett intuitivt plan framstår denna lösning som rim

lig - man bygger på ett redan etablerat kommunikations-

mönster, stimulerar gatekeeperns exponering för extern 

information och dennes interna kontakter. 

Emellertid är det mycket svårt att enbart på basis av 

denna enkla modell förutsäga vilken effekt på informa

tionsspridningen som sådana åtgärder kan få. Den effekt 

man kan få beror av i huvudsak två förhållanden. Dels 

kommer effekten att bli beroende av hur mycket informa

tion som redan når gatekeeperns kolleger direkt via de

ras egen kontakt med externa informationskällor. Dels 

kommer den att bero av vilka personer som gàtekeepern 

har kontakt med och vad som överförs i kontakterna. 

Om gatekeepers endast svarar för en mindre del av FoU-

organisationens externa informationsintag kommer en för

bättring av gatekeeperns exponering för extern informa

tion att bli liten. Eftersom gatekeepers definitiöns-

mässigt redan har ett relativt intensivt informations-

utnyttjande kan man fråga sig om hur mycket ytterligare 
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information han orkar med att ta emot. Gatekeepers andel 

av organisationens informationsintag och lediga kapa

citet är därför viktiga förutsättningar för om Allens 

rekommendation kommer att ge önskad effekt. 

Om gatekeepern i första hand har kontakt med kolleger 

inom organisationen som redan har god tillgång till 

extern information borde spridningseffekten bli mindre 

än om han har kontakt med en större andel personer med 

låg exponering för extern information. En viktig faktor 

kan här också vara vem som initierar kontakten. Om gate

keepern är passiv, dvs förmedlar information i huvudsak 

på sina kollegers egna initiativ, tenderar informations

överföringen att bli beroende av efterfrågan på informa

tion - dvs på kollegernas subjektivt upplevda behov. Om 

gatekeepern är aktiv, söker upp kollegerna, tenderar 

informationsförmedlingen att styras av utbudet av infor

mation - dvs betingas av hans tillgång till och värdering 

av inkommande information. 

Vi har ovan funnit att personer med god informationstill

gång i första hand väljer att kommunicera med varandra. 

Om detta också gäller för gatekeepers skulle de snarare 

bidraga till en förstärkning än en reduktion av befint

liga informationsklyftor. 

För att kunna bedöma effekter av den informella infor

mationsspridningen inom FoU-organisationer är det otill

räckligt att studera vem som diskuterar med vem. Man be

höver också veta vad man talar om. För närvarande har 

inga studier genomförts av innehållet i sådana diskussio

ner. Några preliminära antaganden kan ändå göras. 
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Man kan t ex antaga att diskussioners innehåll kan 

variera med de interagerande personernas arbetsuppgifter, 

intressen och formella status. Om kommunikationen sker 

mellan personer som har olika arbetsuppgifter, intressen 

och problem präglas den sannolikt av samordning och direk

tiv mer än kunskaps- och idéutbyte. 

Man kan fråga sig i vilken mån det är sannolikt att en 

gatekeeper i överordnad position berättar om innehållet 

i en vetenskaplig tidskrift för en underordnad kollega? 

Kommer han inte att spara denna information tills han 

träffar på den intresserade kollegan, eller någon över

ordnad person, som mer påtagligt kan belöna honom för 

"upptäckten"? 

För att belysa en del av ovanstående resonemang kan vi 

återigen anknyta till undersökningen av en industriell 

FoU-organisation. 

När det gäller exponering för extern information och 

hur ofta man nämns som diskussionspartner finns ett 

positivt samband. Detta överensstämmer väl med de 

resultat som Allen m fl funnit. Man kan alltså finna 

personer som samtidigt har både god kontakt med ex

tern information och många interna kontakter (Se Ta

bell 20 ) . 

Tabell 20 Antal utnyttjade externa informationskällor 
och antalet gånger man nämns som diskussions
partner (mottagna val) 

Antal externa 
inform.källor 

Mottagna val 
0-2 val 3 och fler 

0-3 källor 46 8 54 

4 eller fler 
källor 25 12 37 

Yules Q=.47 71 20 91 
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Vi kan kalla de personer som fått tre eller fler val och 

som utnyttjar mer än tre informationskällor för "gatekeepers". 

Enligt Tabell 20 får vi då 12 stycken gatekeepers. "Isolat" 

kallar vi de som har låga värden på de båda variablerna(46 st). 

"Discussion stars" har goda interna kontakter(8 st) och "exter

nal communication stars" brukar man kalla de som har god till

gång till externa informationskällor(25 st). 

På vilket sätt kan då gatekeepers bidraga till att öka sina 

organisationskollegers kontakt med omvärlden? En första förut

sättning är att gatekeepers faktiskt tar kontakt med de övriga 

personerna. Av Tabell 21 kan vi se att gatekeepers i första 

hand söker kontakt med personer i sin egen grupp. Detta visar 

att den tidigare observerade tendensen till klickbildning bland 

informationsrika och överordnade personer även går igen när 

det gäller gatekeepers kontaktbeteende. 

Tabell 21 Kontakter mellan gatekeepers och övriga 
grupper vid en industriell FoU-organisa-
tion(Förväntade värden inom parentes, 
-1— h — 1) 

a 

Vald individ 

Väljande 

individ 

Isolat Ext. 
comm. 
star 

Disc. 
star 

Gate-
keep. 

Givna 

val ha 

Isolat 20 (45) 17 (25) 21(8) 32(12) 90 -.55 

External communi
cation star 

12(30) 5(16) 11(5) 31(8) 59 -.69 

Discussion star 2(5) 1(2) 3(1) 3(1) 9 .25 

Gatekeeper 5(15) 5(8) 8(3) 11(4) 29 .28 

Mottagna val 39 28 4 3 77 187 

Andel valbara .50 .28 .09 .13 

Ett förhållande som man bör uppmärksamma är att det finns 

en relativt stor andel personer som har goda kontakter med 

externa informationskällor men som sällan kontaktas för 

diskussion. Med tanke på att gatekeepers redan har många 
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kontakter att upprätthålla vore det kanske lämpligast 

att knyta isolaten till "external communication stars" 

och därigenom bättre utnyttja den dolda informations

potential som denna grupp representerar. 

Slutsatsen av det resonemang som förts kring tvåstegs-

hypotesens tillämpning i studier av kommunikation i 

FoU-miljö är att den inte talar om mellan vilka perso

ner kommunikationen sker och i vilken mån gatekeepers 

aktivt deltar i en informationsförmedling till de som 

har sämre tillgång till information. Modellen talar 

heller inte om vilket slag av information som överförs 

i kontakterna. Av dessa skäl är det också svårt att 

uttala sig om vilka effekter som en koncentration av 

informationsspridningen till gatekeepers kan ge upphov 

till. 

De undersökningsresultat som redovisats pekar på att 

gatekeepers snarare bidrar till att öka skillnader i 

informationstillgång eftersom de i första hand väljer 

att diskutera inom sin egen grupp. Om informationen 

om organisationens omvärld koncentreras till gatekeepers 

i högre grad än vad som nu sker skulle detta förmodligen 

leda till ökade informationsklyftor. För att hålla in

formationsmedvetenheten på en hög nivå i organisationen 

bör man framförallt stimulera de informationssvagas kon

takt med omvärlden. Detta borde i sin tur leda till att 

flera personer kunde delta i diskussioner på mer jämlika 

villkor samtidigt som man kan avlasta ansvaret för informa

tionsbevakning, läsning och förmedling hos de mest informa

tionstyngda personerna. Då gatekeepers har visats tillhöra 

de mest produktiva personerna, "high-performers" i Allens 

undersökningar, skulle ett ökat ansvar för informations-

inhämtande och förmedling sannolikt minska deras möjlig

heter för egen forskning och eget idéskapande - åtminstone 

ur tidsmässigt hänseende. 
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Kontaktmönster inom forskningsområden 

En lång rad vetenskapssociologiska undersökningar har 

påvisat elitistiska drag hos forskningsområdens sociala 

och intellektuella strukturer. Mulkay(1976) finner vid 

en genomgång_av ett stort antal studier att fyra grund

villkor för elitism är uppfyllda inom vetenskapen. För 

det första är belöningar ojämnt fördelade mellan olika 

forskare - några få ges mycket uppmärksamhet medan flerta

let mycket sällan eller aldrig utövar någon synlig påverkan 

på forskningsområdens utveckling. De mest produktiva forsk

arna tenderar att utveckla starka kontakter mellan varandra 

och bildar en slags elitgrupp. Termen "osynliga kollegier" 

används ofta för att beteckna en sådan innegrupp av ledande 

specialister. Medlemskap i elitskiktet ger vanlieen möjlig

het till kontroll och styrning av forskningsresurser samt 

inflytande över fortsatt rekrytering till eliten. 

Elitgrupper har dock visats ha en begränsad livlängd. 

Griffith&Mullins(1972) studerade ett antal tätt samman

hållna grupper av ledande forskare och fann att de hade 

en genomsnittlig livslängd på mellan 10 till 15 år. 

Forskningsområdens sociala struktur är förhållandevis 

instabil beroende på att forskare arbetar inom flera 

fält samtidigt och skiftar intresseinriktning relativt 

ofta. 

Crane(1972) har studerat sambandet mellan olika forsk

ningsområdens sociala och kunskapsmässiga förändring. 

Hon menar att ett forskningsområde unpvisar den högsta 

graden av social integration när antalet publikationer 

ökat exponentiellt. I denna kraftiga tillväxtfas kan 

man urskilja olika projektgrupper och "osynliga kolle

gier". Perioder av linjär tillväxt kännetecknas av en 

lägre grad av social sammanhållning med inslag av kriser, 

dispyter och migration. 

Den föränderlighet som präglar forskningsområden medför 

att forskares kontakter kan variera kraftigt över tid. 



-104-

Avmattni'ng av intresset för en viss forskning leder 

till en slags vetenskaplig migrationsprocess varigenom 

forskaren möter nya ansikten. Många forskare har flera 

intresseområden aktuella vid samma tidpunkt vilket gör 

att de ständigt kan växla mellan olika kontaktnät. 

Forskningsområdens sociala struktur kanske bäst låter 

sig beskrivas med hjälp av begreppet social cirkel. 

Den sociala cirkelns exakta gränser är svåra att ange, 

dess medlemmar är geografiskt väl utspridda och till

hör flera "cirklar" på samma gång. Kontaktmönstret känne

tecknas av att medlemmar med liknande intresseinriktning 

kommunicerar med varandra, utan att de behöver ha samma 

formella position eller erfarenhet. Man kan också urskilja 

ett osynligt kollegium bestående av ledande forskare(Kadu-

shin 1966, 1968). 

Den lösa, svårdefinierbara organisationen hos veten

skapliga och tekniska specialområden gör att man får 

ägna en hel del tid åt att empiriskt avgränsa dessa. 

De tekniker man använt i olika försök att beskriva 

forskningsområdens sociala struktur och hur dess med

lemmar interagerar med varandra är dels sociometriska 

och dels bibliometriska. Sociometriska studier innebär 

i enkelhet att man frågat ett antal forskare om vilka 

andra forskare man kommunicerar med. En utveckling av 

den sociometriska tekniken användes av Mullins(1963) 

på så sätt att han först frågade en mindre grupp fors

kare om vilka de kommunicerar med för att sedan fråga 

de nämda personerna om vilka de i sin tur kommunicerade 
med - snöbollssampling. 

