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FÖRORD 

Studier av vad, hur, varför och till vilken nytta 
vetenskaplig och teknisk information används kan 
motiveras både som praktiska och teoretiska prob
lem. De kan också stimuleras från båda dessa håll. 

I denna skrift behandlas informationsutnyttjande 
i forsknings- och utvecklingsverksamhet med tonvikt 
på användningen av facklitteratur och olika hjälp
medel för litteratursökning. Mot bakgrund av en 
diskussion om forskning, information och tidigare 
studier analyseras informationsvanorna med hjälp 
av två fallstudier. 

Delar av materialet i denna rapport bygger särskilt 
på tidigare publiserade rapporter. Delar av kapitel 
4,6 och 7 ingår i rapporterna Höglund(1974), Hög-
lund&Persson(1975) samt Höglund&Persson(1976). Det 
har emellertid varit önskvärt att vidareutveckla 
dessa rapporter något och att presentera dem mot en 
utförligare bakgrund. 

En rad personer i och kring Statens råd för veten
skaplig information och dokumentation, de studera
de organisationerna och Sociologiska institutionen 
har på olika sätt bidragit till detta arbete. Sär
skilt vill jag här nämna Fredrik Backlund, Stefan 
Schwarz, Roland Hjerppe, Sixten Ljungberg, Åke Tull
gren och Nils Melander, Olle Persson och mina hand
ledare Georg Karlsson samt Ola Roman. 

Britt Andersson och Barbro Hedlund har hjälpt genom 
att förvandla manuskripten till läsbar text. Tack! 
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1 INTRODUKTION 

1.1 PROJEKTETS BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Kommunikation innebär överföring av idéer, information 
och attityder mellan personer. Olika slag av kommuni
kationsaktiviteter upptar en stor del av människors 
tid och fyller grundläggande sociala funktioner. 

Under senare år har kommunikation inom vetenskap och 
teknik rönt ökad uppmärksamhet. Det finns flera för
klaringar till detta. Forskning är i sig en kommunika
tionsintensiv verksamhet, där information mer eller 
mindre systematiskt samlas in, bearbetas och produce
ras. Med forskningens ökade omfattning och betydelse 
i samhället har också påfrestningarna på det veten
skapliga kommunikationssystemet ökat samtidigt som be
roendet av att ta del av och kunna sprida forsknings
resultat kanske är större än tidigare. För att marke
ra detta brukar man ibland peka på att omkring nittio 
procent av världshistoriens forskare beräknas leva 
och verka idag. Resultat från deras verksamhet publi
ceras i mer än två miljoner artiklar och rapporter 
per år. 

Hur bär sig då forskare och tekniker åt för att följa 
kunskapsutvecklingen inom sina områden? Vilka hjälp
medel har de till sitt förfogande och hur utnyttjas 
olika typer av informationskällor? Vilka faktorer på
verkar utnyttjandet och vilket utbyte ger det för forsk
ning och utvecklingsarbete? Detta är de frågor som jag 
ställdes inför i projektets början och som denna rap
port till stor del handlar om. Som synes var det gan
ska allmänt formulerade och kanske vittfamnande fråge
ställningar. Det fanns vid den tidpunkten knappast nå
gon svensk forskning inom detta området och fortfaran
de finns ganska få svenska undersökningar. Det blev 
dock möjligt att göra vissa studier i anslutning till 
två projekt som initierats med stöd från Statens råd 
för vetenskaplig information och dokumentation (nu
mera ersatt av Delegationen för informationsförsörj
ning. 
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Denna rapport är i stor utsträckning ett resultat av 
bristen på teorier och användbara modeller för infor
mationsutnyttjande i forsknings- och utvecklingsverk
samhet. Syftet är att presentera en analysmodell som 
bygger på tidigare spridda studier och att sammanfatta 
resultat från dess tillämpning i två fallstudier av 
informationsutnyttjande. Detta görs emellertid mot 
bakgrund av informationstillväxten, bristen på kun
skaper om forskares och teknikers kommunikationsbete
ende och tidigare studiers bristande anknytning till 
sociologisk teori. 

1.2 OM RELATIONER TILL ANNAN FORSKNING 

Mer allmänt uttryckt handlar denna rapport om forska
res och teknikers kommunikationsbeteende. Vetenskapen 
ses som ett socialt system och forskarens plats i det
ta antas vara av stor betydelse för kommunikationsbe
teendet. Men vetenskaplig och teknisk verksamhet ses 
också som en produktivkraft, som delvis självständigt 
men i huvudsak underordnad stat och kapital påverkar 
samhällsutvecklingen. Det vetenskapliga kommunikations
systemet är en del av vetenskapen, men går utöver denna 
och består till en icke obetydlig del av institutioner 
som delvis ligger vid sidan av forskningssystemet.Sam
spelet mellan dessa system eller bristen på samspel 
får effekter på den enskilde forskaren, på forsknings^ 
systemet, det vetenskapliga kommunikationssystemet och 
därmed på produktion och spridning av kunskap i sam
hället. Från forskarens synpunkt sker detta samspel i 
form av informationsutnyttjande och informationspro
duktion. I vid mening är det via dessa aktiviteter som 
forskare interagerar med varandra och med samhället. 
Mot den bakgrunden blir studier av vetenskaplig kommu
nikation ett intressant delområde för vetenskapssocio-
login(för en kort översikt, se Ben-David och Sullivan, 
1975 och Jense,1979). 

Inom vetenskapssociologin kan man skilja mellan stu
dier som rör interna och externa faktorers inflytande 
på forskningen. Det finns också en debatt mellan dem 
som främst företräder en "internalistisk" respektive 
"externalistisk" syn. Av del I i denna rapport fram
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går att jag främst sympatiserar med en "externalis-
tisk" syn på forskningen. De empiriska fallstudier 
som redovisas i del två handlar emellertid främst om 
interna sociala faktorers samband med kommunikations
beteendet. Sådan kunskap är varken mer eller mindre än 
en pusselbit på väg mot en sammanhängande kunskap om 
vetenskap och teknik» om än en mycket liten pusselbit. 

Kommunikation inom vetenskap och teknik representerar 
också ett relativt outforskat problemfält för masskom
munikationsstudier, eftersom spridning och utnyttjande 
av forskningsresultat till stor del måste ske via ut
nyttjande av olika massmedier. Det framstår också som 
intressant att producenter och mottagare av vetenskap
lig och teknisk information är verksamma i formella or
ganisationer med egna kommunikationsstrukturer. Detta 
skiljer sig från den kommunikationsforskning, som har 
sin tyngdpunkt på kommunikation med "massorna", dvs o-
organiserade mottagare och innebär i stället möjlighe
ter att länka samman masskommunikationsteori och orga
nisationsteori. 

Forskning om informationsutnyttjande inom vetenskap 
och teknik är, som antytts, ganska outvecklad och består 
till stor del av spridda utländska surveyundersökningar. 
Det har alltmer framstått som möjligt att relatera oli
ka empiriska resultat till vetenskapssociologi, masskom
munikations- och organisationsteori. Vissa sådana an
knytningspunkter föreslås därför i texten. 

1.3 RAPPORTENS UPPLÄGGNING OCH INNEHÅLL 

I det följande diskuteras informationsutnyttjande inom 
forsknings- och utvecklingsarbete. I den första delen 
av rapporten behandlas problemet först mer allmänt och 
utifrån tidigare studier skisseras en begränsad referens
ram, som sammanfattas i en analysmodell. Denna tilläm
pas i Del II på två undersökningar av informationsut
nyttjande i F&U-miljö. 

Kapitel två inleds med en beskrivning av tillväxt och 
förändringar inom forskningen, som en bakgrund till 
informationsproblemen inom vetenskap och teknik. Den 
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utvecklingen ses mot bakgrund av förändringar och ten
denser i samhällsutvecklingen inom industriländerna. 
Den vetenskapliga och tekniska informationens ekono
miska roll som produktivkraft och som "vara" betonas 
här. 

1 kapitel tre behandlas några olika kommunikations
modeller översiktligt och då särskilt sådana som di
rekt kommit att inspirera eller anknyter till centrala 
frågeställningar. Här understryks närheten till annan 
masskommunikationsforskning och särskilt andra kommuni
kationsstudier med ett mottagarperspektiv. 

Kapitel fyra sammanfattar en rad empiriska studier, 
som tillsammans pekar på grundläggande tendenser och 
samband mellan sociala faktorer i F&U-miljön, informa
tionsutnyttjande och i viss mån även publiceringspro
duktivitet. Här presenteras också en analysmodell som 
enkelt sammanfattar kapitlet och dessutom föreslås 
vissa hypoteser som anknyter till fallstudierna. 

Del II av rapporten inleds med en kort beskrivning av 
fallstudierna(kapitel fem). I kapitel sex behandlaren 
studie av informationsutnyttjandet inom en industriell 
forsknings- och utvecklingsorganisation. I kapitel sju 
redovisas en undersökning av forskare och tekniker 
inom ett tekniskt specialområde. Den första fallstu
dien belyser bl a informationsutnyttjandet i olika 
faser av innovationsprocessen, medan den andra fall
studien pekar på betydelsen av informationsservice 
och hur informationsklyftor mellan forskare och ut-
vecklare delvis kan överbryggas genom specialiserade 
informationstjänster. 

I båda fallstudierna analyseras också sambandet mellan 
publicering och informationsutnyttjande något. Därvid 
kan detfta i och för sig rimliga samband delvis precise
ras, samtidigt som svårigheterna att klargöra det 
empiriskt och på ett mer allmänt plan framstår tydligt. 
Slutligen pekar också analysen på det nära sambandet 
mellan informationsutnyttjande, publicering och infor
mell rådgivning. 



DEL I 

EN BAKGRUND OM FORSKNING, 
INFORMATION OCH TIDIGARE 
STUDIER 
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2 INFORMATIONSKRIS OCH SAMHÄLLSFÖRÄNDRING 

2 .1 FORSKNINGENS FÖRÄNDRADE VILLKOR 

Det har nu nått drygt 300 år sedan den första vetenskap
liga tidskriften utkom. Antalet tidskrifter har i stort 
sett ökat exponentiellt med en fördubbling ungefär vart 
10:e eller vart 15:e år. Resultatet är, att vi nu har 
en årsproduktion på ca 2 miljoner artiklar och rapporter 
(Anderla 1974, Menard 1971, Price 1963). Den relativt 
sent spridda insikten om detta och de absoluta talens 
nästan skräckinjande storlek har fått många att använda 
termer som informationsexplosion eller -kris under 1970-
talet. I själva verket är det alltså frågan om en lång
varig utveckling, vilket dock inte eliminerar påfrest
ningarna på det kommunikationssystem som skall hantera 
informationen och göra den tillgänglig för läströtta 
forskarögon på olika håll i världen. 

Det är svårt att tänka sig att denna utveckling skulle 
kunna fortsätta i oförminskad takt. Förr eller senare 
nås givetvis ett tak - sannolikt långt innan vi alla 
förvandlats till forskare och informationsarbetare. I 
själva verket finns redan tecken på en minskad öknings
takt. I USA har man t ex noterat att antalet forskare 
och tekniker minskat med ca 10 procent efter en topp om
kring år 1969(Science and Public Policy 1978). 

Flera författare har dock konstaterat att vi lever i ett 
service och informationssamhälle; "What counts is not 
raw muscle power, or energy, but information(Bell,1973). 
Man syftar därvid på den samhällsförändring som, stimu
lerad av nya media, datorteknologi och teknisk forsk
ning lett till att allt fler sysselsätts med informa
tionsyrken av olika slag och allt färre arbetar med den 
direkta industriproduktionen. De drastiska förändringar
na av arbetskraftens sammansättning i de högindustriali-
serade länderna kan illustreras med data från USA. De 
jordbruksanställda uppgick där till ca 50 procent av 
arbetskraften på 1860-talet och motsvarar nu ca 4 procent. 
De industrianställda, som på 1940-talet var ca 40 procent 
uppgår nu till endast ca 20 procent av arbetskraften och 
informationsyrken i vid mening, som upptog ca 10 procent 
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vid sekelskiftet engagerar nu omkring hälften av alla 
sysselsatta. Återstående 30 procent har klassificerats 
som sysselsatta i serviceyrken(Robinson ed 1978). Även 
om dessa skattningar, som illustreras i Figur 1, kan 
kritiseras för en alltför generös definition av infor
mationsyrken illustrerar de en betydande samhällsför
ändring, som ingalunda avstannat. 

Figur 1 Arbetskraften i USA fördelad på två sektorer 
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a) De inre kurvorna avser en något mer restriktiv 
definition av informationsyrken 

Källa: Porat, 1976 

Av den ganska omfattande informationssektorn utgör 
forskning och vetenskaplig informationsförsörjning 
endast en liten - om än strategisk - del. Idag lever 
omkring 90 procent av alla forskare och vetenskaps
män som någonsin existerat (Menard.1971). Forskning och 
utvecklingsarbete representerar en ekonomiskt viktig 
del av verksamheten i många länder. I flertalet indu
striländer utförs en stor del av F&U-verksamheten 
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(forsknings- och utvecklingsverksamheten) inom före
tagssektorn och inom områden som teknik och naturve
tenskap är den industriella aktiviteten ofta domine
rande. Vetenskapens ekonomiska och kulturella betydel
se är numera allmänt erkänd och vissa menar tom att 
den är en nyckel till förståelse av den avancerade ka
pitalismens särdrag. Ändå har sociologer inte stort 
mer än börjat studera dess interna struktur och forsk
ningen om vetenskapens och teknologins relationer till 
samhället i stort är föga utforskade(se dock t ex An
dersen & Kalleberg 1976 och Svensson 1978 för att näm
na ett par verk med svensk anknytning). 