En annan metod att beskriva ett forskningsområdes struk

tur är att studera publikationer inom området. En biblio-

metrisk undersökning kan t ex bestå i att man undersöker 

vilka forskare som brukar publicera tillsammans. En annan 

mycket vanlig metod är sk citeringsstudier - där citerade 

publikationer används som observationsenhet för att bygga 

upp citeringsnät som bildar en sorts sociomatris över 

forskningsområdet (se vidare Garfield 1979) . 
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Försök till mer kausala ansatser för att analysera 

kommunikationsmönster bland forskare är mindre van

liga. Här kan nämnas en studie av forskare inom teo

retisk högenergifysik(Blau 1972). Blau konstruerade 

på basis av en fråga om vilka personer man utbyter in

formation med, kommunikationspar och studerade dessa 

med avseende på en rad egenskaper. Hon fann med hjälp 

av Colemans homogenitetsindex att kommunikationsparen 

var mest lika med avseende på nationalitet(ha=.47), 

land där man verkar(ha=.52) samt specialitet(ha=.19). 

Därnäst visade sig professionell erfarenhet(ha=.14) 

och ställning som projektledare(ha=.13) ha de högsta 

homogenitetsvärdena. 

En markerad tendens att välja kommunikationspartners 

med samma intresseinriktning kan försvåra möjligheterna 

till "korsbefruktning" mellan olika områden. Starka homo

genitetstendenser leder sannolikt till att man så små

ningom interagerar med personer som i många avseenden 

är exponerade för samma typ av information. Homogenitet 

kan leda till avskildhet. 

Rogers(1976) hävdar att homogenitet jcan vara negativt 

relaterad till innovationsbenägenhet. Sk "weak ties" 

kan vara mer informativa än "strong ties": 

"... the information strenght of dyadic commu
nication relationships is inversely related to 
the degree of homophily(and the strenght of 
attraction) between the source and reciever." 

Chansen att upptäcka ny information, få nya idéer och 

infallsvinklar av betydelse för ens forskningsproblem 

skulle med andra ord vara större om man söker kontakt 

med personer som är olika en själv. Via svaga länkar 

kan idéer överföras från en sammanvävd delgrupp till en 

annan och därigenom bidraga till ömsesidig stimulans 

mellan olika områden. 
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Kommunikation inom ett tekniskt specialområde 

En del specialområden inrymmer representanter för 

flera olika ämnen och organisationer. För att ut

veckla en ny produkt krävs det ofta samverkan mellan 

forskare, tillverkande företag, underleverantörer och 

kunder. Kommunikationen mellan olika intressenter kan 

förstärka sambandet mellan vetenékäp och teknik och 

påskynda utnyttjandet av både tekniska och vetenskap

liga nyheter. 

I den ovan beskrivna undersökningen bland fordon-

marktekniker(se Kap V) ställdes en fråga om vilka 

personer man brukade samarbeta med eller kontakta i an

slutning till det egna arbetet, Svaren på denna fråga 

resulterade i ett stört antal namn av vilka endast ca 

30 procent återfanns i den ursprungliga undersöknings

gruppen. Detta kan ses som en indikation på att fordon

markområdets gränser är mycket vaga och begreppet social 

cirkel kan därför sägas vara en passande beskrivning av 

kontaktstrukturen. 

Ï Tabell 22 har homogenitetsvärden för dé sociometriska 

paren beräknats med avseende på ett antal bakgrundsfaktorer. 

Bransch och specialområde uppvisar härvid de högsta homo

genitetsvärdena. I den välkända studien av medicinsk inno

vationsspridning fann Coleman et al (1966) att gemensamma 

intressen hade ett högt homogen i tèt svärde bland sk "dis-

kussionsoar"(h =.36). a 

Man kan också urskilja en koncentration av köntaktmönstret 

till de fordon-markspécialister som direkt arbetar med F&XJ-

problem och de som har högre utbildning. Dessa personer 

kan sägas bilda en elitgrupp med täta inbördes kontakter 

till vilken övriga personer vänder sig för diskussioner 

och informationsutbyte. Crane(1972) fann èri relativt 

stark koncentration av sociometriska. val inom området 

rural sociologi, där 6 procent fick 58 orocent av samtliga 

val. Bland fordon-markforskarna var koncentrationen ungefär 
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Tabell 22 Likhet hos kommunikationslänkar med avseende 
på ett antal bakgrundvariabler (-l-hjp- 1) 

Bransch 

Forskning 

Lantbruk 

Skogsbruk 

Fordons
tillverkning 

Däck
tillverkning 

Försvar 

Erfarenhet av 
specialområde 

Upp till 10 år 

11 år el fler 

ha 
.63 

.73 

L. 00 

.46 

.55 

.70 

.60 

.05 

.11 

.02 

Specialområde 

Terrängframkomlig-
hetsteknik 

Jordbearbetnings-
teknik 

Fordonsteknik 

övriga 

Arbetsuppgift 

Forsknings-, experi
ment el utveckling 

Annan arbetsuppgift 

Utbildning 

Lägre examina 

FD, FL, Civ ing 

h a 
.23 

.18 

.46 

.44 

-.16 

.15 

.51 

-.35 

.26 

.14 

.37 

lika stor - 6 procent erhöll 56 procent av valen* 

På liknande sätt som vid undersökningen av kontakterna 

i den industriella organisationen kan man finna ett 

samband mellan rådgivning och informationsutnyttjande. 

Fordon-markspecialisterna tillfrågades om i vilken ut

sträckning de brukar ge råd åt kolleger inom och utom 

organisationen. De personer som ofta fungerar som råd

givare har ett genomgående högre informationsutnyttjande -

vare sig det gäller interna eller externa, muntliga eller 

skriftliga informationskällor. 

Emellertid visar det sig att rådgivarna, liksom de som 

har god tillgång till information, i första hand kommu

nicerar med varandra. Om det sker någon informationsöver

föring från de informationsrika till de informationsfattiga 

så sker det på de senares initiativ(se Tabell 23). 



-108-

Tabell 23 Likhet hos kommunikationslänkar med av
seende på informationsutnyttjande inom 
fordon-markområdet(-lf* h ̂  1) a 

Formella/externa 

Högt utnyttjande 

Lågt utnyttjande 

a 
.20 

.58 

•.38 

Informella/externa 

Högt utnyttjande 

Lågt utnyttjande 

a 
. 02 

.34 

-.27 

Formella/interna .14 

Högt utnyttjande »26 

Lågt utnyttjande .00 

Tillfrågas om råd 
inom organisationen .00 

Tillfrågas ofta .26 

Tillfrågas sällan -.21 

InformeIla/interna # o5 

Högt utnyttjande »18 

Lågt utnyttjande -.13 

Tillfrågas om råd 
utom organisationen .04 

Tillfrågas ofta .28 

Tillfrågas sällan -.11 

God informationstillgång tycks vara nära förknippat 

med en central position i de informella kontaktnäten 

både inom forskningsområden och enskilda forsknings

organisationer. Information om forskning är en resurs 

som är ojämnlikt fördelad mellan ett forskningsområdes 

medlemmar och den mellanpersonliga kommunikationen kan 

antas förstärka dessa skillnader. 

Kontakter mellan masskommunikationsforskare 

Forskning kring massmedier bedrivs inom en rad olika 

ämnen. I Sverige kan man märka framväxten av mass

kommunikationsforskning som ett tvärvetenskapligt 

forskningsområde. Betydelsen av informella kontakter 

kan förmodas vara speciellt stor inom tvärvetenskap

liga fält där forskare med vitt skilda teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter möts. Via personkontakter 

kan informationen anpassas till mottagare med olika 

förutsättningar a tt förstå dess innehåll. 

I syfte att kartlägga kontaktmönstren mellan masskommuni

kationsforskarna i Sverige genomförde Holmlöv&Nowak vid 
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Ekonomiska Forskningsinstitutet i Stockholm en enkät

undersökning bland 179 forskare. Man ställde frågor om 

vilka av de 179 forskarna man haft kontakt med under den 

senaste månaden respektive läst någonting av under det 

senaste året. På detta sätt ges möjligheter att studera 

sambandet mellan ett forskningsområdes sociala och intellek

tuella uppbyggnad. Undersökningsmaterialet, som frikostigt 

ställts till förfogande för de analyser som här presenteras, 

innehåller dessutom en del uppgifter om de olika forskarnas 

ämnesbakgrund, forskningsaktivitet och intressen(Se vidare 

Persson 1980). 

Om man jämför egenskaper hos väljande och vald individ 

i de olika kommunikationsparen bland masskommunikations-

forskarna finner man att paren är mest homogena med av

seende på ort och ämnes- eller institutionstillhörighet. 

En viss koncentration av kontakterna till de större orterna 

och ämnena kan urskiljas. De hinder für personkontakter som 

orts- och ämnesgränser tycks skapa ser ut att kunna över

bryggas via det skriftliga kommunikationssystemet. Homo

genitetsindexet uppvisar genomgående lägre värden för läs

ning än för personkontakter(Se Tabell 24). 

När det gäller egenskaper i forskningssituationen, som 

t ex antal forskningsintressen och samarbetsprojekt, är 

överlappningen mellan de båda nätverken mer tydlig. Man 

kan se att de personer som på olika sätt är aktiva mass

kommunikationsforskare både kontaktas och läses oftare 

än andra. 

Graden av elitism "inom masskommunikationsforskarnas kon

taktnät är mindre utpräglad jämfört med övriga forsknings

områden. 6 procent av forskarna fick endast 22 procent av 

valen. Detta kan tolkas mot bakgrund av att området är 

relativt ungt i förhållande till de områden som hittills 

studerats och har därför inte hunnit utveckla någon tyd

lig social organisation. En analys av kontakter mellan 
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Tabell 24 Likhet hos kommunikationslänkar bland svenska 
masskommunikationsforskare (-I« h^ 1) a 

Kon- Läs- Kont-
Variabel takt ning Variabel takt 

Ämne/institution .43 .22 Ort .60 

PUB/Sveriges Radio .68 .44 Göteborg .65 

Statskunskap .59 .23 Stockholm .66 

Nordiska språk .37 .28 Umeå .61 

Sociologi .33 .15 Uppsala .48 
Litteraturvetenskap .26 .23 Lund .46 

EFI .22 .09 

Journalisthögskolan .21 .10 

Historia .20 .15 

Myndigheter .04 .06 

Läs-
ninc 

.25 

.21 

.47 

.14 

.02 

.12 

Antal forsknings
intressen kring 
masskommunikation .04 -.03 

Inget eller 1 -.06 

2 eller fler .14 

.11 

.06 

Är termen masskommu
nikationsforskare en 
adekvat beteckning? .03 

Inte alls eller 
i någon mån 

I ganska eller 
mycket hög grad 

-.21 

.18 

.04 

.16 

.16 

Procent av arbets
tid för masskommu-
nikationsforskning .02 

Upp till 50 procent .04 

51 procent och mer .00 

Antal projekt i sam
arbete med forskare 
utom egen institut. . 09 

Inget projekt -.28 

1 eller flera .28 
projekt 

.03 

.10 

.07 

.09 

.27 

.30 

personer med olika många erhållna val visar att de som 

som fått flest val tom har en lägre inomgruppspreferens 

än de som fått färre val. 

Emellertid innebär avsaknaden av tydliga elitgrupper inte 

att den sociala och intellektuella karriären är oberoende 

av varandra. Tvärtom finns det ett mycket starkt positivt 
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samband mellan antalet mottagna val för läsning och 

personkontakter. För att nå ända upp i kontaktstruk

turernas toppskikt måste man både göra en social och 

intellektuell karriär. I Figur 22 illustreras sambandet 

mellan läsning och personkontakt för de 26 mest kontak

tade och lästa personerna. De olika personernas ranger 

har förbundits med varandra. Av linjernas lutning, vilka 

indikerar rangskillnaderna på de två skalorna; kan vi se 

att det råder nästan perfekt samband i det absoluta topp

skiktet. I skiktet närmast under är skillnaderna större. 

Figur 22 Den sociala och intellektuella klätterstegen 
bland svenska masskommunikationsforskare(De 
26 mest lästa och kontaktade personerna) 

Kontakt Läsnincr 
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VII INFORMATIONSANVÄNDNING OCH PEDAGOGIK 

Vi har i föregående kapitel pekat på att informationsbe

hoven riära sammanhänger med informationens .tillgänglighet« 

Man kan härvid skilja mellan den fysiskt tillgängliga in

format io hen och psykisk tillgänglighet i. betydelsen känne

dom om tillgänglig information, hjälpmedel för sökning, ser

vice. mm. Det ät i regel nödvändigt att ha en viss minimini

vå av både fysisk och psykisk tillgänglighet för att sök

ning och utnyttjande skall komma till stånd. Studier av in

formationsanvändning och efterfrågan pekar på att forskare 

och andra användarkategorier söker sig kända källor som 

finns nära till hands och ar lätta att använda. Wood(1971) 

konstaterar: 

"ease of use is a more important criterion 
than potential value when a scientist selects 
an information source." 

Man har vidare funnit att många biblioteksanvändare som 

upplever svårigheter att använda étt hjälpmedel oftare 

avstår från information än de söker hjälp från t ex bib

liotekarien (Wood, 1971). 

Ett problem i detta sammanhang är den obalans mellan fak

tisk och psykisk tillgänglighet när det gäller nva media 

och tekniska hjälpmedel för informationssökning som följer 

i informationstillväxtens spår. Det visar sig att känne

domen om många hjälpmedels existens är ganska dålig. Många 

som rimligen borde ha nytta av hjälpmedel för sökning vet 

inte om att de existerar eller unplever dem som otillgäng

liga på grund av bristande information om hur de fungerar. 

För att få ett lyckat resultat vid informationssökning 

krävs två typer av kompetens. För det första behövs ämnes

kunskap som möjliggör en adekvat formulering av problemet 

eller informationsbehovet. Ju bättre ämneskompetensen är 

desto större är sannolikheten för att man formulerar sig i 

överensstämmelse med den begreppsapparat och de.termer 

som används inom det aktuella området. 
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För det andra behöver man känna till vilka olika infor

mationssystem som finns att tillgå och olika hjälpmedels 

möjligheter och begränsningar. Man har diskuterat vilken 

av dessa två typer av kompetens som betyder mest och i 

vilken mån mellanhänder som bibliotekarier och dokumen

talister utöver sin kunskap om informationskällor också 

behöver kunskaper inom det fackområde de betjänar. 

När det gäller datorbaserade informationssystem har man 

i ett tidigt skede tenderat engagera personal med fack

kunskaper som specialutbildats för informationssökning. 

Mest uttalad har denna tendens varit inom det medicinska 

området, där grundkravet på en dokumentalist var en läkar

examen, som sedan byggdes på med specialutbildning och 

träning i datorbaserad litteratursökning. På senare tid 

har utvecklingen inom det datatekniska området gått mot 

en ökad decentralisering och enklare hantering. I dag 

är dataterminalen vanlig i de flesta forskningsmiljöer 

och möjligheterna att söka med dator i en mängd biblio

grafier har underlättats genom enhetliga och lättförståe

liga sökmetoder. 

Kontakten mellan informationssystem och brukare förutsät

ter kunskap om "motpaiften" och ett minimum av gemensamma 

referensramar för att fungera väl. Det har sedan länge 

funnits en arbetsfördelning mellan forskaren och biblio

tekarien, som på sikt utarmar den gemensamma kunskapsmas

san och därför behöver man överbrygga denna kunskapsklyfta 

med olika metoder. Allmänt sett kan man se användarunder-

sökningar, användarutbildning och försök med decentralise

rad informationsservice som försök - från bibliotekshåll -

att minska bristerna i användarnas kunskap om informations

system och i någon mån även själva få veta mer om vilka 

användarna är, deras informationsvanor mm. Däremot har an

vändarna själva sällan eller aldrig tagit några motsvarande 

initiativ i förhållande till bibliotek och informationssys

tem. 
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Kunskap om tillgängliga informationssystem och deras sätt 

att fungera är i första hand en resurs för effektiviteten 

i F&U-arbetet. Men, sådan kunskap är också viktig för 

spridningen av funna resultat/genom att man uppmärksammar 

vikten av att sända information till bibliografier och 

informationssystem av olika slag. 

Användarutbildning inom högskolan 

Studier av yrkesverksamma akademiker inom en rad områden 

visar på klara brister i kunskap om och utnyttjande av 

hjälpmedel för informationssökning. Exempelvis använder 

tekniker som är verksamma med forskning eller utvecklings

verksamhet mycket sällan referatprgan eller bibliografier. 

Datorbaserad dokumentation utnyttjas i än mindre utsträck

ning, även om ökningstakten därvid är markant. (Selander 

1968, Höglund-Persson 1976). Bland lärare och förskare 

inom samhällsvetenskap utnyttjas hjälpmedel för informa

tionssökning i begränsad utsträckning. Uppenbara brister 

i kännedom om tillgängliga hjälpmedel har också konstate

rats (Persson-Höglund 1975). 

Mot denna bakgrund måste man befara att kunskaper i in

formationssökning och biblioteksutriyttjande är mer brist

fälliga bland praktiskt verksamma akademiker och studerande. 

Inom biblioteksområdet har problemet med underutnyttjande 

uppmärksammats och bidragit till såväl forskning som ut

vecklingsverksamhet och utbildningsprogram för att för

bättra situationen. 

De hittillsvarande ansträngningarna med biblioteksutbild

ning har emellertid ofta visat sig ha begränsad effekt. 

Orsakerna till detta antas vara en bristfällig integration 

mellan biblioteksundervisning och den ordinarie undervis

ningen. En av slutsatserna från den utländska forskningen 

på området är, att problemet med underutnyttjande knappast 

kan lösas av biblioteket eller bibliotekarierna, ensarjna. 
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Flera försök visar också att betydligt bättre resultat 

kan uppnås om biblioteksundervisningen anknyter till själv

ständiga arbeten och informationssökningsuppgifter i den 

ordinarie undervisningen (Lubans 1974). 

Emellertid synes kunskaperna om orsaker till den ovan 

beskrivna situationen vara begränsade. Att problemet med 

bristande kunskaper i informationssökning och lågt utnytt

jande av befintliga biblioteksresurser inte på ett enkelt 

sätt låter sig lösas enbart med instruktioner antyds bl a 

av Bierschenk ( 1973). Han kontrasterar den högre utbild

ningens krav på metodiskt tillvägagångssätt, avancerad 

utbildning i undersökningsmetodik och användning av sta

tistiska analysmetoder mot en avsevärt mindre systematisk 

hållning till litteratursökning och litteraturgranskning. 

Det faktum att informationssökning har haft relativt låg 

prioritet inom forskning och högre undervisning liksom 

inom näringsliv och offentlig förvaltning pekar på att 

man närmare bör analysera de attityder och värderingar 

som förknippas med information/informationssökning. Här 

finns intressanta anknytningspunkter till vetenskaps-

sociologisk forskning kring det vetenskapliga normsys

temet (Merton 1957, Storer 1966) och till betydelsen av 

vetenskapliga paradigmer (Kuhn 1962), vilka kan påverka 

informationsintaget, I bakgrunden skymtar också det ve

tenskapliga kontroll- och belöningssystemen (Cole & Cole 

1967, Merton 1957, Ravetz 1971). Det värde som tillmäts 

systematisk informationssökning i samband med forskning 

torde ha stor betydelse för de studerandes inställning 

till det vetenskapliga kunskapsutbudet. 

Studenternas behov av informationssökning och - utnyttjande 

sammanhänger givetvis med den typ av pedagogik som dominerar 

undervisningen. En vanlig("traditionell') undervisningsform 

vid högskolor och universitet kännetecknas i hö g grad av att de 
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studerande föreläggs information. Läraren förutsätts för

medla information och den studerande förutsätts mottaga 

information. En sådan modell för kunskapsöverföring blir 

en envägsprocess där läraren fungerar som subjekt och 

studenten som objekt. Detta innebär också att integreringen 

mellan forskning och undervisning helt vilar på lärarens 

dubbla kontakt med undervisning och forskning(Fig 23). 

Ve£ veXcùòkaptiga InficMuitionó- UndeAv<óò yiingò -

Figur 23 Kunskapsöverföring inom traditionell pedagogik 

På senare år har man på flera håll kraftigt ifrågasatt 

den traditionella pedagogiken. Detta kommer till uttryck 

i riktlinjerna för den nya högskolan, men också i övriga 

skolformer. Nya undervisningsformer har utvecklats med 

ökade inslag av problem- och projektorientering och grupp 

arbetsformer. 

Dessa moderna pedagogiska principer implicerar att de 

studerande själva har möjlighet att söka, bearbeta och 

kritiskt värdera information för att lösa eller belysa 

problem. Läraren får mer av handledande uppgifter. Det 

förefaller emellertid som om man förbigått bibliotekens 

och informationssökningens roll i dessa sammanhang. Om 

de studerande saknar kunskap om och motivation för kun

skapssökning i alternativa källor är de fortfarande hän

visade till läraren som dominerande kunskapskälla. Detta 

skulle stå i direkt motsättning till de grundprinciper 

som den moderna pedagogiken bygger på. 

òyòzm och tzknötka kun-
ókcLpAutbudeX 

bit.btm 

Löjuoaq. Stud&vt 
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För att få till stånd en tvåvägskommunikation, där 

lärare och studenter kan växla i rollerna som sändare 

och mottagare av information, måste de studerande ha 

någon kunskapsresurs som bas för sitt aktiva deltagande 

(Se Fig 24) . 

En sådan resurs kan naturligtvis vara erfarenheter av 

många olika slag. Detta understryks ofta som en viktig 

utgångspunkt för modern pedagogik, men man förbiser ofta 

betydelsen av ämnesspecifika kunskaper. Risken med detta 

är, att i praktiken kommer fortfarande läraren och den 

fastlagda kurslitteraturen att dominera kunskapsutbudet. 

Äter skulle då en enkelriktad informationsöverföring domi

nera - om än under något annorlunda arbetsformer. 