I Sverige visar kostnaderna för F&U-verksamhet en kraf
tig ökning under 1960- och -70-talet. Av Figur 2 nedan 
framgår att ca två tredjedelar av kostnaderna för F&Ü-
arbete avser industriforskning. I den nordiska industrin 
ökade F&U-insatserna markant mellan 1967 och 1977 -från 
ca 15000 till drygt 20000 årsarbeten (Nordforsk,1979). 
F&U-intensiteten är högre i Sverige än i övriga norden 
och enbart för industrin uppgick F&U-utgifterna år 1977 
till 4,1 miljarder kronor eller drygt tre procent av 
förädlingsvärdet(Nordforsk,1979). 

Parallellt med forskningens expansion har sättet att be
driva den förändrats. Forskning är numera inte en sys
selsättning för nyfikna gentlemän på sina kammare -den 
bedrivs till stor del industriellt. Inom samhällsveten
skap och humaniora är dock produktionsförhållande annor
lunda än inom t ex teknik och naturvetenskap. Humanis
tisk och samhällsvetenskaplig forskning bedrivs i större 
utsträckning vid universitet och högskolor, med mindre 
inslag av grupparbete eller arbetsdelning och till jäm
förelsevis begränsade kostnader och begränsad omfattning. 
Även den samhällsvetenskapliga forskningen har emeller
tid förändrats och bl a kommit att präglas av ett ökat 
beroende av sektorsorgan, dvs statliga verk och myndig
heter med forskningsmedel. 
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Figur 2 Kostnader för aktiv F&U inom företag, univer
sitet och högskolor samt övrig offentlig sektor 
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a) Prognos för 1979 
b) Uppskattade värden 
Källa: Statistiska Meddelenden U1979:25 

Forskningsverksamhetens förändrade villkor har bl a 
beskrivits av Price(1963). Han ser det som en över -
gång från "Little Science" med enskilda, disciplinori-
enterade och relativt oberoende forskare till "Big 
Science", där människor med olika bakgrund arbetar på 
stora tillämpningsorienterade projekt. Detta händer, 
säger Price, när vetenskapens exponentiella tillväxt 
börjar avta och övergå till en logistisk tillväxt, som 
antyder att man närmar sig en maximal omfattning med 
nuvarande organisation(Price 1963:18). 
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En annan författare beskriver denna utveckling som en 
industrialiseringsprocess. Forskning har blivit en ka
pitalintensiv verksamhet. För att kunna bedriva forsk
ning måste man vända sig till stora, anslagsgivande or
gan eller till industrin, som inom många områden är den 
största avnämaren av vetenskapligt skolad personal. En 
av effekterna härav är, att den traditionella publice
rade artikeln mister sin centrala ställning som grund 
för belöningar och informell värdering av kolleger, bl 
a till förmån för själva innehavet av (stora) forsk-
ningskontrakt(Ravetz 1971:45-46. 

Forskningsverksamheten inom såväl industrin, som inom 
universitet och offentlig förvaltning har också för
ändrats när det gäller inflytande och styrning. 

Inom den offentliga sektorn fattas viktiga beslut om 
forskning allt oftare direkt av staten eller av stat
liga myndigheter(Annerstedt,1972). Endast en mindre 
del av den statligt finansierade forskningen går numera 
via de traditionella forskningsråden (se t exSOU 1975:26). 
Peter Stevrin(1978) har i en studie visat hur denna s k 
sektoriella forskningspolitik vuxit fram under de se
naste årtiondena. Han urskiljer sex faser i den utveck
lingen: Förberedelsefasen (-1940), rådsorganisationsfa-
sen(-50), konsolideringsfasen(-60), idégenereringsfasen 
(-65), organisationsfasen(-70) och spridningsfasen från 
början av 1970-talet och framåt. Stevrin uppskattar att 
av statens satsning om ca 3,6 miljarder på F&U 1976 kan 
drygt 2 miljarder hänföras till sektoriell forskning. 

Inom industrin märks en koncentrationstendens så att 
F&U-verksamheten främst dras till stora exportorientera-
de företag och vissa branscher som flygteknik, elektro
teknik samt kemisk och kemisk-teknisk industri. I slut
et av 1960-talet hade denna utveckling lett till att 
närmare hälften av den svenska industrins totala forsk
ning var koncentrerad till åtta industriföretag(Anner-
stedt,1972,sl2,151). 

Den samhällsförändring, inom vars ramar forskningen ex
panderat och ändrat karaktär på detta sätt har åtminsto
ne delvis förutsetts på ett tidigt stadium i kapitali s-
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mena utveckling. Max Wéber såg samhällsutvecklingen 
som präglad av över tid ökad rationalitet, dvs en till
tagande systematisk behärskning av verkligheten med 
hjälp av allt mer precisa och abstrakta begrepp och en 
metodisk strävan efter uppnåendet av bestämda praktiska 
mål(Weber 1920, Lindskoug 197 ). Weber såg också mark
nadsekonomin som oupplösligt förbunden med byråkratier
nas framväxt. Hur samtidigt en fortgående koncentration 
sker av produktionsmedlen beskrevs av Marx och kan ana
lyseras med hjälp av marxistisk teori. Senare har Weber, 
som ju också är känd för att vilja dra en skarp gräns 
mellan vetenskap och politik, kommit att kritiseras av 
bl a Marcuse för sin användning av rationalitetsbegreppet.-
Marcuse menar att Weber döljer innebörden i den kapita
listiska rationaliteten,som enligt Marcuse kan beskrivas 
i termer som "rasande produktivitetsökning","erövring av 
naturen","utvidgande av varuflödet" och "vetenskapligt 
styrda folkmord"(Marcuse i Lindskoug 1979). Sådana ut
tryck kan förefalla drastiska och det kan diskuteras i 
vilken mån de ger en rättvis beskrivning, men tyvärr sak
nar de inte visst empiriskt stöd. Forskning och teknik 
har gett upphov till många nya varor och kunskaper, men 
vårt teknologiska vetande motsvaras inte av kunskaper 
om hur teknologin och dess konsekvenser skall hanteras. 
Som bekant satsas också en stor del av världens F&U-re-
surser på militära ändamål. Annerstedt(1972) pekar bl a 
på att militär-, rymd- och atomforskning upptog mellan 
50 och 80 procent av de statliga forskningsutgifterna i 
länder som Sverige, England, Frankrike och USA i slutet 
av 1960-talet. Även om det således finns anledning att 
granska och diskutera forskningens mål och inriktning 
är dock detta inte syftet med föreliggande arbete. 

Vetenskaplig och teknisk information ses här främst som 
en produktiv resurs, nödvändig och av strategisk bety
delse i allt F&U-arbete. I likhet med andra resurser 
kan kunskap eller information ofta användas för vitt 
skilda syften. Information har emellertid också den uni
ka fördelen att kunna ges till ändra utan att man för
lorar den. Tyvärr elimineras denna fördel helt eller 
delvis av konkurrensförhållanden eller ojämlikhet i öv
rig resurstillgång. Informationens värde för innehava
ren är oftast högre om konkurrenterna saknar den och 
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dess värde är också beroende av vilka resurser man har 
att ta del av, förstå och utnyttja den. Resurserna 
för såväl produktion som spridning och utnyttjande av 
information är ojämnt fördelade mellan nationer, orga
nisationer och individer. Det är därför viktigt att 
vara observant på effekterna av generella stimulansåt
gärder som kan leda till ökade kunskapsklyftor trots 
att t ex det samlade kunskapsutnyttjandet i genomsnitt 
ökat. Sådana problem kan förekomma i olika sammanhang 
då det gäller informationsspridning och har även upp
märksammats på flera håll(se t ex Bråten 1973,Nordlund 
1976, Kjellmor 1977). 

Mot denna bakgrund framstår det som viktigt att även 
när det gäller forskningsinformation analysera infor
mationsåtgärders effekter på olika kategorier av indi
vider och organisationer. Detta har dock skett i ganska 
begränsad utsträckning hittills. Utvecklingen av nya 
informationssystem sker också för närvarande i snabb 
takt och utvärderingsstudier eller analyser av sociala 
konsekvenser kommer ofta till stånd först i en sprid
ningsfas eller då systemen nått utbredd användning. 

2.2 INFORMATIONSTILLVÄXT OCH NYA MEDIA 

Forskningsverksamhetens expansion har medfört en kraf
tig ökning av antalet publikationer, men denna utveck
ling är inte bara ett resultat av vetenskapens till
växt, utan återverkar också på forskningen på olika 
sätt. 

På många områden innebär informationstillväxten att en
skilda forskare får svårt att hålla jämna steg med lit
teraturens ökning, trots en hög spécialisering.Det blir 
också allt svårare att söka rätt på de artiklar eller 
rapporter som har relevans för ett givet problem. Ab
strakttidskrifter och bibliografier av traditionellt 
slag är ofta ganska långsamma, vilket gjort det möjligt 
för en rad speciella informationstjänster att utveck
las. "Current contents11 med innehållsförteckningar från 
en mängd tidskrifter varje vecka är ett välkänt exem
pel på denna utveckling. I sina försök att lösa infor
mationsproblemen har industriländerna också anlitat 
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avancerad datateknik och telekommunikationsteknik. An
talet databaser med referenser till artiklar och rap
porter har ökat mycket snabbt och uppgår nu till flera 
hundra. Samtidigt har nya tekniker utvecklats för lag
ring av information på små utrymmen, där mikrofilm och 
mikrofiche hör till de äldre,etablerade teknikerna. 

Även om datatekniken inte utgör någon definitiv lösning 
på forskningens informationsproblem kan vissa arbetsmo
ment underlättas väsentligt. Hittills har man i första 
hand inriktat sig på själva sökarbetet, där datorernas 
kapacitet vida överstiger människans. Till för några år 
sedan användes datorbaserad litteratursökning oftast så 
att man regelbundet'matchar1i förväg fastställda frågor 
mot innehållet i bibliografiska databaser. Med utveck
lingen av s k interaktiva system, där man via terminal 
kan arbeta i direkt kontakt mellan människa och datama
skin, blev det möjligt att utnyttja den mänskliga asso
ciationsförmågan i högre grad. Den senaste utvecklingen 
innefattar världsomfattande kommunikationsnät med upp-
ringbara linjer till stora centrala databaser. I Sveri
ge har informations- och dokumentationscentralen vid 
Kungl Tekniska Högskolan samt Medicinska Informations
centralen vid Karolinska Institutet framstått som le
dande i introduktionen av datorbaserad litteratursök
ning inom sina respektive områden. De har också succe-
sivt erbjudit litteratursökning och service inom en 
rad andra ämnesområden. Samtidigt har de forskningsin
tensiva storföretagen, många universitet och högskolor 
m fl skaffat egna kontrakt med ledande - främst ameri
kanska - databashållare, vilka erbjuder söksystem inom 
de flesta större forskningsområden. 

Om man betraktar informationstillväxten i ett längre 
perspektiv framstår skillnaderna i tillväxttakt för 
olika media tydligt. Medan antalet tidskriftsartiklar 
tenderat att tiodubblas vart femtionde år tiodubblas 
de senare tillkomna abstrakttidskrifterna på trettio 
år, medan antalet databaser med litteraturreferenser 
tiodubblats på så kort tid som 10 år(Figur 3). Dessa 
skillnader i ökningstakt har flera orsaker. Innova
tionsspridning går nu snabbare än på 17- och 1800-ta-
len. Det finns också en tendens till korsbefruktning 
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av befintliga discipliner och datorbaserad dokumenta
tion har kunnat gå hand i hand med rationalisering av 
bibliografiskt arbete såväl som själva tryckningsför
farandet av bibliografier. Emellertid menar en del att 
den snabba utvecklingen av databaser och s k 1on-linef-
system var möjlig bara för att grundmaterialet i form 
av befintliga bibliografier var så lämpligt. I fram
tiden kan erfarenheterna från detta område komma att 
tillämpas på helt andra informationsslag och för helt 
andra syften. Tele-data är t ex den svenska beteckning
en på databaser för allmänheten med en mängd sökbar 
information av mer eller mindre allmänt intresse. Det 
torde också bli allt vanligare med s k faktadatabaser, 
som innehåller statistiska uppgifter av olika slag -
anpassade för många olika behov. I ett sådant perspek
tiv kan samhället komma att förändras avsevärt om fler
talet verksamhetsområden datoriseras och förses med 
kunskaps- eller informationsbanker av olika slag. 

Figur 3 Tillväxttakt hos olika media för vetenskaplig 
information (Källa: Menard,1971) 

1700 1800 1900 2000 
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Informationstillväxten har möjliggjort framväxten av 
en informationsindustri. Även om man begränsar sig 
till vetenskaplig och teknisk information är den in
formationsverksamhet som rör detta betydande dels när 
det gäller traditionella spridningsformer via publise-
ring, bibliotek etc, dels genom nya media och kommuni
kationstekniker. I båda dessa avseenden, men mest det 
sistnämnda, har europeiska länder en starkt negativ 
handelsbalans. För ett par år sedan uppskattades att 
av i runda tal 55 miljoner poster i bibliografiska da
tabaser härstammade omkring 80 procent från databaser 
som produceras i USA. Detta betyder inte att så mycket 
av innehållet i databaserna var amerikanskt, utan an
tyder i stället ett investeringsgap i förhållande til l 
bl a Västeuropa(Appleyard 1979). 