VeÄ veXcnâ kapLiga Jn^oimatLonA- UndeAv<a> ning i-
och tdkwukci kun- òijòtm Mjbtm 
ókapAutbudeX 

Studcyit 

Figur 24 Kunskapsöverföring inom modern pedagogik 

Mot denna bakgrund skulle man kunna betrakta självständig 

informationssökning som en viktig förutsättning för ett 

väl fungerande undervisningssystem enligt moderna pedago

giska principer. Den resurs som de studerandes egna erfaren

heter utgör skulle kunna förstärkas genom att man stimulerar 

en direkt kontakt mellan de studerande och det vetenskapliga 

kunskapsutbudet. 

Denna argumentation för informationssökning bland de stude

rande innebär inte att vi undervärderar betydelsen av ämnes

kunskaper för att kunna tillgodogöra sig vetenskaplig och 

teknisk litteratur. På de lägre stadierna kommer givetvis 

självständig litteratursökning att spela mindre roll, men 

ju närmare man kommer slutexamen och en självständig yrkes
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verksamhet desto större blir möjligheterna att på egen 

hand arbeta med problemlösning och informationssökning. 

Sammanfattningsvis kan man antaga att reformeringen av 

de traditionella undervisningsformerna vid högskolan mot 

ökade inslag av självständigt arbete och kritiskt tänkande 

kommer att medföra ett ökat behov av biblioteksutbildning 

och -service till studenterna vid högskolorna. Det torde 

samtidigt vara nödvändigt att biblioteksfrågor på ett helt 

annat sätt än tidigare samordnas.med övrig utbildningsplane

ring och pedagogiskt utvecklingsarbete. 

En fallstudie vid en teknisk högskola 

För att närmare utreda värdet av en I&D-strategi baserad på 

utbildning i informationssökning och biblioteksanvändning, 

har ett projekt utarbetats i samarbete mellan KTH bibliotek 

och Sociologiska institutionen i Umeå. Projektet går ut på 

att KTH bibliotek genomför en utbildning i informationssök

ning och biblioteksanvändning för en grupp teknologer. I 

direkt anslutning till denna kurs genomfördes en utvärdering, 

vars syfte var, att fastställa kursens effekt på teknologer-

nas kunskaper om, attityder till och utnyttjande av olika 

hjälpmedel för informationssökning (se vidare Höglund m fl 

1978). 

För att studera effekterna av denna kurs genomfördes under

sökningar både före, under och efter utbildningen. Dessutom, 

för att möjliggöra ytterligare jämförelser,, gjordes en "kont

rollgruppsundersökning" i samband med eftermätningen (Figur 

25) . 

I det följande presenteras först några resultat från förmät

ningen, därefter nämns i korthet något om kursens upplägg

ning. Slutligen diskuteras kursens effekter och resultatens 

innebörd för utbildningsplanering m m. 
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FÖRMÄTNING 

HT 1976 

150 st teknologer 

Svarsprocent: 91% 

30 st doktorander 

Svarsprocent: 60% 

KURSVÄRDERING 

HT 1976 (HT 1977) 

Kursvärdering 

bland samtliga 

studerande 

EFTE RMÄTNING 

VT 1978 

150 st civ ing 

Svarsprocent : 73% 

Kontrollgrupp av 

137 civ ing 

Svarsprocent : 77% 

Figur 25 Projektets uppläggning 

-Ett särdrag hos den s k traditionella pedagogiken, som 

dominerar undervisningen vid svenska universitet och hög

skolor är, att de studerande inför studiernas början ofta 

föreläggs ett givet kunskapsstoff i form av fastställd kurs

litteratur. I regel är denna kurslitteratur så pass omfat

tande att studenteras tid i stor utsträckning utgår till att 

inhämta denna litteratur. Kursfordringarna är också i de 

flesta fall bundna till i vilken mån studenterna tillgodo

gjort sig kurslitteraturens innehåll. 

Detta förhållande gör att biblioteksbesök och informationssök

ning kan förväntas vara av underordnad betydelse för studierna. 

I undersökningen bekräftas detta antagande på ett påtagligt 

sätt (Se Tabell 26). 

Tabell 26 "Anser Du att det har någon inverkan på studie
resultaten om Du utnyttjar KTH bibliotek -
bortsett från examensarbete och kursen i in
formationssökning? " 

Svarsalternativ Samtliga 

% 

Teknologer 

% 

Doktorander 

% 

Ingen inverkan 29 32 0 
Mkt liten inverkan 40 40 44 
Liten inverkan 22 21 28 
Ganska stor inverkan 7 5 22 
Mkt stor inverkan 2 2 6 

100 
(165) 

100 
(145) 

100 
(18) 
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Tabell 27 "Upplever Du att lärarna vid KTH uppmuntrar 
eller stimulerar informationssökning och bib
lioteksanvändning? " 

Svarsalternativ Samtliga Teknologer Doktorander 
% % % 

Nej, inte alls 55 55 50 
I mkt liten ut
sträckning 31 33 29 
I liten utsträckn 12 10 29 
I ganska stor ut
sträckning 1 1 0 
I mkt stor ut
sträckning 1 1 0 

100 100 100 
(159) (143) 

I Tabell 27 framgår att såväl de teknologistuderande på grund

nivån som doktoranderna inte alls eller i mycket liten ut

sträckning upplever att lärarna stimulerar till informations

sökning och biblioteksanvändning. Hela 98% av samtliga upp

lever denna stimulans som liten, mycket liten eller obefintlig. 

Om informationssökning uppfattas som mindre viktigt för stu

dier är förhållandet helt annorlunda när det gäller förvänt

ningar på den kommande yrkesverksamheten. Hela 71 procent av 

samtliga anser att informationssökning och biblioteksanvänd

ning kommer att vara av betydelse i deras kommande yrkesverk

samhet i ganska stor eller mycket stor utsträckning (se Tabell 

28) . 

Tabell 28 "Tror Du att informationssökning och biblioteks
användning kommer att vara av betydelse i Din 
kommande yrkesverksamhet?" 

Svarsalternativ Samtliga Teknologer Doktorander 
% % % 

Nej, inte alls 2 1 0 
I mkt liten ut
sträckning 7 8 0 
I liten utsträckn 20 22 12 
I ganska stor ut
sträckning 62 63 65 
I mkt stor ut
sträckning 9 6 23 

100 100 100 
(163) (144) (17) 
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De hittills redovisade resultaten visar på en motsättning i 

de krav på informationssökning som ställs under studietiden 

och de krav som gäller i den kommande yrkesverksamheten. 

Under studietiden arbetar man ofta med givna frågor och 

färdiga lösningar som skiljer sig klart från problemlösnings

situationen i yrkeslivet. 

Tabell 29 Hur ofta man besökt KTH bibliotek det senaste 
året för att läsa, låna eller söka information 

Antal besök Samtliga Teknologer Doktorander 
% % % 

Har aldrig besökt 
KTHB 32 36 15 
Någon gång/år 30 28 40 
2-3 ggr/termin 20 18 20 
4-6 ggr/termin 5 4 15 
1-3 ggr/månad 8 8 10 
1 eller fl ggr/vecka 5 6 0 

100 100 100 
(169) (149) (20) 

Av Tabell 29 framgår att ca 60 procent aldrig eller endast 

någon gång besökt KTHB under det senaste året. 

Sammanfattningsvis pekar de resultat som vi fann i förstudien 

på ett mycket entydigt behov av utbildning i biblioteksteknik 

och informationssökning bland teknologer i såväl grund- som 

forskarutbildning. Resultaten aktualiserar också lärarnas 

roll och frågan om undervisningens uppläggning. 

Mot denna bakgrund framstår behovet av att integrera utbild

ning i informationssökning och biblioteksanvändning med den 

övriga undervisningen på ett tydligt sätt. Den här aktuella 

kursen lades därför i nära anslutning till de examensarbeten 

som avslutar den fjärde och sista årskursen. Utrymmet var dock 

ganska begränsat och kursens omfång var 17 lektionstimmar, 

varav hela 9 timmar bestod av övningar och 4 timmar av själv

ständig litteratursökning. 
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Kort- och långsiktiga effekter av användarutbildning 

i högskolan 

De inledande undersökningarna i projektet om användarut

bildning pekade på uppenbara brister i teknologernas 

kännedom om och utnyttjande av befintliga informationsre

surser. En av riskerna med denna situation är, att de 

yrkesverksamma teknikerna också efter avslutad utbildning 

får svårigheter att bevaka den internationella utvecklingen 

inom sina fackområden och att vidmakthålla den egna yrkes

kompetensen. 

Nu kan man hävda att de kunskaper och färdigheter som är 

nödvändiga för informationssökning är något som man får i 

anslutning till den praktiska yrkesverksamheten efter av

slutad utbildning - i den mån sådan kunskap är viktig i 

arbetet. För att få en uppfattning om detta gjordes upp

följningar ca ett år efter avslutad högskoleutbildning, 

dels för den grupp som hade deltagit i den aktuella kursen, 

dels för en jämförbar grupp som inte fått motsvarande in

formationsutbildning under sin utbildning på högskolan. 

Oavsett om man tillhörde experiment- eller "kontrollgruppen" 

i undersökningen ansåg omkring 90 procent av de yrkesverk

samma att informationssökning har stor betydelse för en 

yrkesverksam ingenjör och ca 80 procent(77% resp 83%) an

såg också att kollegerna på arbetsplatsen lade stor vikt 

vid informationssökning. Detta visar att de åsikter som 

man uppvisade under studietiden i denna fråga har en rea

listisk grund. 

Om man sedan går vidare och studerar kunskaper om och ut

nyttjande av olika informationskällor framträder klara 

skillnader mellan experiment- och kontrollgruppen. De 

som gått kursen kände betydligt oftare till olika hjälp

medel för litteratursökning och uppvisade också ett något 

högre informationsutnyttjande. Nu är givetvis inte målet 

nödvändigtvis ett högre informationsintag - utan ett bättre 

sådant. Förutsättningarna för ett bra urval av information 
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bör dock vara bättre för dem som känner till olika hjälp

medel och som kan spela med ett brett register av infor

mationskällor . 

I uppföljningsstudien användes olika frågor för att få 

en uppfattning om informationsvanorna efter utbildningen. 

När det gäller informationsutnyttjande användes en fråga 

som också ingick i den i kapitel V behandlade undersök

ningen bland tekniker. På basis av utnyttjandet av en 

rad informationskällor såsom facklitteratur, sekundära in

formationskällor samt "semi-formella" källor som leveran

törstryck mm konstruerades ett index för källspridning 

och ett index för utnyttjandefrekvens. Tabell 30 visar att 

skillnaderna mellan kontroll- och experimentgrupp är tyd

liga. Det är emellertid svårt att bedöma om kursen genom 

sin attitydpåverkan bidragit till en viss överskattning 

av de egna informationsvanorna. 

Tabell30Antal utnyttjade källor och utnyttjandefrekvens 
i olika typer av arbetsuppgifter 

övrigt arbete 
Kontr Exp 
grupp grupp 

FoU-arbete 
Kontr Exp 
grupp grupp 

Procent scm utnyttjar 
fler än 5 källor 

Procent scm utnyttjar 
källorna fler än en 
gång per år i genansnitt 

49 

64 

62 

71 

49 

65 

65 

78 

(61) (42) (37) (37) 

Vi ser här åter att skillnaderna mellan experiment- och kon

trollgrupp är i förväntad riktning. Om man samtidigt vill 

få ett mått på arbetsuppgiftens och på kursens relativa 

effekter på informationsutnyttjandet kan vi använda samma 

metod som ovan(Se kap V ). Arbetsuppgiftens- respektive kur

sens effekter på antalet utnyttjade källor blir då enligt 

Tabell 30 följande: Källspridning Frekvens 

effekten av arbetsuppgift = .01 5 .040 

effekten av kursdeltagande= .145 .100 

.160 .140 
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Denna undersökning visar att redan en begränsad träning 

och undervisning i informationssökning har gett resultat 

i form av bättre kunskaper om olika hjälpmedel och även 

påverkat informationsutnyttjandet i yrkeslivet efter exa

men. Kunskapseffekterna kan i och för sig förefalla själv

klara, men resultaten tyder också på att sådana kunskaper 

inte är något som man automatiskt får av enbart yrkesprak

tik. 

Tidigare studier och försök med olika former av "användar

utbildning" har visat på begränsade effekter om inte utbild

ningen i informationssökning integrerats med övrig utbildning. 

Det här redovisade försöket har tagit fasta på detta genom 

att förlägga kursen i nära anslutning till större övnings-
uppgifter av projektkaraktär under sista året. Om utbildning

en skulle förändras så att man i högre grad stimulerar och krä

ver informationssökning och informationsutnyttjande i den ordi

narie undervisningen kan man spekulera i betydande kvalitets

förbättringar i utbildningen som helhet. 

Vår argumentation för informationssökning innebär inte att 

vi undervärderar betydelsen av grundläggande ämneskunskaper 

för att kunna bedöma och tillgodogöra sig teknisk/vetenskap

lig litteratur.På de lägre stadierna kommer givetvis den själv

ständiga informationssökningen att spela mindre roll. Ju när

mare man kommer examen och en självständig yrkesverksamhet ökar 

betydelsen av att på egen händ arbeta med problemlösning och 

informationssökning. Vad vi efter de här redovisade undersök

ningarna efterlyser är en plan för succesiv träning i informa

tionssökning och stimulans av informationsmedvetenheten under 

hela utbildningsgången vid högskolan och rimligen även i 
övriga skolformer. Mot den bakgrunden kan man betrakta 

en kort kurs i informationssökning, förlagd till slutet 

av utbildningen, som en nödlösning eller ett första steg 

mot ett aktivare kunskapsinhämtande. 
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VIII DATORBASERAD LITTERATURSÖKNING 

Inledning 

Om man ser tillbaka på mänsklighetens utveckling fram

står kunskapsutvecklingen tydligare än om vi begränsar 

oss till en aktuell och motsägelsefull verklighet. Det 

faktum att människan kan kommunicera och lärt sig att 

bevara kunskap med hjälp av abstrakta symboler betrak

tas som fundamentalt i utvecklingshistoriska analyser. 

I det västerländska tänkandet har det rationella beslu

tet på grundval av så bra och fullständig information 

som är möjligt en central ställning. En av utgångspunk

terna för detta arbete är emellertid att vi nu sitter 

bokstavligen upp till halsen i kunskapsförmedlande sym

boler och att detta innebär delvis nya problem då möj

ligheterna att söka, sortera och välja ut relevanta sym

boler passerat gränserna för den mänskliga hjärnans ka

pacitet. Man kan se två vägar ur detta dilemma: att veta 

mycket om litet, dvs specialisering och att veta litet 

om mycket, dvs generalisering och komprimering. 

Specialiseringen av vetenskapen är förmodligen den van

ligaste och enklaste lösningen. Därigenom kan den 

relevanta informationsmängden reduceras och det sociala 

nätverket hållas på rimlig nivå. De forskningsproblem 

man idag arbetar med ställer höga krav på specialiserad 

kunskap., metod och apparatur. Samtidigt bildas hela ti

den nya specialitéer och det sker ständigt förändringar 

och förskjutningar som knyter samman gamla discipliner 

och ger upphov till nya. Den fortgående specialiseringen 

står emellertid i motsättning till behoven av helhets

syn, samordning och övergripande planering utifrån mänsk

liga behov eller krav på ekologisk balans mm. 
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Koiranunikation mellan forskare måste baseras på en bety

dande mängd gemensam kunskap, så att man inte behöver 

börja om från ämnets begynnelse varje gång. En nyckel 

till denna gemensamma kunskap är tillgång till publice

rade forskningsresultat, teorier, metoder och modeller. 

Att känna till litteraturen har länge varit en dygd i 

vetenskaplig verksamhet. Uttalanden som "en genomgång av 

litteraturen på området visar ...." eller "litteraturen 

innehåller inte någon forskning om x utan är ensidigt 

inriktad på y" förutsätter en god överblick över litte

raturen. Möjligheterna att leva upp till denna dygd är 

idag begränsade. Mängden publikationer och pågående forsk

ning överstiger ofta den enskilde forskarens resurser att 

ta del av information, värdera den och sedan sakligt över

blicka kanske tusentals dokument. 

För att öka möjligheterna till överblick blev abstrakttid

skriften ett försök till tidig lösning av sådana problem. 

Genom att sammanfatta och dela upp informationen under 

olika rubriker och specialområden frigjordes sannolikt 

mycket tid samtidigt som överblick och specialisering un

derlättades. Så småningom blev antalet indelningar allt 

fler och allt svårare att hålla isär, samtidigt som de 

större bibliografiska verkens omfång gjort större manu

ella sökningar tidsödande och svåra. Undersökningar av 

forskares och teknikers informationsvanor har visat att 

bibliografiska hjälpmedel används ganska sällan och av 

få individer. Många känner också dåligt till vilka bib

liografier som finns och principerna för deras användning. 
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I denna situation uppstod datorbaserad litteratursökning. 

Till skillnad från det begränsade intresset för manuell 

litteratursökning i bibliografier, har dessa i maskinläs

bar form snabbt spritts över världen. Enligt Christian 

(1978) uppgick antalet maskinläsbara bibliografiska data

baser till 81 stycken år 1973 och i början av 1978 fanns 

mer än 360. 

Vid sidan av ett tilltagande informationsöverflöd och en 

mycket snabb utveckling av datateknik underlättades in

förandet av datorbaserade litteratursökningar också av 

att det bibliografiska grundmaterialet redan fanns till

gängligt samt att tryckning av bibliografierna kunde för

enklas med datorers hjälp. Snabbt sjunkande kostnader för 

datorutrustning och förbättrad teleteknik är också vik

tiga komponenter i denna utveckling. 

Några för- och nackdelar 

Ur den enskilde specialistens synvinkel erbjuder datorba

serad litteratursökning vissa fördelar i förhållande till 

manuella metoder. För det första kan man nämna rationali

seringsvinster i form av tids- och kostnadsbesparingar. 

För det andra möjliggör datorbaserade metoder mångdubb

lad kapacitet både när det gäller att täcka in stora in

formationsmängder och att snabbt göra informationen till

gänglig. För det tredje tillåter de datorbaserade sökme

toderna en mer komplex och individuellt anpassad sökstra-

tegi än dess manuella motsvarighet. 

Till datorbaserade informationssystems nackdelar kan man 

bl a räkna att de är avgiftsbelagda till skillnad från 

annan biblioteksservice. En datorbaserad litteratursök

ning utförd i Sverige kostar idag någonstans omkring 

500 kr/söktimme, men många sökningar kan klaras av på 

betydligt kortare tid. Här kan man invända att all bib-
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lioteksservice medför kostnader och att skillnaden mellan 

manuella och maskinella sökningar snarare ligger i finan

sieringsform, Man kan tom antaga att datorbaserade me

toder ibland är ekonomiskt fördelaktiga om man tar hänsyn 

till samtliga kostnader. 

De faktorer som främst torde begränsa datorbaserade lit

teratursystems användning är å ena sidan bristande kun

skaper om och ibland rädsla för datateknik. Â andra sidan 

begränsas utnyttjandet av att det är svårt, tidsödande 

och kanske dyrbart att få tag på de dokument som de er

hållna referenserna hänvisar till. Den obalans som f n 

råder mellan sökteknik och dokumentanskaffning är en av 

den vetenskapliga och tekniska informationsspridningens 

flaskhalsar. 

En annan farhåga inför datorteknikens ökade användning i 

samband med informationsspridning är den bristande kon

trollen över den snabba utvecklingen av antalet databaser 

och centraliseringen till större databasleverantörer eller 

databashållare. 

"Databasindustrin" 

Den s k databasindustrin kan sägas omfatta tre slag av or

ganisationer. Databasproducenter, som samlar in och klas

sificerar information samt framställer de datorläsbara 

bibliografierna, är vanligen icke-vinstdrivande organisa

tioner knutna till tekniska och vetenskapliga föreningar, 

statliga myndigheter, forskningsinstitut etc. 

Databashållaren (leverantören eller distributören) är 

oftare ett kommersiellt företag. Dessa företag prenume

rerar på de databaser som erbjuds av producenterna och 

erbjuder i sin tur dem till användare, som kan vara sprid

da över stora delar av världen. De största databasleve

rantörerna är Lockheed Information Systems och System 
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Development Corporation som var för sig erbjuder bortåt 

hundratalet databaser via stora - över telefonnäten upp-

ringbara - datorer placerade i Californien. 

Den tredje typen av organisationer är användarna, som 

oftast består av större universitets- eller högskole

bibliotek, industribibliotek och speciella informations

centraler. Dessa organisationer har kontrakt med data-

bashållarna och erbjuder i sin tur litteratursökningar 

till enskilda personer, forskare eller tekniker. I Tabell 

31 ges några exempel på databaser, deras producenter och 

leverantörer inom några större ämnesområden. 

Hall (1979) har lyckats identifiera 23 stycken leverantö

rer för datorbaserade litteraturtjänster. Några få av dessa 

dominerar utbudet av databaser och har därmed en betydande 

kontroll över tillgången till det samlade vetandet och ut

nyttjandet härav. Farorna med stora och dominerande data-

bashållare framstår som speciellt påtaglig vid ett ensi

digt beroende av dessa och i händelse av internationella 

kriser och konflikter. Alternativet till centralisering är 

dubblering av vissa databaser. Detta kan komma att under

lättas genom att kostnaderna för databearbetning tenderar 

att sjunka. 

Utvecklingen av datorbaserade system är fortfarande i sin 

början. Litteratursökningen med dator blev på 1960- och 

1970-talet vanligt i form av s k SDI-tjänster (Selektiv 

Delgivning av Information), där i förväg bestämda sökord 

regelbundet matchas mot en eller flera aktuella bibliogra

fiska databaser. Sedan har on-line-tekniken kommit i cen

trum. Användaren kan då stå i direktkontakt med datorn och 

i dialog med denna utforma sin sökstrategi och genomföra 

sökningen. Resultatet kan bli tillgängligt omedelbart. 