Appleyard redovisar också beräkningar på utvecklingen 
av antalet sökningar i USA och väst-europa och finner 
att utvecklingen i väst-europa nära följer den ameri
kanska trenden, men med en tidsförskjutning på 4,5 år. 

Figur 4 Utvecklingen av on-line-sökningar i USA 
och Västeuropa (1000-tal sökningar) 
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I ekonomiska termer betyder detta att bara den europe
iska marknaden för 'on-line'-sökningar, som år 1977 
skattats till mellan 10 och 20 miljoner kronor, i bör
jan på 1980-talet kommer att ha mångdubblats. Det hand
lar således om en snabbt expanderande och sannolikt 
kommersiellt intressant marknad. Samtidigt rör det sig 
också om spridning och utnyttjande av information som 
produktivkraft bl a inom industrin och affärsvärlden. 
Därför är man t ex inom den europeiska gemenskapen in
tresserade av att stödja en europeisk informationsin
dustri med bl a faktadatabaser för industriellt bruk. 
Men det finns också andra skäl^ såsom att från markna
den med datorbaserad informationssökning on-line skaffa 
erfarenheter inför data-TV, elektronisk post och lik
nande teknologier(Appleyard 1979). 

Om man i stället ser till den tryckta vetenskapliga 
och tekniska informationen har som bekant USÂ länge 
haft en stor export. Emellertid har USA:s andel av 
världsexporten i böcker tenderat att succesivt minska 
något under 1960- och 70-talet. Mellan 1966 och 1975 
sjönk således USA:s andel från 33 procent till 22 pro
cent vid en jämförelse mellan 15 industriländers bok
export (Sterling och Haight,1978). Samtidigt kan man 
notera att USA:s netto från kunskapshandel (med licen
ser, royalties och patent) under 1960-talet mer än tre
dubblades medan det t ex för Sverige skedde en kraftig 
ökning av underskottet från sådan handel. (För Sveriges 
del är trenderna liknande också när det gäller handel 
under poster som administrationskostnader, provisioner 
och entreprenader som också berör "teknologiskt kunnan
de". Se SOU 1976:27) 

Sverige är givetvis bara en av många importörer av USA-
producerad information. Emellertid kan det vara av in
tresse att notera några av de begränsade data som finns 
tillgängliga. Är 1945 låg Sverige som nummer 21 av de 
länder som importerade mest tidskrifter från USA. Är 
1955 låg Sverige på ll:e plats, år 1965 på 17:e och 1975 
på 16:e plats. Dessa data antyder möjligen en viss sta
bilisering, men är alltför ofullständiga för en mer in
gående analys. Däremot kan man konstatera att det verkar 
finnas ett samband mellan F&U-investeringår och export 
av teknologiskt kunnande(S0U 1976:27 s 177). 
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Även om tryckta media och nya kommunikationsteknologier 
har stor betydelse både genom sin omfattning och direk
ta ekonomiska betydelse spelar mer informella kanaler 
och s k grå publikationer en viktig roll i spridningen 
av kunskap. Samtidigt med de traditionella kanalernas 
expansion har det skett en snabb utveckling av särtryck, 
provtryck, stencilerade forskningsrapporter, konferens
handlingar och informella nyhetsblad. Till detta kommer 
personliga kontakter mellan forskare som i sig har stor 
betydelse och även kan öppna vägarna till opublicerade 
skrifter av olika slag. 

Informationstillväxten och de förändrade publicerings
formerna förändrar förutsättningarna för vetenskapligt 
arbete på flera sätt. Traditionellt antas t ex forskare 
ha en överblick av utvecklingen på sina ämnesområden och 
ett gott grepp om litteraturen. Idag är det ofta en omöj
lighet för en forskare att via litteraturen hålla sig in
formerad om vad alla hans kolleger inom området gör. Bå
de själva överflödet av information och användandet av 
okonventionella publiceringsformer eller perifera tid
skrifter bidrar till att förändra innebörden i en publi
cering. Risken för dubblering av forskningsarbete ökar 
och det blir svårare för en forskare att uppskatta en 
annans prioritet över nya rön, eftersom han kan misstän
ka att någon annan - som han själv inte känner till -
har publicerat samma rön tidigare. Detta innebär i sin 
tur en risk för att kvalitetskontrollen blir omöjlig 
att upprätthålla och att det traditionella prioritets
begreppet försvagas. 

Storer(1966) menar därför att publicering alltmer kan 
komma att ske enbart som en form av kommunikation med 
en speciell publik och inte som tidigare, främst som bi
drag till en universell fond av vetenskaplig kunskap 
gentemot vilken kreativiteten kan mätas. En sådan för
ändring kan leda till en större överlappning i littera
turen, eftersom forskare kan tänkas publicera samma ma
terial i olika tidskrifter med olika läsekrets. Sådana 
tendenser kan redan nu skönjas inom vissa områden. I 
den mån detta blir vanligt kan informationstillväxten 
genom detta komma att stimuleras ytterligare. 
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Jag menar emellertid inte, att kommunikationsproblemet 
enbart är ett övermättnadsproblem. Vissa får kanske mer 
information än de kan bearbeta, andra får mycket mindre 
än de önskar. Få, om någon tycker sig veta för mycket. 

Vi har i detta kapitel försökt se informationsproblemen 
mot bakgrund av samhällsutvecklingen och särskilt forsk
ningens roll som produktivkraft i avancerade industri
länder. De data som redovisats antyder dock att det inte 
är oväsentligt vare sig för möjligheterna att bedriva 
forskning eller för samhällsutvecklingen hur tillgång
en till information eller kunskap organiseras. Samtidigt 
kan man hävda att vissa typer av kunskap är angelägen 
att hålla tillgänglig, sprida och utnyttja, medan andra 
typer av kunskap är mindre viktig eller tom skadlig. 
Sådana kvalitativa avvägningar har man hittills sällan 
tillämpat inom informations- och biblioteksväsendet. 
Kanske är det bäst att låta den styrningen ske genom en 
demokratiskt förankrad och framsynt forskningspolitik. 
Inom ramen för en sådan forskningspolitik har man emel
lertid också att planera för en god informationsförsörj
ning. 

Bernal(1959) liknade en gång kommunikationsproblemet 
inom vetenskapen vid ett bevattningssystem. Individu
ella plantor var beroende av att få rätt mängd vid rätt 
tillfälle. Mycket vatten rann emellertid bort, dunstade 
eller kom fram för sent. Ibland var flödet så intensivt 
att plantorna inte kunde absorbera vad de behövde. En 
sådan bild är givetvis förenklad, men antyder att det 
delvis rör sig om ett optimeringsproblem. Men informa
tionen är inte homogen som vatten. Det är därför också 
i hög grad ett selektionsproblem. Hur kan man välja ut 
en lagom portion av den mest värdefulla informationen? 

Denna fråga skall inte besvaras här. Däremot kan den 
kanske belysas något genom att vi studerar vilka kana
ler forskare och tekniker i praktiken använder och vad 
de presterar med hjälp av den informationen. I det föl
jande skall således en begränsad aspekt av ett större 
problemfält behandlas och de empiriska studier som redo
visas i del II bör ses som mer eller mindre explorativa 
fallstudier i forskares och teknikers informationsvanor. 
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3 KOMMUNIKATIONSMODELLER OCH INFORMATIONSUT
NYTTJANDE I FORSKNINGEN 

3.1 INFORMATIONSUTNYTTJANDE OCH KOMMUNIKATIONSFORSKNING 

Den succesivt ökade insikten om kommunikationsproblem
en inom vetenskap och teknik har stimulerat både till 
konkreta åtgärder och forskning. Komplexiteten i infor
mationsproblemen kräver insatser från en rad olika spe
cialområden och 'informationsvetenskap"(Information 
Science) används ibland som en samlande beteckning för 
forskning som från olika utgångspunkter angriper kommu
nikationsproblemen. Man har också föreslagit olika de
finitioner för området. Två tendenser är härvid åter
kommande: (1) området betraktas som en tvärvetenskaplig 
disciplin eller (2) som en kommunikations- och beteende
vetenskaplig sådan. 

Forskning om informationsutnyttjande i F&U-verksamhet 
är en relativt ny företeelse. Menzel(1966) anser att 
1963 kan betraktas som något av en startpunkt för ut
vecklingen på detta område. Det finns således ett antal 
empiriska studier framförallt från USA och England, som 
beskriver olika aspekter på informationsvanor. Man har 
dock saknat en teoretisk överbyggnad och t ex Garvey 
och Lin(1972) menar att "..man bland forskare inom om
rådet .. i allt högre grad kommit till insi kt om bris
ten på och behovet av en begreppsmodell inom vilken den 
mängd data som insamlats... kan integreras på ett me
ningsfullt sätt."(min övers) Liknande omdömen om teore
tiska och metodologiska brister har fällts av flera 
författare inom området(se t ex Compton 1973). 

Emellertid finns rika möjligheter att anknyta till när
liggande forskningsområden och teorier såsom vetenskaps
sociologi, olika kommunikationsteorier och modeller el
ler organisationsforskning. När det gäller att formule
ra interaktionen mellan informationssystem och använda
re på ett mer systematiskt sätt har t ex Lin och Garvey 
(1972) föreslagit att modeller från masskommunikations
forskningen skulle kunna vara till hjälp. En av orsaker
na till att man inte mer systematiskt anknutit till mass
kommunikationsforskning kanske är skillnader i målgrup
per, informationsinnehåll och problemställningar. Men 
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i stor utsträckning kan man betrakta den vetenskapliga 
kommunikationsprocessen som en masskommunikationspro
cess, Om man ser till utvecklingen inom masskommunika
tionsforskningen finner man också vissa tecken som bör 
öka möjligheterna till ömsesidig befruktning. Exempel
vis har man i allt större utsträckning kommit att arbe
ta med modeller som utgår från mottagarens behov och 
problemsituation. Intresset för s k samhällsinformation 
är exempel på en ökad inriktning på speciella slag av 
information med tonvikt mer på kunskapsöverföring än 
pl attitydpåverkan • Masskommunikationsforskaren Mc 
Quail(1975) betonar också att man i fortsättningen mer 
bör studera kommunikationsbehov och faktorer i den so
ciala strukturen som påverkar och begränsar kommunika
tionsbeteendet. Att detta ligger nära förväntningar på 
studier av informationsutnyttjande antyds redan av den 
engelska beteckningen: "Information needs and uses". 

3.2 FORSKNING SOM INFORMATIONSSYSTEM PÂ TRE NIVÅER 
- NÅGRA BEGRÄNSADE PARALLELLER 

När det gäller att relatera informationsutnyttjande 
till olika typer av enkla modeller erbjuder kommunika
tionsforskningen många uppslag. 

För att ta det enklaste perspektivet kan vi betrakta 
den enskilde forskaren som tar in, bearbetar och produ
cerar information. Han kan ses som ett informationsbe-
arbetande system, där råvaran(input) och slutprodukten 
(output) utgörs av information. En del av den informa
tion forskaren producerar återförs till systemet och 
påverkar hans framtida aktivitet. En sådan bild av fors
karen är analog med den klassiska tolkningen av Norbert 
Wiener"s cybernetiska teori och allmänt känt som den s k 
flBlack-Box,f-modellen(Nystrom, 1973) . Modellens förtjänst 
i detta sammanhang är, att den så distinkt understryker 
sambandet mellan input och output av information. Där
med får vi bl a stöd för att samtidigt söka analysera 
informationsintag och informationsproduktion i forsk
ningen. Trots det närmast självklara i detta är det van-

- ligt att studier av informationsvanor saknar analyser 
av publicering eller andra prestationsmått, samtidigt 
som studier av produktivitet i forskningen ofta behand-
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lar informationsintaget summariskt eller inte alls. 

Figur 5 Forskning som informationsbearbetande aktivitet 
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subsystems 

Samtidigt som forskaren ingår i ett system för forsk
ning och utveckling ingår han emellertid också i ett 
system för vetenskaplig och teknisk information, som 
producent och konsument av information. Ett sådant per
spektiv sätter i stäl let focus på kontaktytan mellan 
forskningen och det vetenskapliga kommunikationssyste
mets serviceenheter. Den uppenbara sammanflätningen mel
lan dessa nödvändiggör en hög grad av ömsesidig anpass
ning. Detta har i flera undersökningar visat sig funge
ra mindre väl. Arbetsdelningen mellan vetenskap och tex 
biblioteksväsen är ett tveeggat svärd. Samtidig t som 
det ofta kan vara rationellt finns latent risken för 
att kontakten med forskningens behov försummas. Jag me
nar att detta går båda vägarna, så att informationsor
gan utvecklar egna mål och egen praxis utifrån sin si
tuation och forskaren försummar att ta sin del av an
svaret för informationsförsö rjning genom att t ex infor
mera om sina behov och problem. Det förekommer också 
att F&U-organisationer placerar sina informations- och 
dokumentationsenheter så perifert i organisationen att 
förutsättningarna för en effektiv integrering saknas. 
Samtidigt kan befintliga informationsresurser vara un-
derutnyttjade på grund av okunskap om att de finns. 