Denna utveckling har skett parallellt med att datatermina

ler blivit vanliga också för andra moment i forskningsar

bete. Atherton och Cristian (1977) finner också att man i 

vissa fall kan göra en on-line-sökning betydligt billigare 

än en motsvarande s k batch-sökning. 
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Tabell 31 Databaser, deras producenter och leverantörer -
några exempel. Källa: Hall 1979 

Ämne/databas Producent Leverantör 

Humaniora 

MLA (Modern Lan
guage Association) 

Art Bibliogra
phies Modern 

Samhällsvetenskap 

Social Scisearch 
Citation Index 

ERIC, Educational 
Resources Informa
tion Center 

Sociological 
Abstracts 

Modern Language DIALOG 
Association of Ame
rica, New York,USA 

Clio Press,Oxford, DIALOG 
England 

Institute for Seien- DIALOG 
tific Information, 
Philadelphia,USA BRS 

National Institute of DIALOG 
Education,Washington BRS 
DC,USA ORBIT 

Sociological Abstracts DIALOG 
Inc.,San-Diego,USA (BRS) 

Naturvetenskap/Medicin 

Chemical Abstracts Chemical Abstracts 
Condensates 

BIOSIS Previews 

MEDLINE 

Teknik  

INSPEC 

METADEX 

BYGGDOK 

Tvärvetenskap  

ENVIROLINE 

Comprehens ive 
Dissertation Ab
stracts 

Service,Columbus,USA 

Biosciences Informa
tion service of Bio
logical Abstracts, 
Philidelphia,USA 

National Library of 
Medic in,Betsheda,USA 

Institution of Elec
trical Engineers, 
London,England 

American Society for 
Metals,Metals Park, 
USA 

Institutet för Bygg-
dokumentation,Sthlm, 
Sverige 

Environment Informa
tion Center, 
New York,USA 

University Microfilms 
Int,Ann Arbor,USA 

DIALOG 
BRS,ESA/IRS, 
INFO-LINE,ORBIT.. • 

DIALOG,ESA/IRS 
BRS,INFO-LINE 
ORBIT ... 

BLAISE, 
MIC,NLM,BRS,DIMDI 

ESA/IRS 

DIALOG,ESA/IRS 

SCANNET 

DIALOG,ESA/IRS, 
ORBIT 

DIALOG,BRS,ORBIT 
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Möjliga tillämpningsområden 

När man talar om forskningspolitik och behovet av att främ

ja forskning och utveckling har frågor om informationstill

gång sällan berörts. Informationsförsörjning kan ses både 

som en basresurs för forskning och som ett forskningspoli-

tiskt styrinstrument. För båda dessa verksamheter kan till

gången till och utnyttjandet av bibliografiska databaser 

ha en speciell betydelse. 

Behovet av att relativt snabbt och på ett enkelt sätt få 

till stånd internationella kunskapsöversikter är speciellt 

viktigt för de experter som har till uppgift att peka på 

nya viktiga områden och att fördela forskningsresurser. 

Via datorbaserade söksystem kan ett basmaterial för kun

skapsöversikter och specialbibliografier tas fram mycket 

snabbt. 

En mycket stor del av det forskningsarbete som bedrivs vid 

universitet och högskolor sker inom ramen för forskarut

bildning. Handledarresurserna kan många gånger vara begrän

sade i och med att antalet handledartjänster inte alltid 

ökar i samma omfattning som antalet forskarstuderande. 

Den tilltagande specialiseringen av forskningsarbetet gör 

det svårt att finna handledarresurser inom landet och fram

förallt vid en enskild studieort eller institution. I början 

av forskarkarriären kan därför tillgången till internati

onell facklitteratur vara av avgörande betydelse och därvid 

kan datorbaserade sökmetoder vara ett viktigt hjälpmedel. 

De äldre och etablerade forskarna kan däremot antas redan 

ha skaffat sig en god överblick av sina specialområden, 

bl a som en följd av bättre informella kontaktmöjligheter 

och mer välutvecklade informationsvanor. 

Databaser kan användas för kvantitativa beskrivningar av 

utvecklingen inom vetenskapliga och tekniska områden. 

Framförallt har man utvecklat metoder för citeringsanalys 

med vars hjälp man kan utföra tämligen avancerade analyser 
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av forskningsområdens kognitiva uppbyggnad. Hjerppe (1978) 

har gjort en sammanställning av olika slag av bibliomet-

riska tekniker, varav en del har sin direkta tillämpning 

i biblioteksmiljön och andra i planering av forskningsverk

samhet. Vetenskapssociologer, idéhistoriker och andra som 

bedriver forskning om forskning kan finna ett rikt material 

i de bibliografiska databaserna (Se t ex Persson 1979). 

Detta och möjligheterna att få fram faktaunderlag för forsk

ningsplanering har gjort bibliometriska studier till ett 

snabbt expanderande fält. 

För att förverkliga en god informationsservice för forsk

ning och utvecklingsverksamhet torde det vara nödvändigt 

att ha en fortgående kompetensuppbyggnad för att kunna ut

veckla och använda datorbaserade informationssystem. 

Det finns också starka skäl att dels komplettera inter

nationella databaser med svenskt material och att även ut

veckla inhemska databaser. Sådant arbete sker redan i viss 

utsträckning, men bör uppmärksammas särskilt mot bakgrund 

av de från många håll uttalade ambitionerna att ha en avan

cerad forsknings- och utvecklingsverksamhet i Sverige. 

Utvärdering av datorbaserade litteraturtjänster 

Ett problem i bibliotekssammanhang är att man ofta saknar 

adekvata mått på användarnas utbyte av olika tjänster. 

Införandet av nya tekniska hjälpmedel aktualiserar ytter

ligare denna problematik. Detta har lett till olika försök 

att mäta och analysera informationstjänsters värde. Dator

baserade litteraturtjänster har i en rad fall underkastats 

utvärderingar. 

Utvärderingarna kan göras från olika utgångspunkter och in

riktas på tekniska prestanda, ekonomiska bedömningar eller 

olika användargrupper och deras utbyte av systemet. 

I Sverige har utvärderingar med tonvikt på ett användar

perspektiv genomförts inom några ämnesområden (Persson och 

Höglund, 1975; Höglund, Persson och Svartz-Malmberg, 1976; 

Höglund och Persson, 1977) . 
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Man kan skilja på litteratursökningar som sker direkt av 

användaren och sådana som sker med hjälp av en mellanhand 

(dokumentalist). Det senare torde vara vanligast, men ofta 

kan slutanvändaren vara närvarande vid sökningen. Princi

perna för genomförandet kan enkelt beskrivas som att man 

från en frågeställning väljer ut termer och kombinationer 

av termer som matchas mot innehållet i databasen (data

baserna) . Resultatet kan sedan erhållas antingen direkt 

vid terminalen (on-line) eller skrivas ut vid centraldatorn 

(off-line) och för att sedan postas till användaren 

(Figur 26 ). 

SÖKSTRATEGI SÖKNING 

FRÅGE
FORMULERING 

VÄRDERING 
AV RESULTAT 

INFORMA
TIONSBEHOV 

ANSKAFFNING 
AV DOKUMENT 

VÄRDERING t LÄSNING 

Figur 26 Informationssökningsprocessen 

Med utgångspunkt från ett informationsbehov formuleras en 

sökfråga som innebär att användaren så klart och koncist 

som möjligt beskriver sitt problem. Redan här uppstår ofta 

problem, då många kanske inte så lätt kan avgränsa proble

met eller göra det på ett begripligt och i förhållande till 

databasens innehåll relevant sätt. I detta läge måste också 

fattas beslut om vilka databaser som bör avsökas, vilken 

omfattning sökningen skall ha, vilka sökord som skall an

vändas m m. Till sökstrategin kan man också räkna utform

ning av olika kombinationer av sökbegrepp, vilket dels bör 
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göras för att motsvara frågeställningen och dels med hän

syn till databasens innehåll. Vid s k SDI-sökningar fast

ställs sökstrategin på förhand i form av en sökprofil, 

som inte kan ändras förrän i efterhand. Vid on-linesök-

ningar är möjligheterna till ändringar betydligt större, 

men även här krävs planering bl a för att nedbringa själva 

sökkostnaden. 

Ur användarens synpunkt fortsätter processen med värdering 

av de erhållna referenserna, anskaffning och läsning av 

dokument samt värdering av denna information i förhållande 

till informationsbehovet. Den erhållna informationen kan 

i sin tur ge upphov till nya behov och frågor. 

Som framgår av denna beskrivning blir slutresultatet av en 

sådan sökprocess bara delvis beroende av databasernas inne

håll, uppbyggnad och sökmöjligheter. Förutsättningarna för 

ett lyckat resultat bestäms lika mycket av användarens 

frågeformulering, av dokumentalistens skicklighet, av eko

nomiska begränsningar samt av möjligheterna att anskaffa 

litteraturen. Dessa till sökprocessen direkt knutna för

hållanden påverkas i sin tur av en mängd omgivande fakto

rer av social och institutionell karaktär. Det kan gälla 

själva ämnesområdets intellektuella uppbyggnad, fördel

ningen av forskningsresurser, tillgång till biblioteksser

vice, motiv och värderingar. 

I en utvärderingsstudie måste några aspekter väljas ut för 

närmare analys. I de flesta utvärderingsstudier med inrikt

ning på användarna har tyngdpunkten legat på att ganska 

ingående försöka mäta användarnas värdering av hur rele

vanta de erhållna referenserna är i förhållande till fråge

ställningen. Allt eftersom har dock behovet av mer ingående 

analyser av även en mängd andra aspekter uppmärksammats. 
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Höglund&Persson (1980) presenterar ett utvärderingsperspek

tiv som utgår från olika faser i informationssökningspro

cessen. Redan i introduktionsfasen fattas en mängd beslut 

som sätter gränser för det fortsatta händelseförloppet. Un

der introduktionsfasen gäller det bl a att definiera rele

vanta målgrupper, att informera och utbilda användare så 

att systemets möjligheter kan utnyttjas och rimliga krav 

ställs på resultatet. 

Ordstävet "som man ropar i skogen får man svar" gäller i hög 

grad vid datorbaserad litteratursökning. Datorn tolkar be

skrivningar av forskningsproblem och sökfrågor mekaniskt och 

bokstavligt. Det gäller därför att använda sådana söktermer 

som förekommer i den internationella litteraturen, snarare 

än de symboler som representerar mer privata föreställningar. 

I frågeformuleringsfasen krävs som regel en ansträngning 

från användarens sida. Att koncist formulera sökproblemet 

är beroende av den ämneskompetens man själv har eller till

sammans med t ex en dokumentalist. 

Vid sidan av ämneskunskap krävs också kunskap om databaser

nas uppbyggnad och sökmöjligheter. Sökfasen innefattar val 

av databaser och sökstrategi. En ideal lösning på det dubb

la kompetensproblemet är en ämneskunnig dokumentalist eller 

en specialutbildad forskare med goda kunskaper i datorbase-

rade sökmetoder. 

I värderingsfasen bedöms de erhållna referensernas relevans 

i förhallande till frågeformuleringen och syftet med sökning

en. Vid sidan av antalet erhållna referenser(output) kan man 

använda mått på sökningens precision och uppfångning(recall). 

Dessa tre mått är relaterade till varandra så att hög upp

fångning ofta sammanhänger med hög output och låg precision. 

För en mer fullständig analys eller utvärdering av sökpro-

cessen i sin helhet kan man följa dess olika faser, formule

ra mål och utvärderingskriterier för varje fas och analysera 

orsaker till utfallet i varje steg. Dessa orsaker kan vara 
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antingen interna eller externa i förhållande till sökpro-

cessen(se Fig 27). 

FASER 

Intro
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Operationalisering av mål 

Orsaker 

Praktiska implikationer 

Figur 27 En generell modell för utvärdering av dator
baserad litteratursökning 

En SDI-tjänst för svenska samhällsvetare 

Den modell som presenterats ovan blev vägledande för en 

studie av en SDI-tjänst baserad på Social Science Citation 

Index. Undersökningen genomfördes med början 1973 och följde 

ett försök med introduktion av datorbaserad litteratursökning 

för samhällsvetare, vilka då utgjorde en ny målgrupp för så

dana tjänster. 

Användarnas kunskaper om principerna för datorbaserad litte

ratursökning visade sig ha en viss betydelse för samhällsve

tarnas utbyte av SDI-tjänsten• Såväl deltagande i "work-shops" 

som upplevd kunskaD om systemet hade ett samband med om man 

t> 
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i slutet av försöksperioden var nöjd med utbytet. Använd

arnas kunskaper var också positivt relaterade till över

ensstämmelsen mellan deras ursprungliga frågeformulering 

och sökprofilens utformning. 

Ett av huvudmålen med introduktionsfasen är att förse 

användarna med den kunskap som krävs för att de skall 

kunna påverka sökförloppet men också för att dokumenta

listerna skall få en närmare kännedom om informations

behoven. Endast 15 procent av samhällsvetarna hade 

kommit i kontakt med datorbaserade sökmetoder innan 

försöket. Den informations- och utbildningsinsats som 

idealt skulle ha krävts var svår att förverkliga, vilket 

kom att begränsa sökprofilernas och sökresultatets kvali-

tét. Ett speciellt avgörande förhållande som kom att präg

la många av de problem som uppstod under försöket var den 

obalans som rådde mellan antalet kunder och resurser för 

informationstjänsten. Användargruppens storlek underskatta

des kraftigt i introduktionsfasen. Samtidigt kan det stora 

intresset tolkas som ett uttryck för att man upplever pro

blem med litteraturbevakning och brist på hjälpmedel härför. 

De problemställningar som dokumentalisterna hade att utgå 

ifrån var ofta mycket vagt formulerade, vilket medförde 

att dokumentalisterna på eget bevåg fick precisera frågorna 

och definiera sökbegreop. En speciell analys av skriftliga 

frågeformuleringar visade att närmare 60 procent helt sak

nade söktermer eller hade ett eller två ord till ledning 

för profilkonstruktion. Antalet termer i frågeformuleringen 

måste överstiga en viss miniminivå för att klargöra sökfrå

gan på ett tillfredsställande sätt. Detta är speciellt vik

tigt inom samhällsvetenskap där flera alternativa termer 

används för samma företeelser. 

Under försökets gång modifierades hela 70 procent av sök

profilerna, framförallt genom tillägg och borttagande av 
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söktermer. I sökfasfen är givetvis sökprofilens grad av 

överensstämmelse med databasens ämnesinriktning avgörande 

för slutresultatet. SSCI-databasen har en viss övervikt av 

beteendevetenskap och anglo-saxiskt tidskriftsmaterial. 

Det högsta utbytet fick i första hand pedagoger,sociologer 

och psykologer medan resultatet var sämre för national

ekonomer och statsvetare. 

När det gäller värderingen av sökresultatet bedömdes detta 

dels med hjälp av löpande sökstatistik och relevansskatt

ningar av erhållna referenser och dels med en enkätunder

sökning i slutet av försöket. Av totalt ca 25 000 värderade 

referenser uppskattades 23 procent vara av primärt intresse. 

Detta resultat var något sämre i jämförelse med andra SDI-

tjänster där precisionsnivån låg på drygt 3 0 procent. 

För användarens del är sökprocessen långt ifrån avslutad i 

och med värdering av erhållna referenser. Vissa av referen

serna väljs ut för att införskaffas varav några kan vara 

svåra att få tag på. Av de titlar man införskaffat i original 

är det långt ifrån alla som läses och än färre som direkt 

kommer till nytta i forskningsarbetet(se Fig 28). 

Erhållna 
referenser 

Relevanta 
referenser 

Införskaffade 
i original 

Lästa 

Utnyttjade 
i arbetet 

x= 86.94 

x= 17.91 

x= 6.13 

x=5.45 

x=2.47 

Figur 28 Stegvis selektion av referenser 
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Att en så pass liten del av de relevanta referenserna 

anskaffas, läses och används kan sammanhänga med att man 

successivt skärper kraven på relevans mot bakgrund av den 

aktuella arbetssituationen. Tidsbrist, ekonomiska hinder, 

"uppskjuten konsumtion" i avvaktan på kommande behov mm kan 

här leda till att tills vidare avstår från att införskaffa 

många artiklar. 

Ett av skälen till försöket med SDI för samhällsvetare var 

att ta reda på i vilken mån datorbaserad litteratursökning 

kunde fylla ett behov för denna grupp. Man var bl a osäker 

på vilka krav på informationens aktualitet som samhällsvetare 

ställer. Dessa utnyttjar vanligen både äldre litteratur och 

mer monografier än naturvetare och kanske även tekniker gör. 

För att belysa detta ställdes frågor om samhällsvetarnas in

ställning till snabb information, kumulativ forskning och 

egna kunskaper om litteratur samt hjälpmedel för sökning. 

Det visade sig att i runt tal fyra av tio samhällsvetare 

tyckte sig ha dålig kunskap om aktuell forskning inom sitt 

intresseområde. Ungefär lika många tyckte det var mindre vik

tigt att snabbt få information om aktuella tidskriftsartiklar. 

Detta måttliga intresse för aktuell information går också i 

linje med att en majoritet var tveksamma eller negativt in

ställda till ett krav på att den forskning man avser bedriva 

skall fylla ett vetenskapligt kunskapsbehov. Detta krav är 

förmodligen mycket strängt formulerat eftersom en stor del 

av forskningen kan vara mer inriktad mot praktiska mål. 

Graden av systematik vid litteratursökning och bevakning av 

forskningen är mindre utpräglad också om man ser till använ

dandet av tryckta bibliografier. Böcker och tidskriftsartik

lar är den oftast anlitade källan till referenser. Bibliogra

fier och absträkttidskrifter används mindre ofta. T ex hade 

endast 4 0 procent någon gång använt Dissertation Abstracts 

och bara 20 procent kände till existensen av Current Contents 

in the Social Sciences. Den senare är det manuella alternati

vet till en datorbaserad litteraturbevakning typ SDI. 
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Utnyttjandet av SDI-tjänsten hade en viss positiv effekt 

på såväl användarnas kunskap om aktuell forskning som de

ras kännedom om tidskriftsutbudet och rimligtvis även på 

forskning och undervisning. En fördel med en tjänst av detta 

slag är att den ger samma vikt åt en artikel oavsett i vil-

kan tidskrift den publiceras och därmed förbättrar spridning 

av forskningsresultat som inte ryms i de överbelastade cen

trala ämnestidskrifterna. Samtliga lärde under försöket känna 

någon ny tidskrift och över hälften lärde känna mer än tre 

nya tidskrifter av intresse. 

Denna utvärderingsstudie var koncentrerad till sökprocessen 

och har inte direkt gått in på frågan öm informationssyste

mets värde för forskningens kvalitet. Sådana analyser är i 

hög grad hänvisade till bedömningar utifrån kvantitativa kri

terier såsom antalet relevanta, utnyttjade referenser och lik

nande. Det är också möjligt att använda subjektiva kriterier 

och låta användarna själva bedöma nyttan och värdet av olika 

tjänster och hjälpmedel. Detta bygger i sin tur på en samman-

vägning av både strikta nyttoaspekter och estetiska, praktiska 

samt emotionella bedömningar av olika informationskällor. Det 

är sannolikt otillräckligt att ett informationsystem innehål

ler information av viss kvalitet.Om det inte samtidigt upp

fyller krav på tillgänglighet, snabbhet och viss överensstäm

melse med etablerade vanor och attityder kommer dess utnytt

jande att bli begränsat. Särskilt i det sistnämnda avseendet 

kan man antaga att datorbaserade söksystem kan stöta på hin

der och värderas mer kritiskt än traditionella tryckta media. 

En online-tjänst för medicinare 

Medicin är ett av de ämnesområden som först fick tillgång 

till ett system för datorbaserad litteratursökning genom 

MEDLARS(Medical Literature Analysis and Retrieval System). 

Denna databas har ett speciellt regelsystem baserat på en 

fastställd vokabulär, vilket ställer höga krav på dokumenta-

listutbildning. Det är också vanligt att dokumentalisterna 
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har en kvalificerad medicinsk utbildning. 

Ar 1971 introducerades MEDLINE, som är benämningen på MED

LARS - on-line. Sådana söksystem möjliggör sökning i direkt 

s k interaktiv dialog vilket medför att man succesivt kan 

precisera sökfrågan i dialog med datorn.-Framförallt används 

sådana system för tillbakablickande litteratursökningar över 

ett eller flera år bakåt. 

Höglund, Persson, Svartz-Malmberg(1976) undersökte MEDLINE 

i Sverige för att utröna brukargruppens sammansättning, sök

resultat och resultatens betydelse för forskning och prak

tisk verksamhet. 

En stor del av användarna är kliniskt verksamma läkare. And

ra viktiga användargrupper är forskare vid läkemedelsindustri

er och universitet. Även en del beteendevetare använder MED

LINE emellenåt. 

Precisionen, dvs andelen relevanta referenser av totala anta

let erhållna, visade sig i denna undersökning ligga på 33 pro

cent. Detta är ca 10 procentenheter högre än vid SDI-tjänstens 

introduktion bland samhällsvetare(se ovan). En on-linesökning 

ger andra möjligheter att korrigera sökstrategin under sök

ningens gång och såväl databasens möjligheter som dokumenta

listernas längre träning borde leda till hög precision i sök

ningarna. Precisionsnivån borde av sådana skäl kunna varit 

ännu högre i MEDLINE-sökningarna. 

När det gäller utbytet av sökningarna ställdes i denna studie 

frågor om referensernas betydelse för de tre verksamhetsfor

merna forskning, diagnos/terapi och undervisning. Genomgående 

bedömdes ca 60 procent av alla sökningar vara av"stor"eller 

"utomordentligt stor" betydelse för verksamheten i fråga. 

Detta värde är något högre för forskningsverksamhet än för 

klinisk verksamhet och undervisning. 

En viktig förutsättning för ett lyckat sökresultat är ett väl 



-142-

fungerande samspel mellan brukare och dokuemtalister. Det 

gäller att nå fram till en i förhållande till brukarens 

informationsbehov och databasens innehåll så adekvat sökfråga 

som möjligt. De studerade sökningarna genomfördes delvis med 

frågeställaren närvarande vid sökningen, men i de flesta fal

len på basis av en skriftlig förfrågan. I några fall hade 

frågeställaren själv genomfört sökningen. Ingen större skill

nad i resultatet av sökningarna kunde påvisas mellan de där 

frågeställaren var närvarande och de där dokumentalisten 

arbetat på egen hand. Emellertid var antalet sökningar med 

noll relevanta referenser färre när brukaren varit närva

rande vid sökningen. Brukarens närvaro minskar sannolikt 

risken för missförstånd och utnyttjande av inadekvata sök-

termer. 