Hur F&U-verksamhet och informationssystem skall orga
niseras så att man uppnår en lämplig avvägning mellan 
arbetsdelning och integration framstår som ett påtag
ligt och gemensamt problem för dessa verksamheter. Det 
förefaller dock som om denna diskussion är vanligare 
inom biblioteksvärlden än bland forskare och forsknings
ansvariga även om detta inte kan beläggas med data. 
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Figur 6 Informationsutnyttjande och informations
produktion länkar samman forsknings- och 
informationssystem 
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Källa: Höglund&Persson, 1975b 

Bland undersökningar som pekat på betydelsen av inter-
aktionen mellan informationssystem och dess användare 
bl a för forskarnas informationsutbyte och tillfreds
ställelse kan nämnas Lancaster(1968), Anderla(1975) och 
Persson&Höglund(1975b). 

I ett mer övergripande - men fortfarande begränsat -
perspektiv kan vi betrakta spridning och utnyttjande 
av information och kunskap efter dimensionen forskning
praktik - konsumtion. Förutom ett system som forskning 
och utveckling kan man då föreställa sig ett praktik-
eller produktionssystem som står för produktion av va
ror och tjänster samt ett konsumtionssystem där varor
na och tjänsterna förbrukas. 

En sådan bild har framställts av Havelock(1971), som 
menar att den kan tas som utgångspunkt för diskussio
ner kring spridning och utnyttjande av kunskap. Uti
från en sådan modell kan man t ex lätt inse att fors
kare och tekniker är beroende av infornation om behov 
och problem i "praktik"- och "konsumtionssystem". Mot 
den bakgrunden kan man också säga att möjligheterna 
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till kommunikation mellan de tre systemen i nedanstå
ende illustration är centralt både ur kunskapssprid
ningssynpunkt och för forskning eller innovâtionsska
pande verksamhet. 

Figur 7 Dimensionen forskning-praktik-konsumtion 

FORSKNINGSSYSTEM PRAKTIKSYSTEM KONSUMTIONSSYSTEM 

Tillänpad forskning Praktik Ransuntion 

Efter Havelock, 1971 

Viss forskning kan framstå som nästan helt internve-
tenskapligt genererad. När det gäller innovationer 
av teknisk/industriell natur framstår dock information 
kring behov, problem och möjligheter som kanske lika 
väsentligt som information om mede:! eller tekniker. Å 
ena sidan behövs således en indikation på behov, å and-
ra sidan ett medel. Baker och Freeland(1972) kunde i 
en studie av 268 tekniska idéer registrera händelser 
som indikerade behov i 94 procent av fallen och hän
delser som rörde medel eller tekniker i 92 procent av 
fallen. 

När det gäller den ömsesidiga kommunikationen mellan 
de tre "system" som ingår i Figur 7 framstår givetvis 
utnyttjandet av vetenskaplig och teknisk information 
inom F&U-verksamhet som en mycket begränsad bit och 
kanske också ganska välstrukturerad bit av kommunika
tionsflödet, men den bör alltså ses mot bakgrund av 
ett bredare perspektiv. 
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3.3 FORSKAREN OCH FACKLITTERATUREN — ETT 
ANVÄNDARPERSPEKTIV 

För att klassificera kommunikat ionsmode11er av olika 
typ föreslår McQuail(1975) en tillämpning av dimensio
nen aktiv-passiv på sändare och mottagare. Vi får då 
fyra typfall av kommunikationssituationer: 

Sändare: Aktiv Aktiv Passiv Passiv 

Mottagare: Passiv Aktiv Aktiv Passiv 

(1) (2) (3) (4) 

Det ligger här nära till hands att betrakta olika en
heter i det vetenskapliga och tekniska informationssys
temet som sändare, och F&U-organisationer eller enskil
da forskare som mottagare av information. 

I litteraturen finns en tydlig tendens att betrakta 
informationstjänster som serviceinstrument for forskare 
och kvalificerade användare, som aktivt söker tillfreds
ställa sina informationsbehov. Detta motsvarar en kom
munikationsmodell av typ tre ovan. Om man ser på bib
liotekens traditionella roll stämmer detta också ganska 
väl som en beskrivning av situationen från deras per
spektiv - även om de aktiva användarna ibland lyser 
med sin frånvaro. Om man däremot ser till de kommersi
ella bokförlagen är kanske den första typen av kommuni
kationssituation mer träffande. Ur flera synpunkter 
framstår typfall två som en idealsituation. Den repre
senterar en interaktion där sändare och mottagare väx
lar roller. Här finner vi en konversation mellan jäm
likar, symmetriska relationer av det slag som motsvarar 
den positiva meningen i ordet kommunikation. 

Svårigheten att välja en modell som den mest adekvata 
för att representera kommunikationsprocesser samman
hänger inte bara med fakta, utan också med vilka hän
delser som skall studeras och ur vilket perspektiv detta 
skall ske. Den modell som bäst svarar mot termen infor
mationsutnyttjande är av den tredje typen och känd som 
användn ing smo d e11en. 
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Användningsmodellen har i masskommunikationsforskningen 
fått en ganska omfattande användning inom vad som bru
kar kallas "uses and gratifications research". För en 
diskussion av denna modell se Rosengren, 1974 ;Windahl 1979. 

I användningsmodellen antas mottagaren välja bland till
gänglig information i enlighet med sina behov och in
tressen. I modellen antas också att det är sociala och 
psykologiska karakteristika hos individer och grupper 
som bestämmer användandet av olika massmedia. Ett grund
läggande antagande i modellen är, att individen erhål
ler belöning i form av behovstillfredsställelse genom 
sin användning av massmedier. Han är selektiv och hans 
urval sammanhänger med vilka funktioner medierna fyller 
för honom. Användningsmodellen har dock kritiserats på 
flera punkter. Man har menat att individen tilldelats 
en alltför aktiv och"rationell" roll och att uppmärksam
heten riktas alltför mycket på individen i stället för 
på sociala grupper och samhället i stort. Enligt Klap-
per(1960) skall dock användningsstudier inte stanna vid 
massmedias funktioner, utan också ta hänsyn till deras 
effekter för individen, sociala grupper och samhället. 
En enkel illustration till modellen ges i nedanstående 
figur. 

Figur 8 Ett användarperspektiv 

SÄNDARE MEDDELANDEN MOTTAGARE EFFEKTER 
varav någ- av vilka några med vissa för individ, 
ra sänder fyller M:s behov grupp,samhälle 
medde1anden behov 
somfyller 
M:s behov 

output 

Källa: Windahl,1972 och v.Feilitzen-Linné,1972 
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Användningsmode11en har här tagits upp mer för att pe
ka på ett perspektiv och en avgränsning för arbetet än 
som något centralt arbetsredskap. Vissa egenskaper i 
den modellen som att den betonar sociala och psykolo
giska faktorers inverkan är naturligtvis i mer allmän 
mening inte unika, utan förekommer i olika former i 
många kommunikationsmodeller. 

Berlo(1960) nämner t ex i sin modell faktorer som kom
munikationsförmåga, socialt system och kultur som cen
trala ledtrådar till både sändarens och mottagarens be
teende. Maletzke(1963) betonar bl a självuppfattning, 
personlighet, relationer till arbetsgruppen och andra 
sociala relationer i sin kända masskommunikationsmodell. 
Viktiga faktorer enligt Maletzke är också mottagarens 
bild av mediet, av kommunikatorn och mediets tekniska 
egenskaper. Riley och Riley(1959) relaterar i sin mo
dell masskommunikationen till den övergripande sociala 
strukturen. I deras modell ingår både sändare och mot
tagare i olika primär- och referensgrupper, som påver
kar urvalet av och reaktionerna på meddelanden. Sändare 
och mottagare ses då som aktiva delar av en social 
struktur, beskriven i systemtermer. 

Samtliga de ovannämnda modellerna pekar således på fak
torer som också kan antas inverka på kommunikations
beteendet i forsknings- och utvecklingsmiljöer. Däre
mot ger knappast någon av de nämnda modellerna någon 
bra beskrivning av hela processen för spridning och 
utnyttjande av vetenskaplig och teknisk information. 
Eftersom den processen kännetecknas av många primära 
sändare, många olika slag av gate-keeperfunktioner, 
många kanaler och många användare från samma kategori 
som de primära sändarna/forskarna rör det sig om en 
komplicerad och delvis speciell process. Garvey et al 
har kartlagt delar av denna process och bl a studerat 
hur lång tid som åtgår från avslutat forskningsarbete 
innan resultaten ingått i fonden av vetenskaplig kun
skap- De fann därvid stora skillnader mellan olika 
discipliner(Garvey, 1970). I figuren på nästa sida vi
sas några möjliga vägar mellan en författare(A) eller 
(S) och en mottagare(B). Möjligheterna till genvägar 
genom informella kontakter framgår här också tydligt. 
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Den tid som förfluter innan forskningsresultaten kan 
nås kan variera kraftigt. Av Figur 9 framgår att skill
naderna kan vara stora beroende på vilka informations
källor som utnyttjas.Genom direktkontakt kan ibland 
forskningsresultat erhållas långt innan de främträder 
i tidskrifter, abstrakt, översikter eller bibliografi
er. Men, sådana kontakter kan bara upprätthållas med 
ett litet antal forskare. Merparten av forskningen 
inom ett område måste följas via mer formella källor. 
Det är då av intresse att notera de stora tidsskill
naderna mellan olika kanaler, i synnerhet för dem som 
är verksamma inom expansiva forskningsområden, där me
delåldern för de flesta forskningsresultat kan vara 
bara några få år. Bottle(1973) noterar att i den domi
nerande kanalen tidskrifter, publiceras omkring 75 pro
cent av akademiska forskare. Många av dessa artiklar 
har samband med avhandlingsarbeten. I ett urval av 209 
artiklar från fem tidskrifter visade sig 85, dvs ca 40 
procent innehålla material från författarens avhand -
ling. Drygt 60 procent av dessa avhandlingar visade 
sig ha publicerats året före avhandlingen i fråga(Bottle 
1973). Detta innebär att avhandlingar kan vara ett sätt 
att få informationen tidigare. 

Steget från det att ett forskningsresultat uppnås till 
publicering av en tidskriftsartikel kan ibland uppgå 
till flera år. Fördröjningen enbart från mottagande av 
manuskript till publicering av artikel kan uppgå till 
flera månader. Garvey et al visar att den sammanlagda 
tiden från en första rapport uppgick till ca 26 månader 
inom samhällsvetenskap, ca 20 månader inom teknik och 
ca 16 månader inom naturvetenskap(Garvey,1970). Att 
ytterligare fördröja denna spridningsprocess genom att 
i alltför hög grad använda långsamma informationskana
ler ter sig i vart fall inom teknik och naturvetenskap 
som riskabelt. Det är mot den bakgrunden man kan se in
troduktionen och den snabba spridningen av nya hjälp
medel för informationssökning och bevakning av typ 
Current Contents och datorbaserad litteraturbevakning 
som markeratslfSDI"i Figur 9. 
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4 NAGRA TIDIGARE STUDIER OCH EN ANALYSMODELL 
FOR INFORMATIONSUTNYTTJANDE 

4.1 INLEDNING 

Informationstillväxten är märkbar också inom det om
råde som här behandlas. Under de senaste åren har man 
kunnat iakttaga ett ökat intresse för studier av in
formationsbehov och informationsutnyttjande inom ve
tenskap och teknik, översiktsartiklar om s k användar-
studier har publicerats av bl a Menzel(1969), Paisley 
(1965), Bates(1971), Wood(1971), Compton(1973) och 
flera gånger i Annual Review of Information Science 
and Technology. Om man vidgar perspektivet finns givet
vis ett stort antal studier som kan sägas tangera om
rådet. Exempelvis har Havelock et al(1972) framställt 
en bibliografi över spridning och utnyttjande av kun
skap, som innehåller omkring 4000 referenser. 

Som påpekats ovan finns det emellertid ett uttalat be
hov av att integrera olika empiriska studier och att 
formulera teorier och modeller som möjliggör detta. 
Samtidigt finns ganska få studier genomförda i de nor
diska länderna. En tidig undersökning genomfördes i 
Sverige av Selander(1968). I Norge gjordes t ex 1971 
en surveyundersökning av ett marknadsundersökningsin
stitut. Inför genomförandet av några svenska studier 
på området rådde mot denna bakgrund en viss tveksam
het dels genom bristen på teori, dels genom bristen 
på tidigare studier. Många resultat från utländska un
dersökningar skulle mycket väl kunna sammanhänga med 
specifika lokala omständigheter, kultur- och organisa
tionsmönster som är mindre vanliga i Sverige. 

På ett tidigt stadium fanns alltså behov av att från 
olika lokala undersökningar locka fram tendenser och 
sammanställa en praktiskt användbar analysmodell. I 
detta kapitel behandlas kortfattat några undersöknin
gar som pekar på olika faktorer av betydelse för in
formationsutnyttjande och publicering. Den analysmo
dell, som inspirerat åtminstone delar av analysen i 
fallstudierna avslutar kapitlet. 
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4.2 INFORMATIONSKÄLLOR OCH -UTNYTTJANDE 

Forskare och tekniker får information om forskningen 
inom sina intresseområden både från formella källor 
som vetenskapliga tidskrifter mm och från informella 
kontakter. En del information kan fås genom internt 
producerade rapporter och interna kolleger, men en 
stor del av informationen måste inhämtas från källor 
som står utanför den egna organisationen. I vilken 
mån man baserar sitt informationsintag på interna 
respektive externa källor har visat sig skilja mel
lan bl a forskare och tekniker. Dessa två dimensio
ner intern-extern respektive formell-informell infor
mation har här använts för att klassificera olika 
typer av informationskällor och legat till grund för 
mer i detalj utarbetade mått på informationsutnyttjan
det (Figur 13). 