Datorbaserade system kritiseras ofta för att de i första 

hand är anpassade för forskningens behov och saknar betydel

se i mer praktiska sammanhang. Detta sammanhänger primärt 

med databasers innehåll som i de flesta fall utgör hänvis

ningar till forskningslitteraturen vars primära målgrupper 

utgörs av aktiva forskare. Sett ur detta perspektiv är det 
angeläget att utveckla databaser som även kan tillfredsställa 

andra målgrupper än forskarna. 
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IX SAMMANFATTNING 

I denna rapport har vi behandlat information som en stra

tegisk faktor för forskning och samhällsutveckling. Infor

mation i betydelsen kunskap behövs också för att möjliggöra 

kontroll och styrning. Idag sker den tekniska utvecklingen 

mycket snabbt - kanske speciellt just på informations- och 

kommunikationsområdet. Behovet av en genomtänkt och demo

kratiskt förankrad kommunikationspolitik gör sig gällande 

i en rad sammanhang. Vad vi kan kalla vetenskaplig informa

tionsförsörjning är ett sådant område där bristen på kunska

per såväl som utarbetade handlingsprogram är uppenbar. Nya 

teknologier förändrar i rask takt förutsättningarna för han

tering och bearbetning av information. Forskningsbaserad in

dustri spelar en allt större roll och forskningsresultaten 

samlas i en allt mer oöverskådlig mängd i ett alltmer kom

plext informationssystem. 

Ur nationell forskningspolitisk synvinkel är det viktigt 

att ha ett så välfungerande system för informationsförsörj

ning som möjligt. Ett första krav härför är att det "samlade 

vetandet" blir fysiskt tillgängligt, dvs blir sökbart och 

möjligt att få del av. Det är emellertid lika nödvändigt att 

man känner till hur och var informationen kan sökas och an

skaffas. Vidare är förutsättningarna för utnyttjande bero

ende av informationens anpassning till olika mottagare så

väl som av en rad sociala förhållanden knutna till mottagaren 

och dennes miljö. 

Vi skall här sammanfatta nåcrra resultat som visar oå barriä

rer och utvecklinasbehov när det aäller förutsättninaar för 

informationsutnvttiandet med tonvikt Då svenska förhållanden. 
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Infoxmation som F&U-resurs 

Biliotek och informationsystem för forskning och ut

veckling har fortfarande en sidoordnad ställning i 

jämförelse med andra basresurser för F&U. Ett skäl 

till detta förhållande kan vara att man inte kunnat 

visa vad tillgång till informationssystem och -källor 

betyder för F&U-arbetets produktivitet. De undersöknings

resultat som framlagts i denna rapport visar att tillgång 

på information är avgörande för informationsutnyttjandet 

bland forskare och tekniker. Informationsutnyttjandet har 

i sin tur en självständig effekt på arbetsprestationerna. 

Ett ökat uppmärksammande av informations- och kommunika

tionsfrågor i F&U-planering är därför befogat. 

Informationsmättnad 

Om man förbättrar informationens fysiska tillgänglighet 

leder detta inte direkt till en motsvarande ökning av 

efterfrågan på information. De flesta forskare och tek

niker har redan intecknat stora delar av sin arbetstid 

för informations- och kommunikationsaktiviteter. Fcr att 

förbättra informationsanvändningen i F&U-miljöer bör man 

därför i första hand rationalisera informationsarbetet och 

tillhandahålla hjälpmedel för informationssökning och -be

vakning. 

Efterfrågekoncentration 

Tendensen att en liten del av litteraturbestånden kan 

tillfredsställa större delen av efterfrågan möjliggör 

rationaliseringar på enskilda bibliotek som måste följas 

upp med skapandet av depå- eller ansvarsbibliotek. Ett 

ytterligare skäl för en sådan lösning av bibliotekens lager

hållningsfrågor är den ökande användningen av datorbaserade 

litteraturtjänster som tenderar att sprida efterfrågan på 

många olika och mindre vanliga titlar. 

Omvärldskontakt inspirerar 

Många undersökningar pekar på att omvärldskontakt ökar 

organisationers förmåga att överleva i en föränderlig miljö 

och att kosmopolitiskt orienterade personer snabbare adopte-
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rar nya rön och produkter än lokalt orienterade. I 

flera studier har vi funnit att externa personkon

takter är särskilt starkt relaterat till produktivi

tet, jämfört med andra informationskällor. 

Gatekeepers 

I våra egna undersökningar, liksom i en rad andra 

studier, finner man ett positivt samband mellan in

formationsutnyttjande och informella kontakter. Före

komsten av nyckelpersoner med goda externa och interna 

kontaktytor har getts speciell uppmärksamhet under be

teckningen gatekeepers. Gatekeeperns värde som intern 

informationskälla begränsas dock av en rad faktorer 

knutna till den interna kommunikationens form och inne

håll. I denna rapport redovisas resultat som påvisar 

att gatekeepers i första hand kommunicerar med andra in

formationsrika kolleger i liknande, högre befattningar. 

För att stimulera de informationsfattigas omvärldskontakt 

måste särskilda åtgärder vidtagas - antingen så att befint

liga gatekeepers beteende förändras eller att de informa

tionsfattigas möjligheter till egna externa kontakter 

stimuleras. 

Ät den som har skall varda givet 

De personer som utnyttjar mycket information tenderar 

att hämta information från flera olika källor. Om man 

t ex ofta studerar facklitteratur har man också ofta goda 

externa personkontakter. Om man dessutom har goda person

liga resurser att söka och bearbeta information samt god 

tillgång till olika informationskällor så ökar informa

tionsutnyttjandet kraftigt. Detta innebär att man med 

relativt begränsade åtgärder inriktade på t ex användar

utbildning kan ge upphov till positiva kedjereaktioner. 

Ökad kunskap om informationskällor kan bl a leda till 

att de upplevda informationsbehoven ökar, som i sin tur 

påverkar efterfrågan på information samtidigt som ökade 

krav ställs på bibliotek och andra informationsresurser. 
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Analysema av kontaktstrukturer inom forskningsorganisa

tioner och olika specialområden visar på en koncentration 

av kontakterna till "elitgrupper" bestående av personer 

med högre position, utbildning och längre erfarenhet samt 

med bättre tillgång till och utnyttjande av facklitteratur. 

Att ha en central position i de mellanpersonliga kontakt

näten är inte bara ett grundvillkor för att få tag på ak

tuell information om t ex pågående forskning, utan är också 

en viktig resurs när det gäller att sprida kännedom om egna 

forskningsresultat. Dessa förhållanden motiverar en informa-

tionspolicy, som stimulerar kontakter över såväl organisa

tionens som nationens gränser. 

Bilden av den grubblande, isolerade och inbundne forskaren 

ter sig idag föråldrad på flera sätt. Förutom en direkt 

samverkan i forskningsgrupper och F&U-organisationer kommu

nicerar och umgås forskare och specialister i sociala cirk

lar vars gränser ofta överskrider både rumsliga barriärer 

och disciplingränser. Det visar sig att den sociala kontakt

strukturen nära sammanhänger med forskningens kognitiva struk

tur och utveckling. De mest lästa forskarna är oftast även 

de mest kontaktade. De sociala kontakterna är också olika ut

vecklade i olika skeden av ett forskningsområdes utveckling. 

Detta ansluter ganska väl till Kuhn's resonemang om vetenskap

liga paradigmers betydelse för kunskapsutvecklingen, så att 

en viss enighet kring en paradigm möjliggör social sammanhåll-

hållning och underlättar spridning av såväl skriftlig som munt

lig information inom paradigmens ramar. Â andra sidan blir 

de sociala kontakterna mera splittrade i perioder av teore

tisk och metodologisk oenighet. 

Motivation och informationsförsörjning 

God och formellt jämlik tillgång till information är en nöd

vändig men otillräcklig förutsättning för ett bättre informa

tionsutnyttjande. Utnyttjandet är i minst lika hög grad bero

ende av den enskilde forskarens motivation. Denna motivation 

är i sin tur enligt vår mening inte en privatsak, utan något 

som utbildningssystem och forskningsorganisationer bör ha 

till uppgift att stimulera. 
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Att lära för skolan eller för livet 

Utnyttjande av biblioteksresurser vid högskolor och 

annan utbildning är ett försummat område inom pedago

gik, som rymmer stora utvecklingsmöjligheter. Det infor

mationsutnyttjande som man finner bland högproduktiva 

forskare och tekniker torde till större delen ha för

värvats under en längre tids yrkesverksamhet och inte 

under utbildningstiden. Ett ökat inslag av informations

sökning och biblioteksanvändning under utbildningstiden 

är motiverat både med hänsyn till yrkeslivets krav och 

nya arbetsformer inom skolan som helhet. Ytterligare 

ett viktigt skäl till att satsa på informationssökning 

i utbildning är att faktakunskaper snabbt åldras i takt 

med den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Det är 

därför viktigt att utrusta den enskilde med egna resur

ser för kunskapsförnyelse och -bevakning och inte för

lita sig på att återkommande utbildning kan täcka in 

alla nyuppkommna informationsbehov. Utbildningssystemen 

är i jämförelse med en löpande direktkontakt med veten

skaplig och teknisk litteratur ett mycket långsammare in

strument för att bibehålla och vidareutveckla en specia

listkompetens. 

Datorn som informationshjälpmedel 

Tillkomsten av datorbaserade metoder för litteratur

sökning har revolutionerat möjligheterna att snabbt 

genomsöka världslitteraturen och bevaka olika ämnes

områden. Utnyttjandet av detta hjälpmedel har fort

farande en begränsad omfattning men ökar snabbt-
Till nackdelarna kan man räkna att datorsökningar är 

avgiftsbelagda, kräver speciell utrustning och att de 

inte mötts av en motsvarande förbättring när det gäller 
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dokumentanskaffning. Det finns en slags övertro på dator

sökningar som yttrar sig i att man underskattar behovet av 

exakt problemformulering och förberedelser. Många visar 

också en generell skepsis mot datateknik, men också mot 

andra, manuella sökhjälpmedel. Speciella informations-

och utbildningsinsatser är därför motiverade när det gäller 

datorbaserad litteratursökning. Datateknikens utveckling 

inom biblioteksområdet har även maktpolitiska aspekter. 

Den monopoliseringstendens som finns bland databashållare 

ger anledning till åtgärder som säkrar informationstill

gången för forskning oberoende av var den bedrivs. 

Fortsatt forskning 

Forskning kring informationsförsörjning för F&U-verksamhet 

har i mycket ringa utsträckning bedrivits i Sverige. Man 

saknar både översiktliga undersökningar, som beskriver si

tuationen i landet som helhet och djupgående kvalitativa 

analyser av informationens roll i F&U-arbetet. Därför finns 

det behov av såväl undersökningar av survey-karaktär, som 

intensivstudier av olika forskningsområden. Framförallt sak

nar man - även internationellt - en teori och begreppsut

veckling som tar fasta på de specifika informations- och 

kommunikationsproblem som råder inom vetenskap och teknik. 

Sådan teoribildning har dock också naturliga anknytnings

punkter till annan kommunikations- och samhällsteori. Det 

vore olyckligt om forskningen kring den vetenskapliga in

formationsförsörjningen skulle isoleras från andra forsk

ningsområden som rör relationerna mellan vetenskap, teknik 

samhälle. 
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