Figur 13 Fyra typer av informationskällor 

FORMELLA INFORMELLA 

INTERNA 

EXTERNA 

InteAna dokuimnt,PM b am t al "^ace-io-^ace" 
JlnteAnt p/ioducQAadz mdd kotl&geA Inom oig., 
HjxppoKtQA QJLCL teZzlon, AwnnantHÄdm 

QÄC 

veXm&kaptiga tid- b/ieu, kongtitebbzAök, 
AkAscfiteAfböckeA ock òamtat "^ace-io-^ace" 
annan ^ackLitte/uUuA toJLtfaon oXc 
oJULzn känvtb ninga/i 
tilt ^ackJUtt^ÅotuA 

En sådan typologi anknyter till teorier av intresse 
för kommunikationsstudier. Att skilja mellan formella 
och informella källor, mellan personlig och opersonlig 
kommunikation anknyter till masskommunikationsforsk
ningens s k tvåstegshypotes. Den andra distinktionen 
mellan interna och externa källor anknyter till teo
rier om referensgrupper och sociala roller. 

Referensgruppen torde påverka såväl informationsutnytt
jandets inriktning som dess omfattning genom att man 
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jämför sig med den och genom dess inflytande på tanke 
och perception. I första hand kanske man här tänker 
på olika vetenskapliga skolor och riktningar. Vilka 
referensgrupper man har kan emellertid också studeras 
mer översiktligt som"värdeorientering". Ett exempel 
kan vara Kornhauser"s(1962) formulering att det finns 
fyra huvudgrupper av värdeorientering blandnprofessio-
nalstf:nA professional employee may be strongly oriented 
toward the profession in which he has been trained, the 
organization for which he works, both the profession 
and the organization of neither of them11. 

Kornhausers formulering anknyter till motivationen 
för arbetet. Hans distinktion mellan en orientering 
mot organisationen och en mer professionell oriente
ring är emellertid inte ovanlig. 

Merton(1952) fann i sin studie av inflytelserika per
soner två kategorier - en grupp som baserade sitt in
flytande på lokala kontakter och en grupp som byggdepå 
kosmopolitiska informations- och kontaktvanor. Gould-
ner(1957) skiljer mellan "Locals11 och "Cosmopolitans11  

i sin diskussion om organisationsroller. Med "cosmopo
litans" avser han personer som ofta är mer hängivna 
sitt jobb och sin professionella referensgrupp än den 
organisation de arbetar i. "Locals" däremot, är mer 
orienterade mot organisationen som de arbetar i änmot 
någon extern referensgrupp. Merton och sedan Gouldner 
söker visa att dessa två orienteringar inverkar på be
teendet, kanske mest uppenbart just kommunikationsbe
teendet. Man kan därför förvänta sig att informations
utnyttjandet inom F&U också återspeglar sådana skill
nader. 

Informationsutnyttjande är ett komplext och svårmätt 
begrepp. Det kan studeras ur olika aspekter - från 
översiktliga studier av vad som utnyttjas till myc
ket detaljerade studier av informationsinnehåll och 
användningssätt. Jag begränsar mig här till det förs
tnämnda. 
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4. 3 NÅGRA INDIKATORER KNUTNA TILL FORSKNINGSSYSTEMET 

Betydelsen av den institutionella miljön för forsk
nings och utvecklingsarbete är uppmärksammad. Det är 
en spridd uppfattning att genom att skapa den rätta 
sortens institutionella miljö så ökas sannolikheten 
för olika upptäckter och innovationer. Här märks en 
mängd studier och publikationer t ex under rubriken 
F&U-administration(R&D-Management). Det kan gälla be
tydelsen av ledarskap, organisation och tom hur lo
kalerna bör utformas för maximal effektivitet och sti
mulans. 

Intresset för kommunikation i F&U-verksamhet kan också 
motiveras av att så mycket tid åtgår för detta. Det 
är känt att kommunikationsaktiviteter tenderar uppta 
en allt större del av arbetsdagen ju högre upp i orga
nisationshierarkin man kommer.När det gäller F&U-verk-
samhet krävs förutom intag av forskningsinformation 
också mycket kommunikation för samordning av aktivite
terna. I vilken utsträckning kommunikation är nödvän
dig för samordning sammanhänger med hur välstrukture-
rad och planmässig verksamheten är. Samordning genom 
i förväg fastställda program implicerar social kon
troll genom sanktioner, medan samordning genom kommu
nikation oftare litar till socialt tryck och indivi
dens egna krav som utvecklats genom socialisation^fr 
professionalisering). 

Hage,Aiken och Marret(1971) fann att komplexa organi
sationer med hög personlig specialisering och diffe
rentiering också i högre grad förlitar sig på intern 
kommunikation för samordning. Detta bör då i hög grad 
gälla F&U-verksamhet, som ju definitionsmässigt är 
svår att förutsäga. Hage m fl urskiljer också några 
grundläggande faktorer som påverkar den interna kom
munikationen. Medan diversifiering tenderar att öka 
kommunikationen kan makt och statusskillnader utgöra 
kommunikationsberriärer. 

Organisationen av F&U-verksamhet påverkar kommunika
tionsmönstren. Vanligt är kombinationer av olika prin
ciper för F&U-verksamhetens uppbyggnad. Thomason(1970) 



32 

urskiljer fyra olika principer i industriell F&U: 

(1) organisation efter olika stadier eller faser 

(2) organisation efter ämne eller disciplin 

(3) organisation efter produkt eller process och 

(4) organisation efter projekt eller problem. 

Valmöjligheterna begränsas ofta av att man å ena si
dan önskar replikera universitetsstrukturen, vilket 
kan underlätta rekrytering och vidareutbildning, och 
å andra sidan önskar man kanske anknyta till den spe
cifika verksamhet som skall bedrivas i organisationen. 
Av det skälet förekommer kombinerade organisationer 
av matristyp, som återspeglar industriforskarens dua
lism: å ena sidan professionell inom en disciplin, å 
andra sidan organisationsmedlem med vissa uppgifter 
inom ett projekt. Hur forskaren förhåller sig till 
dessa roller och hur de balanseras i organisationen 
kan bl a antas inverka på i vilken mån man förlitar 
sig till intern respektive extern information. 

När det gäller utnyttjandet av facklitteratur i F&U-
verksamhet finner man föga stöd i den organisations-
teoretiskt inriktade litteraturen, som ofta behand
lar kommunikation mer allmänt i organisationer med 
tonvikt på informell kommunikation i icke-forsknings-
miljöer. 

Återkommande skillnader i informationsutnyttjande 
och publiceringsproduktivitet har dock uppmärksammats. 
F&U-aktiviteter kan klassificeras efter olika dimen
sioner - från grundläggande till tillämpad forskning, 
liksom mellan olika discipliner och miljöer. 

Herner"s intervjuundersökning av grundläggande och 
tillämpad forskning i akademisk miljö(1954) var bland 
de första som fann skillnader i kommunikationsmönster 
mellan dessa olika forskningsinriktningar. Liknande 
resultat erhöll Menzel(1965) och Rosenbloom och Wolek 
(1971), som studerade tekniker i industriell miljö. 
Dessa studier pekar på att utnyttjandet av facklitte
ratur och överhuvud taget extern information är högre 
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i grundläggande forskningsverksamhet, medan interna 
informationskällor spelar större roll i tillämpad 
och mer operativ verksamhet. 

Distinktionen mellan grundläggande och tillämpad forsk
ning har diskuterats och vissa författare argumente
rar för en ansats där man betraktar den som en konti
nuerlig variabel, som indikerar olika grader av press 
mot informationsutnyttjande och publicering. Använd
ningen av ett sådant begrepp bör kunna spänna över 
ett stort antal empiriska studier.För en diskussion 
av olika kriterier och definitioner för grundläggande 
och tillämpad forskning, se Falk(1973). 

En enkel användning av dimensionen grundläggande-
tillämpad forskning är, att skilja mellan universitets-
och industriforskning. Emellertid är användare inom 
industriell F&U inte en homogen grupp och det kan där
för vara motiverat att använda samma distinktion för 
att skilja mellan olika kategorier inom samma organi
sation. I en av fallstudierna i del II av denna rap
port kunde innovationsprocessen delas upp i olika sta
dier, som anknyter till dimensionen grundläggande-
tillämpad forskning(Figur 10). 

Figur 10 Andelen som läser facklitteratur mer än 
åtta timmar per vecka i olika F&U-stadier 
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•Utveckling Forskning 
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Av Figur 10 kan vi se att den grupp som är mest engage
rad i grundläggande studier också har den största ande
len personer med hög läsaktivitet och att tendensen är 
tydligt avtagande ju längre fram man kommer i F&U-pro-
cessen. 

När det gäller att producera information visar ett an
tal studier på skillnader mellan forskare i olika ty
per av organisationer. Först kan noteras att omkring 
3/4 av den vetenskapliga litteraturen består av artik
lar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och av 
dessa är i runt tal 3/4 skrivna av forskare i akademiska 
miljöer(Bottle,1973). Inom universitetsinstitutioner 
har bl a Hagstrom(1971) funnit signifikanta samband mel
lan avdelningsprestige och forskningsproduktivitet. 
Crane(1965) drar slutsatsen att forskare som utbildats 
vid kända-universitet publicerar oftare än sådana som 
utbildats vid mindre väl etablerade universitet. Publi-
seringsproduktiviteten skiljer sig också mellan olika 
discipliner, liksom hela mönstret för produktion och 
spridning av information(Garvey et al 1971). 

Vissa skillnader mellan kommunikationsbeteendet i oli
ka discipliner har påvisats av flera författare(Herner 
1954, Hagstrom,1965, Garvey et al 1970), men systema
tiska jämförelser är inte så vanliga. 

Informationsbehov och informationsutnyttjande inom na
turvetenskap har undersökts betydligt mer än inom sam
hällsvetenskap. Det är emellertid uppenbart att fors
kare och samhällsvetare skiljer sig i sina kommunika
tionsaktiviteter. I allmänhet förlitar sig samhällsveta
re mer på monografier än naturvetare, som i stället ut
nyttjar mer tidskrifter. Detta antyder bl a att samhälls
vetare förlitar sig till äldre dokument och därför kan 
antas vara mindre pressade att löpande hålla sig under
rättade om aktuella forskningsresultat. 

Enligt Kuhn(1962) kan man betrakta fysik och kemi som 
"normala" vetenskaper, sociologi och statsvetenskap 
som "pre-normala" och teknologi som tillämpad vetenskap. 
Samhällsvetenskaperna befinner sig i ett förparadigma-
tiskt stadium och kunskåpstillväxten inom sådana områ
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den sker ofta genom försök och misslyckanden. Infor
mationsbehoven inom en sådan disciplin är svåra att 
uppskatta, eftersom innehållet i samhällsvetenskap
ligt material ständigt förändras. Kunskapstillväxten 
hindras ofta av att man går in på olika sidospår, 
vilket ett effektivt informationssystem måste kunna 
hantera. 

En annorlunda indelning av discipliner gör Storer 
(1967), som kategoriserar olika vetenskaper efter de
ras hårdhet. Han relaterar graden av hårdhet för en 
disciplin till i vilken utsträckning man använder ma
tematik. Hårda vetenskaper karakteriseras av ett stör
re utnyttjande av matematik. 

De olika vetenskapsgrenarnas karaktäristika är av 
stor betydelse för informationssystemet. Exempelvis 
kan användare av naturvetenskapligt material vara myc
ket specifika i sin informationssökning, medan sam
hällsvetare kanske föredrar ett system som tillåter 
ospecificerade frågor, men i stället ger större möj
ligheter till att "bläddra" och ett mindre förutbe
stämt sökbeteende. Härvid kan noteras att mycken in
formation erhålls ganska slumpartat. I en studie av 
F&U-verksamma tekniker och forskare fann Rosenbloom 
& Wolek(1970) att av den senaste användbara informa
tionen hade man fått den genom en specifik sökning 
i 47 procent av fallen. I 32 procent av fallen hade 
en kollega pekat ut informationen och i 21 procent 
av fallen hade informationen erhållits i samband med 
en allmän genomgång för kompetensutveckling, mer eller 
mindre av en slump. 

4.4 INDIKATORER KNUTNA TILL INDIVIDUELLA 
KARAKTERISTIKA 

I studier av informationsutnyttjande har olika fakto
rer använts som kan beskriva den enskilde individens 
position och personliga egenskaper. Orr(1970) försö
ker lista några sådana bakgrundsfaktorer som kan an
ses nära förknippade med informationsutnyttjande. Un
der rubriken "personal" förekommer t ex följande fak
torer hos Orr: 
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Utbildning och tidigare arbete 
disciplin/yrke 
utbildning och träning 
typ av arbetsuppgifter 
erfarenhet av olika informa
tionskällor 

Status och karriärstadium 
Demografiska faktorer 
Speciella förmågor 
Personlighet och arbetsstil 

Hur relevanta dessa faktorer än kan vara torde det 
framgå att en mängd möjliga klassifikationer, indel
ningar, operationaliseringar och mätmetoder är möj
liga att utveckla redan från en sådan begränsad lista. 
Vi skall dock försöka kommentera den utifrån några 
befintliga undersökningar. 

När det gäller effekterna av disciplin eller yrke för 
informationsutnyttjande har vi redan påtalat dimen
sionen forskning-utveckling och skillnader mellan na
turvetenskap-samhällsvetenskap respektive teknik som 
exempel på sådana faktorer. 

Graden av utbildning och träning har man funnit vara 
positivt relaterat till informationsutnyttjande, både 
med avseende på hur lång tid man lägger ned och när 
det gäller vilka slag av informationskällor man före-
drar(Allen 1966, Rosenbloom och Wolek,1971 m fl). 

Tillsammans med utbildning förefaller arbetsuppgifter
nas natur helt naturligt vara av grundläggande bety
delse för både mängd och innehåll i informationsinta
get. För att närmare precisera informationsbehoven uti
från detta krävs emellertid mycket detaljerade uppgif
ter och detta är ett både teoretiskt och praktiskt 
svårt problem som kompliceras av bl a lokala och indi
viduella omständigheter och det närmast omöjliga i att 
mer i detalj förutsäga vilken information som ger vil
ket resultat. 

Erfarenhet av olika informationskällor innefattar kun
skap om tillgängliga informationssystem och hur dessa 
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fungerar såväl som etablerade vanor för att återvin
na och använda information. En forskares professio
nella erfarenhet resulterar i en ackumulerad kunskap 
om olika informationskällor liksom en etablerad struk
tur av personkontakter. 

Forskares status och karriärstadium har bl a visats 
sammanhänga med utvecklingen av informella kommunika
tionsnät inom olika ämnesområden. Det välkända feno
menet "invisible college11, dvs informella kontakt
nät mellan ledande forskare inom ett område, samman
hänger nära med det vetenskapliga samhällets strati-
fiering i termer av status och karriärstadium(Crane, 
1972, se vidare Persson 1980). En annan grupp av stu
dier, som också är nära knuten till stratifieringen 
inom vetenskapen är undersökningar av vetenskapliga 
belöningssystem(Cole och Cole,1967) och elitism(Mer-
ton,1968). Man har därvid bl a funnit att en forska
res status har ett positivt samband med i vilken mån 
han citeras av andra och med hans publiceringsproduk
tivitet. Cole och Cole(1967) fann också ett tydligt 
samband mellan citeringsfrekvens och publicerings
produktivitet, något som kan tolkas som en tendens 
till samband mellan kvantitet och kvalitet i forsk
ningen. Publicering är emellertid mycket ojämnt för
delad och Price(1963) beräknade från en studie i fy
sik och kemi att 10 procent av den vetenskapliga po-
pulationen svarade för mer än 30 procent av samtliga 
skrivna artiklar och tre procent kunde urskiljas som 
särskilt aktiva författare. 

När det gäller demografiska variabler har förhållan
det mellan ålder och produktivitet studerats av fle
ra (se t ex Clemente et al 1973, Lehman,1958 och And
rews et al 1979). Detta samband är emellertid kompli
cerat - några forskare ökar sin publiceringsaktivitet 
och andra minskar den när de blir äldre, vilket re
sulterar i en ökande ojämlikhet under karriärens lopp 
(Allison et al 1974). Det verkar också vara så, att 
det är just karriärstadium och social position som är 
de mest avgörande aspekterna och inte ålder i sig(se 
Andrews,1979, Jense,1979). 
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Olika personlighetsdrag kan vidare antas svara för 
en del av de individuella skillnaderna i produktivi
tet och informationsutnyttjande. Även om betydelsen 
av personlighetsfaktorer inte klargjorts särskilt in
gående i samband med studier av vetenskaplig och tek
nisk information har behovet av sådana studier note
rats av flera författare. Det förhållandet att så få 
forskare i någon disciplin publicerar mer än fyra el
ler fem vetenskapliga artiklar under sin karriär (Price, 
1963) antyder att forskningsproduktivitet också bör 
studeras på den individuella psykologiska nivån. 

Kreativiteten hos forskare och tekniker har stått i 
focus i flera studier. Kreativitet kan därvid avse 
den process som leder till en ny idé eller en ny pro
dukt, men vanligare är att man hänvisar till förmågan 
att föreslå nya idéer eller lösa ovanliga problem. Ett 
antal tester förekommer som avser att mäta en sådan 
förmåga, t ex det s k Remote Associates Test(Mednick 
och Mednick,1967). Hall(1972)studerar en rad personliga 
egenskaper som synes sammanhänga med prestation och 
kommunikationsbeteende i F&U-miljö. Han fann bl a att 
både högpresterande och de som diskuterar mycket med 
andra upplevde sig ha större inflytande än övriga. 
Däremot gav the Remote Associates Test föga samband 
med prestationerna. De starkaste sambanden erhölls för 
teknisk bredd, dvs kunskap om många olika specialområ
den, vilket var tydligt relaterat till olika presta
tions- och kommunikationsmått. 

I en explorativ studie av Kasperson(1976) jämförs in
formationsvanor för tre mindre grupper som definierats 
som "innovativa11, "produktiva" respektive"icke-produk-
tiva" Kasperson finner därvid att informationsvanorna 
ganska väl definierar vilken av dessa grupper man till
hör. Framförallt visar sig därvid informella externa 
kontakter viktiga för att skilja mellan grupperna. 

Slutligen är språkförmåga en central individresurs, 
som påverkar förmågan att utnyttja information. I det
ta avseende kan noteras att många discipliner är ensi
diga i sin bevakning av utländska publikationer, bl a 
av just språkliga skäl. Ibland kan t o m en lättare 
ovana vid ett språk leda till att man undviker sådan 
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information. Detta för oss över till frågan om infor
mationstillgång och utnyttjande. 

4.5 INFORMATIONENS TILLGÄNGLIGHET 

Betydelsen av informationstillgång och hur tillgäng
lig informationen är för den presumtive användaren 
har påtalats i flera studier av informationsutnyttjan
de. Med tillgänglighet avses således den samlade lätt
tillgängligheten hos informationen. Följande tablå 
bygger på två översiktsartiklar som berör denna fråga. 

Figur 11 Generaliserade resultat om betydelsen av 
tillgänglighet för informationsutnyttjandet 

Carter (1967) 1 Wood(1971)2 

Principen om minsta 
ansträngning. 

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

Medvetenhet om informa
tionskällor. Många använ
dare är omedvetna om infor
mationskällor och hur de 
kan användas. 

Det låga utnyttjandet av 
bibliotekshjälpmedel pekar 
på att biblioteksanvändare 
behöver instruktion i in
formationssökning. 

Forskare föredrar ofta att 
själva göra sina sökningar 

Bland dem som inte fann 
vad de sökte konsulterade 
bara 35 procent av de ogra-
duerade och 42 procent av 
de graduerade speciella 
sökhjälpmedel eller biblio
tekspersonal . 

Muntlig kommunikation spe
lar en viktig roll för 
spridning och utnyttjande. 

Värdet av informell kommu
nikation antyder att mel-
lanpersonlig kontakt bör 
underlättas. 

Användare har ofta svårig
heter att få tag i utländ
ska dokument och att få 
översättningar. 

Informationsspridningen 
kan förbättras genom att 
man tillhandahåller över
sättningsservice inom or
ganisationen eller sprider 
kännedom om sådana tjänster, 

1) Bygger på sammanfattning av 58 genomgångna studier 
2) Bygger på 69 studier 
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Ovanstående schema pekar på några parallella iakt
tagelser och slutsatser från ett par olika översik
ter. Tyvärr redovisas inte så mycket om fysisk när
het till informationen och skillnader i vad man fak
tiskt har tillgång till. Det är emellertid uppenbart 
att sådana faktorer sätter klara gränser för möjlig
heterna att utnyttja information. 

4.6 INFORMATIONSUTNYTTJANDE OCH PRODUKTIVITET 

Vi har ovan pekat på att det kan vara fördelaktigt 
att betrakta informationsutnyttjandet i ett"input-
outputfl-perspektiv. Ett flertal undersökningar pekar 
på ett samband mellan informationsintag och produk
tion eller förmedling av information. Samtidigt fram
står sambandet mellan informationsanvändning och pro
duktivitet eller innovationsförmåga i forskningen som 
föga utforskat. Det har dock inte varit det primära 
syftet att klargöra detta här, även om det är ofrån
komligt att i någon mån försöka belysa effekter av in
format ionsanvändningen. 

Maizell(1958) noterade att det fanns ett samband mel
lan utnyttjande av tidskrifter och publiceringsfrek
vens. Ackoff(1958), Shilling och Bernard(1964), Allen 
(1966), Holland(1972) och andra har också funnit posi
tiva samband mellan olika mått på kommunikation och 
informationsintag och publiceringsproduktivitet eller 
andra indikatorer på forskningsprestationer. 

Dessa resultat innebär bl a att många undersökningar 
av informationsutnyttjande kan antas vara relevanta 
för studier av produktivitet i forskningen. Det är 
emellertid vanligt att tonvikten ligger enbart på den 
ena av dessa aspekter, dvs antingen på "input" eller 
på "output11 i forskningen. 

En annan aspekt på "output"-funktioner i F&U-verksam-
het är, att informationsutnyttjande kan ge upphov till 
informella spridningsprocesser i två eller flera steg. 
Allen(1966) och Holland(1972) m fl har också funnit 
tecken på samband mellan informationsutnyttjande,pub-
lisering och informell rådgivning. Ovan nämndes att 
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Hall(1972) fann att högpresterande upplevde sig ha 
större inflytande än övriga. Tillsammans pekar detta 
på att både informationsutnyttjande, publicering och 
informell rådgivning skulle kunna ses i ett samman-
hang. Informell kommunikation kan givetvis ske av mån
ga olika skäl och det är därför en begränsad aspekt 
att betrakta detta enbart ur informationsspridnings
synpunkt . 

Den informella kommunikationen behandlas mer ingåen
de av Persson(1980). Här skall endast parallen med 
publicering noteras som ett möjligt perspektiv. Det 
skulle då bli möjligt att anknyta till forskningen 
om s k,!pursuasive sources" i socialpsykologin och 
formulera en rad hypoteser, som anknyter till olika 
spridda empiriska delresultat, men inte, såvitt be
kant, formulerats i samband med vetenskaplig och tek
nisk informationsanvändning. Om detta kombineras med 
ovanstående genomgång kan t ex följande hypoteser upp
ställas för tänkbara processer i F&U-miljöer: 

-Ju mer grundläggande forskning och problemlösning 
verksamheten avser och ju tidigare i innovations
processen man verkar, desto störreffosäkerhetff. 

-Ju större osäkerhet, desto större ansträngning att 
reducera den genom informationsintag och desto stör
re informationsutnyttjande. 

-Ju mer informationsutnyttjande, desto större exper
tis. 

-Ju större expertis, desto fler påverkansförsök i 
termer av informell rådgivning eller publicering 

-Ju större expertis, desto större självförtroende 

-Ju större expertis och självförtroende, desto större 
sannolikhet för befordran till högre position. 

-Ju högre position, desto större prestige och själv
förtroende. 

-Ju mer prestige och självförtroende, desto mer in
formell rådgivning och publicering. 

-Ju mer informell rådgivning, desto större inflytande. 
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-Ju mer publicering,desto större anseende(recognition) 
och desto större sannolikhet att tillfrågas om råd. 

-Ju mer publicering, anseende och informella kontak
ter, desto större möjligheter att byta till sig in
formation. 

Detta bör ses som exempel på hypoteser, vilka formu
lerats utifrån ovanstående genomgång. Några av hypo
teserna bygger direkt på samband som uppmärksammats 
i socialpsykologiska experiment kring s k pursuasive 
sources(För en översikt se t ex Tedeschi 1972). Del
vis kan sådana hypoteser som här formulerats bely
sas närmare i de empiriska fallstudierna(del II i 
denna rapport och Persson 1980). 

Processer av den typ som ovanstående hypoteser inne
bär är möjliga, men inte nödvändiga. De måste i stäl
let betraktas som betingade av vissa förutsättningar, 
som kan förstärka, försvaga och kanske ibland upphä
va de antagna sambanden. Sådana yttre betingelser är 
t ex normer och värderingar, kontroll- och belönings
system,hierarkisk organisation och resursfördelning, 
för att nämna några. Uppenbarligen pekar hypoteser 
av detta slag på mekanismer som bidrar till differen
tiering och elitism inom vetenskapen. Det har disku
terats i vilken mån detta skall betraktas som bra 
eller dåligt och i vilken mån det är ofrånkomligt el
ler ej. Såvitt jag kan se måste dock en sådan debatt 
bli analog med diskussioner om stråtifiering i sam
hället som helhet - ett känt tema inom sociologin. 

Därmed är ett av syftena delvis uppnått, nämligen att 
söka anknyta studiet av informationsutnyttjande i 
forskningen till sociologisk teori. 
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4.7 EN SAMMANFATTANDE MODELL FÖR ANALYS AV INFORMA
TION SUTNYTTJ ANDE 

Utifrån de undersökningar som översiktligt presente
rats ovan kan man betrakta informationsutnyttjandet 
som ett resultat av inflytanden från tre större block 
av faktorer, vilka är knut a till: 

(1) de organiserade F&U-aktiviteterna 
(2) de individuella karakteristika som använda

ren eller användargrupper uppvisar och 
(3) informationstillgång eller tillgänglighet. 

Om man inför de upplevda informationsbehoven, som en 
mellanliggande faktor kan följande modell föreslås 
som en sammanfattande analysmodell och hjälpmedel för 
empirisk analys. 

Figur 12 En analysmodell 
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Enligt Figur 12 påverkas informationsutnyttjandet av 
faktorer knutna till själva forskningsuppgiften och 
F&U-organisationen, olika personliga karakteristika 
och informationstillgång. Utnyttjandet av information 
antas vidare sammanhänga med publicering och även med 
informell rådgivning. I Figuren markeras också inter-
aktionen mellan olika personliga karakteristika och 
F&U-faktörer. Detta sammanhänger bl a med selektiv 
rekrytering av F&U-verksammma. Dessutom antas infor
mationstillgång och informationsbehov sammanhänga bl 
a så, att kännedom om tillgängliga informationskällor 
tenderar att. påverka de upplevda informationsbehoven. 
Samtidigt bör stora informationsbehov kunna leda till 
att man vidtar åtgärder för att förbättra information
ens tillgänglighet. 

Denna sammanfattande modell utgör en klassifikation 
av olika faktorer som sammanhänger med informations
utnyttjande och i viss mån också publicering. I all
mänhet har de undersökningar som refererats inte haft 
en sådan ansats och följaktligen har man haft svårt 
att uppskatta den relativa betydelsen av olika fakto
rer. Uppenbarligen är denna analysmodell ganska sum
marisk. Mot bakgrund av det stora antalet faktorer 
som är tänkbara och som förekommit i någon studie har 
det varit angeläget att söka peka ut några få centrala 
faktorer. 

I de empiriska fallstudier som behandlas i del II kan 
vissa relationer i denna modell belysas närmare. Det 
bör dock noteras att endast ett begränsat antal va
riabler ingår i dessa studier. 





DEL II 

INFORMATIONSUTNYTTJANDE I 
FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSMILJÖ 
- TVÄ FALLSTUDIER 
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5 INTRODUKTION TILL FALLSTUDIERNA 

I denna del presenteras vissa centrala resultat från 
studier av informationsutnyttjande i olika F&U-
miljöer. 

I del I har jag behandlat informationsproblemets 
bakgrund inom vetenskap och teknik och diskuterat 
olika faktorers inverkan på forskares/teknikers 
kommunikationsbeteende. Avslutningsvis presenterades 
en analysmodell för studium av informationsutnyttjande 
och dess relationer till publicering och informell 
rådgivning. 

Syftet här i del II är att med hjälp av data från 
några fallstudier: 

illustrera i vilken omfattning forskare och 
tekniker utnyttjar olika slag av informations
källor och 

att söka tillämpa den föreslagna analysmodellen 
på utnyttjande och publicering 

Den första fallstudien (kap 6) representerar en forsk
ningsintensiv industris F&U-enhet. De datainsamlingar 
som gjorts har delvis skett i anslutning till ett 
internt projekt vid företaget. Materialet består i 
första hand av en enkätundersökning kring införma-
tionsutnyttjandet. Dessutom har jag genomfört infor
mella intervjuer på de olika avdelningarna och även 
kunnat följa utvecklingsarbetet vid företagets infor
mations- och dokumentationsenhet en längre tid. 

Förutom att ge en bild av informationsutnyttjandet 
i en relativt avancerad F&U-industri belyser denna 
fallstudie en rad hypoteser om informationsanvänd
ning och dess relationer till publicering. 

Den andra fallstudien (kap 7) är en studie av 
informationsutnyttjande bland forskare och tekniker 
inom ett tekniskt, tvärfäckligt specialområde. De 
som ingår i denna studie är utspridda i ett 80-tal 
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olika organisationer inom universitet och högskolor, 
samt olika industribranscher. Därför finns variatio
ner i bl a informationstillgång, som kompletterar 
den bild som den första fallstudien ger. 

Båda dessa fallstudier anknyts i analysen till den 
analysmodell, som skisserats i del I. Undersöknings
grupp, enskilda indikatorer och mått är emellertid 
olika i de båda studierna. När man därför finner att 
de grundläggande sambanden uppvisar stora likheter 
kan de båda studierna stödja varandra. 

Några av de centrala begrepp som här behandlas empi
riskt är osäkerhet(i en problemlösningssituation), in
dividresurser, informationstillgång och upplevda in
formationsbehov. Dessa begrepp antas sammanhänga med 
sökbeteende, informationsutnyttjande och publicerings
produktivitet. I det läget finns sedan en grund för 
att närmare belysa sambandet mellan informationsut
nyttjande och publicering respektive rådgivning. I 
den mån man härvid får stöd för en modell över infor
mationsutnyttjande kan den fungera som vägledande vid 
val av informationsstrategier och som en grund för vi
dare forskning. 

De fallstudier som här följer antyder aitt vissa delre
sultat kan förklaras i termer av mer generella teorier 
inom masskommunikations- och organisationsforskning. 
De belyser också den föreslagna analysmodellen, som 
mer allmänt kan illustreras med nedanstående figur. 

Figur 14 Föreslagna relationer mellan några centrala 
begrepp 
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6 INFORMATIONSUTNYTTJANDE I EN FORSKNINGS
INTENSIV INDUSTRI 

6.1 ORGANISATIONEN OCH MATERIALET 

Den studerade organisationen är forsknings- och ut
vecklingsenheten vid en läkemedelsindustri. Läkeme
delsindustrin är en mycket forskningsintensiv indu
stri och i den meningen inte representativ för svensk 
industri i allmänhet. Många av de tendenser som åter
finns i materialet kan emellertid återfinnas också i 
andra organisationer, vilket delvis framgår av de 
jämförelser som görs med andra undersökningar. Som 
studieobjekt är läkemedelsforskning tacksamt genom 
att den representerar ett brett spektrum av F&U -
från relativt grundläggande forskning till mer rutin-
betonad kvalitetskontroll av produktionen. 

En framgångsrik forskning är på sikt ett livsvillkor 
för företaget. Detta belyses av att man bedriver egen 
F&U för mer än 100 milj kr. F&U-organisationen är 
relativt komplex och har sin tyngdpunkt i långsiktiga 
projekt. Verksamheten bedrivs i en s k matrisorgani
sation med avdelningar och positioner som traditio
nella dimensioner och projekt tvärs över avdelnings
gränserna som en tredje dimension. F&U-funktionens 
uppbyggnad i stort framgår av figur 15. 

Inför undersökningarna urskiljdes 150 personer med 
direkta F&U-uppgifter. Av dessa besvarade 89 procent 
en enkät om informationsutnyttjandet. Denna enkät 
följdes senare upp med frågor om publicering och in
formella kontakter inom organisationen. 70 procent 
från den första svarandegruppen svarade även på dessa 
frågor. Förutom dessa undersökningar genomfördes in
formella intervjuer bland personalen och jag hade även 
tillfälle att under längre period följa undersöknings-
och utvecklingsarbetet vid företagets informations-
och dokumentationsenhet. 
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Figur 15 F&U-funktionens organisation 
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6.2 NÅGRA ALLMÄNNA ERFARENHETER FRÄN INTERVJUERNA 

I anslutning till enkätundersökningen genomfördes ett 
20-tal informella intervjuer, vilket var en förutsätt
ning för förståelse av den ganska komplexa organisa
tionen. I appendix återges några utdrag ur dessa sam
tal. Några allmänna erfarenheter från intervjuerna 
redovisas här i korthet. 

Två roller framstår som dominerande i F&U-verksamheten: 
rollen som anställd och rollen som fackman/professio
nell. Dessa två roller synes starkt relaterade till 
informationsutnyttjandet och variationer i deras inne
håll bör därför kunna förklara en stor del av varia
tionerna i informationsutnyttjande. Rollen som an
ställd är grundläggande i den meningen att detta 
ställer vissa mer tvingande krav på informationsut
nyttjande än egna utbildnings- eller forskningsmeri-
teringsambitioner. Det senare har ofta ett direkt eller 
indirekt samband med rollen som anställd, vilket inte 
hindrar rollkonflikter. 
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Båda dessa roller kan beskrivas i ett antal dimensio
ner. Om man sätter rollen som anställd i centrum inne
bär det bl a att man betonar informationsutnyttjandets 
samband med organisationsstrukturen som det kommer till 
uttryck i individens arbetsuppgift, funktion och ställ
ning i organisationen. Erfarenheterna från intervjuerna 
är slående i detta avseende. Avdelnings-/sektions eller 
ämnestillhörighet samt position/funktion och eventuell 
projektgruppstillhörighet definiera'r ganska väl int
resseområde och mönster för informationsutnyttjande. 
Detta bör ha implikationer för informationsarbetet. 

Organisationen inom F&U är inte så enhetlig.som man 
kunde tro. För informationsintaget finns sällan någon 
systematisk arbetsfördelning, men intaget är omfat
tande även om förhållandena varierar mellan olika av
delningar och sektioner. I första hand är det de en
skildas kompetens som garanterar att informationen 
sprids och utnyttjas inom företaget. Såväl intag som 
utnyttjande är alltså i hög grad delegerat till den 
enskilde individen. Detta gör givetvis rekryteringen 
till ett viktigt styrinstrument. 

Det interna kontaktmönstret följer i stor utsträckning 
projektorganisationen, vilket innebär att komplemen-
taritet och gemensam problemsituation är tillräckligt 
för att mer intensiva kontakter skall löpa mellan olika 
byggnader inom projekt än mellan olika projekt i samma 
korridor (närhet). De externa kontakterna är omfattande, 
men ojämnt fördelade med en koncentration till medi
cinska avdelningen och till sektions- och avdelnings
chefen. 

Dominerande problem är högt informationsutnyttjande 
och informationsöverskott. Möjliga åtgärder är därvid 
arbetsfördelning och personlig informationsservice. 
Brist på information gäller vissa marginalgrupper -
framför allt på marknadssidan, där vissa behov lätt 
hamnar mellan avdelningen för vetenskaplig och mer
kantil dokumentation. 
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Under intervjuerna framstod sambandet mellan position 
i F&U-organisationen och informationsutnyttjande som 
klarare än väntat. Informationsutnyttjandet framstod 
också som nära relaterat till olika stadier i inno
vationsprocessen. Ett resultat av intervjuerna blev 
därför att en insamling av registerdata gjordes i 
syfte att mer i detalj precisera position och avdel
ningstillhörighet i enkätmaterialet. Med hjälp av FL 
Åke Tullgren klassificerades sedan olika avdelningar 
i syfte att kategorisera materialet efter innovations
processens olika stadier. Härigenom blev intervjuerna 
incitamentet till den analys av informationsutnytt
jandet som presenteras i det följande. 

6.3 INFORMATIONSUTNYTTJANDET I OLIKA FASER AV 
INNOVATIONSPROCESSEN 

I del I diskuterades möjligheterna att skilja mellan 
uppgifter med olika grader av forsknings- eller ut
vecklingskaraktär. På basis av denna fallstudie kan 
konstateras att dimensionen "basic-applied11 med stor 
fördel kunde omformuleras och anknytas till innova
tionsprocessens olika faser. Detta innebär en utgångs
punkt för formulering av grundläggande hypoteser om 
informationsutnyttj andet. 

Informationsutnyttjande är emellertid en komplex före
teelse, både att beskriva och förklara. "Behov11 kan 
antas vara en viktig faktor för utnyttjandet. Indivi
dens behov av information kan vi anta påverkas bl a 
av hans personliga egenskaper, av den grupp han är 
en del av och av förhållanden i organisationen (Pearson 
1973). En annan viktig faktor som påverkar utnyttjan
det är informationens tillgänglighet; avstånd i termer 
av tid och fysisk distans samt vana och kunskap att 
använda källor och sökmetoder. 

Mycket schematiskt skulle alltså informationsutnytt
jandet kunna ses som en funktion av egenskaper knutna 
till arbetsuppgiften och organisationen, personliga 
egenskaper och informationens tillgänglighet. Analysen 
i denna fallstudie anknyter till en sådan analysmodell, 
som redan presenterats i del I. Eftersom vi här stu
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derar förhållanden inom en organisation saknas varia
tion i tillgången på information, och analysen koncen
treras på faktorer som karakteriserar olika avdel
ningar och positioner. Detta sker mot bakgrund av en 
bild av innovationsprocessens olika stadier. 

6.4 NÅGRA INLEDANDE HYPOTESER 

F&U-verksamhet kan betraktas som en innovationsprocess 
innefattande olika stadier. 

Figur 16 Schematisk bild över innovationsprocessen 
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Av figur 16 framgår betydelsen av information om både 
behov och idéer eller tekniker för att tillfredsställa 
dessa behov i innovationsverksamhet. Efter projektde
finition följer problemlösningsfasen, som innebär rela
tivt starkt forskningsinriktad verksamhet i synnerhet 
för långsiktiga F&U-projekt, som läkemedelsforskning 
ofta innebär. I senare stadier förskjuts tyngdpunkten 
mot utvecklingsarbete, produktion och marknadsföring. 
Under denna process ändras informationsbehov och in-
formationsutnyttj ande. 
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Ju längre fram i innovationsprocessen ett projekt 
hunnit, desto mer information bar man hunnit ackumu
lera inom organisationen och desto mindre är den ini-
tiala osäkerhet som föranleder ett intensivt sökbe-
teende. Vi kan därför antaga att den roll som olika 
informationskällor spelar under innovationsprocessen 
skiljer sig mellan olika stadier på ett sätt som lik
nar vad som gäller vid individers adoption av nya 
idéer och produkter. I processens tidiga skede bör då 
formella externa källor ha stor betydelse, medan in
terna källor och personkontakter får en förhållande
vis större (inte nödvändigtvis absolut större) bety
delse i processens senare faser (jfr Rogers, 1962). 

Skillnader, som tyder på ovanstående har också konsta
terats för olika kategorier av forskare, administra
törer och operativ personal (Se t ex Allen 1968, 
Rosenblom & Wolek 1970, Back 1972). Inom teknisk 
F&U-verksamhet har man funnit att forskare främst 
baserar sig på externa, formella källor, medan 
ingenjörer i mer operativa funktioner framförallt 
använde interna och informella kontakter som informa
tionskällor. Det allmänna antagande som detta leder 
till är, att forskningsarbete med tyngdpunkt i prob
lemlösningsfasen innefattar en relativt hög grad av 
osäkerhet, vilket leder till ett sökbeteende riktat 
mot externa informationskällor och framförallt for
mella källor. Även inom ramen för en problemlösnings
fas bör man då kunna finna skillnader med avseende på 
i vilken grad man är engagerad i problemlösning och 
grundläggande forskningsarbete. Vi kan därför anta att 
informationsutnyttjandet tenderar att avta under inno
vationsprocessen och att utnyttjandet av facklittera
tur är störst i själva problemlösningsfasen. Detta 
kan sedan specificeras i termer av tid, antal utnytt
jade källor osv. 

När det gäller sökbeteende som är riktat mot externa, 
informella källor kan detta relateras till s k pro
fessionalism. Vi kan antaga att informella kontakter, 
som är uttryck för sökbeteende främst riktas till 
kollegor med liknande utbildning, forskningsinrikt
ning etc. Forskaren är inte bara medlem i en orga
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nisation, utan också medlem i en vetenskaplig disci
plin med ett eget kommunikationssystem, egna värden 
och eget språkbruk: 

"Although scientists are strongly self-motivated, 
they are also sensitive to their audience. The 
audience of the academic scientist is the world
wide community of his professional colleagues... 

To the scientist in a mission-oriented organiza
tion, his audience is mixed. It consists partly 
of his professional community, but also to a 
great extent of the colleagues and superiors 
within his own organization." (Brooks i Passman 
1969, s 11) 

Vi kan därför också formulera en hypotes om sökbete-
endets riktning och omfattning under forskningspro
cessen när det gäller informella kontakter utom orga
nisationen: Ju mer grundläggande forskning och prob
lemlösning en verksamhet innefattar, desto mer tid 
ägnas åt informella externa kontakter med kolleger 
utom organisationen. 

Om vi utgår från att informationsbehovet i början av 
innovationsprocessen både är relativt stort och på 
grund av osäkerhet något diffust, kan vi också antaga 
att antalet olika ämnesområden som bevakas är större 
i början av innovationsprocessen, dvs intressesprid
ningen är då stor. 

Informella kontakter kan genom snabbhet och möjlighe
ter till selektiv delgivning tjäna som viktiga komple
ment till utnyttjande av formella källor. Undersök
ningar i F&U-miljö har visat att vissa personer som 
har hög kontakt med externa informationskällor kan 
fungera som informationsförmedlare till andra. (Allen 
1968, Crane 1973). Detta innebär att man får en arbets
fördelning i förhållande till den externa informatio
nen. I nära anslutning till dessa studier har Holland 
(1973) prövat några hypoteser som belyser förhållandet 
mellan externa och interna informationskällor. Han utgår 
därvid från personer som uppgivits som sannolika in
formationskällor för andra inom samma organisation 
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och visar att dessa sannolika informationskällor, 
"informations potentials", också har hög kontakt med 
externa källor, stor intressespridning och källsprid-
ning. 

På basis av Holland (1973) och Allen (1968) kan vi 
också formulera hypoteser om ett samband mellan ut
nyttjande av externa informationskällor och interna 
kontakter: Ju högre kontakt med externa informations
källor, desto större är sannolikheten att man uppfat
tas som sannolik informationskälla i informella kon
takter och bl a därför upprätthåller fler sådana 
kontakter. (Se vidare Persson, 1980.) 

Ett samband mellan externa och interna kontakter kan 
förefalla att motsäga en relativt rimlig tolkning av 
olika roller inom F&U som utåtvända (cosmopolitans) 
för forskare och internt orienterade (locals) för 
personal i mer operativa funktioner. Förklaringen 
ligger helt enkelt i att vissa forskare ägnar avse
värd tid åt informations- och kommunikationsaktivi
teter och ändå kan ha externa formella källor som 
dominerande eller "typisk11 informationskälla. 

Det är också rimligt att antaga ett samband mellan 
"input" och "output" av information. Både publice
ringsproduktivitet och informell informationssprid
ning kan härvid ses som "output"-funktion. Eftersom 
informationsutnyttjande och publicering delvis kan 
ses som två sidor av samma aktivitet bör de också ha 
delvis liknande förklaring. Därför bör ovannämnda 
hypoteser också kunna relateras till publicering, 
liksom överhuvudtaget indikatorer på professionell 
status. 

Ovan har en teoretisk ram med några grundläggande 
hypoteser relaterade till olika stadier i innovations
processen. För dem med kännedom om komplexiteten i 
större F&U-laboratorier bör det dock vara klart att 
det finns ytterligare ett antal aspekter på verksam
heten som kan vara betydelsefulla (se vidare Rogers 
1976). Det empiriska materialet möjliggör här endast 
ett begränsat antal uppdelningar på t ex olika avdel
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ningstyper. Det bör också påpekas att data ursprung
ligen inte insamlades i syfte att pröva specifika 
hypoteser. Syftet var istället deskriptivt och ex-
plorativt. 

6.5 NÅGRA HUVUDDRAG I UTNYTTJANDET AV EXTERNA KÄLLOR 

För att närmare studera informationsutnyttjandet i 
olika faser av innovationsprocessen grupperades olika 
avdelningar inom F&U vid Astra Pharmaceuticals i Söder
tälje, efter dimensionen forskning - utveckling - prak
tik. Detta innebär att vi i princip följer den figur 
över innovationsprocessen, som presenterats ovan med 
början i problemlösningsfasen. Följande avdelningstyper 
urskiljdes därvid: 

Tabell 1 Några avdelnings typer med anknytning till 
F&U 

Avdelningstyp Antal svarande 

Organisk kemi 22 
Farmakologi 7 
Medicin 26 
F&U-service (forskning) 33 
Marknad 5 
F&U-service (produktion) 18 
Produktion och processutveckling 13 

S :a 124 

F&U-organisationens komplexitet gör att det är mycket 
svårt att klassificera olika funktioner efter en enda 
dimension. Ovanstående indelning utgör därför en 
mycket grov approximation av innovationsprocessens 
olika stadier. Kategorin F&U-service (forskning) utgör 
en sammanslagning av ett antal olika avdelningar med 
tyngdpunkt på tillämpad forskning, men där verksamhe
ten ändå kan skilja sig avsevärt mellan vissa enheter. 
En annan komplikation är medicinska avdelningen, som 
både rymmer forskning och speciella informationsupp
gifter i samband med produktuppföljning och marknads
föring. Endast en del av den totala informationsakti
viteten på denna avdelning är därför direkt jämförbar 
med andra avdelningar. 
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Totalt sett ligger informationsaktiviteten på en hög 
nivå med en lästid på drygt en arbetsdag per vecka i 
genomsnitt. På basis av hypoteserna ovan kan man för
vänta att den tid som ägnas åt läsning av formella 
externa källor successivt minskar ju närmare den fär
diga produkten man kommer. Fördelat på olika avdel
ningstyper blir resultatet följande. 

Tabell 2 Lästid för formella externa källor efter 
avdelningstyp (Procent) 

Avdelningstyp - 2 2-8 8 - S :a n 
t im/v tim/v tim/v % 

Organisk kemi 13,6 27,3 59,1 100 22 
Farmakologi 28,6 42,9 28,5 100 7 
Medicin 19,2 34,6 46,2 100 26 
F&U-service 
(forskning) 24,2 54,5 21,3 100 33 
Marknad 0 80,0 20,0 100 5 
F&U-service 
(produktion) 27,8 55,6 16,6 100 18 
Produktion 
& processutv 46,2 53,8 0 100 13 

För ett par avdelningar är antalet svar mycket lågt. 
Även om man bortser från resultaten på sådana avdel
ningar är tendensen till en avtagande lästid tydlig. 
Enda undantaget från en kontinuerligt avtagande serie 
är medicin, som har en mycket hög lästid, vilket bl a 
sammanhänger med avdelningens speciella bevaknings
uppgifter. Placeringen av marknadsavdelningen samman
hänger med förhållandena i denna forskningsorganisa
tion. Marknadsfunktioner ingår här i projektgrupps
arbetet och verkar i nära anslutning till medicinska 
avdelningen. Marknadsfunktionen innefattar dock ej 
egentlig forskningsverksamhet i detta material. 

På var och en av avdelningarna finns en rad olika 
funktioner med olika relation till grundläggande 
forskning och problemlösning. Då lästid fördelas 
efter position/arbetsuppgift erhålls följande resul
tat för hela materialet. 
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Tabell 3 Lästid för formella externa källor efter 
typ av tjänst (Procent) 

Tjänstetyp - 2 2-8 8 - S:a n 
tim/v tim/v tim/v % 

Lab ing, 
övr ing 23,8 47,6 28,6 100 42 
l:e lab ing/ 
motsv 32,1 42,9 25,0 100 28 
Forskare, grupp
ledare, sekt 
chef (små sekt) 17,6 47,1 35,3 100 51 
Avd chef, 
sekt chef (stora 
sekt) och högre 40,0 40,0 20,0 100 5 
(övriga) 33,3 50,0 16,7 100 6 

Forskningsarbete av grundläggande karaktär är i flera 
avseenden koncentrerat till labledarkategorin, dit 
även vissa motsvarande befattningar kunnat hänföras. 
Inte minst finns där en koncentration av läsaktivi-
teter. På nivåerna närmast före innehåller arbetsupp
gifterna mer av löpande laboratoriearbete och på högre 
nivåer dominerar administrativa uppgifter i högre grad. 
Om man exkluderar de två högsta nivåerna faller mate
rialet i två stora block, som vi kan kalla för lab-
ledare respektive labingenjör efter de kategorier som 
dominerar i materialet. Vi får då två variabler - av
delningstyp och typ av tjänst, som kan användas för 
att definiera olika mönster för informationsutnytt
jande. I Figur har avdelningstyperna organisk kemi, 
farmakologi och medicin förts till en kategori med 
starkt inslag av grundläggande forskningsarbete, medan 
övriga avdelningar får representera mer tillämpad 
forskning och praktik. Tillsammans med de två tjänste
typerna får vi då en variabel som liknar dimensionen 
grundläggande forskning - utveckling - och praktik. 
Vi ser att kontakten med externa informationskällor 
skiljer sig kraftigt i linje med ställda hypoteser. 



59 

Figur 17 Kontakt med externa informationskällor 
efter avdelningstyp och position (Procent
andel med hög kontakt) 
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Ett sammanfattande mått på kontakten med externa in
formationskällor konstruerades på basis av tid för 
läsning av extern information och tid för kontakt med 
externa kollegor. 

Tabell 4 Index för kontakt med externa informations
källor 

Lästid extern information 
-2 tim/v 2-8 tim/v 8- tim/v 

-0,5 

t im/v 1 1 2 

Tid för kontakt 0,5-1 
med externa t im/v 1 2 3 
kollegor 

1-tim/ 
vecka 2 3 3 

1 = Låg kontakt med externa källor 

n= 

46 
2 = Medelhög kontakt med externa källor 41 
3 = Hög kontakt med externa källor 40 

Vi har på föregående sida sett sambandet mellan kon
takt med externa informationskällor och funktion/ 
arbetsuppgift. Detta resultat blir likartat också 
med en annan klassificering av arbetsuppgifter, 
nämligen efter de tre kategorierna tekniker, F&U-
service och projektanknytna forskare. Andelen med 
hög kontakt med externa källor är för dessa kate
gorier 15, 22 och 39 procent (Fig 18). 
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Figur 18 Grad av kontakt med externa källor efter 
typ av arbetsuppgift (Procent) 
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Vi har tidigare antagit att kontakten med externa 
informationskällor är hög i början av innovations
processen bl a beroende på att en högre osäkerhet 
leder till ett mer intensivt sökbeteende. Det är då 
rimligt att den mertid som ägnas åt externa källor 
i problemlösningsfasen delvis beror på att bevak
ningen då är bredare. Av Figur 19 framgår också att 
det finns ett starkt samband mellan kontakt med 
externa informationskällor och antal olika intresse
områden som bevakas. 
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Figur 19 Grad av kontakt med externa källor mot 
intressespridning (Procent) 
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Spridningen på olika intresseområden som bevakas är 
som framgår relativt stor vid hög kontakt med externa 
källor. Tolkningen av detta innebär också att vi kan 
anta att nyare projekt och projekt inom mer dynamiska 
forskningsområden på liknande sätt föranleder ett bre
dare och mer intensivt sökbeteende. Viss belysning 
fick också detta i de intervjuer som genomförts dels 
i en äldre etablerad projektgrupp, dels i en något 
nyare projektgrupp inom ett dynamiskt forskningsfält. 

Mot bakgrund av att tid för externa informationskällor 
synes sammanhänga med bredd och inte enbart djup i be
vakningen bör sökbeteendet också kunna ge utslag i an
tal olika typer av informationskällor som utnyttjas. 
Detta kan då ses som ytterligare en indikator på sök-
beteendets intensitet. Antal använda källtyper har 
endast kunnat studeras för formella externa informa
tionskällor. Resultatet framgår av Figur 20. 

bevakas : 

(44) (43) (44) 
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Figur 20 Tid för kontakt med externa källor mot 
antal kalltyper som utnyttjas i bevak
ningen (Procent) 
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Intressespridning och antal olika källor som bevakas 
har i ett annat sammanhang studerats av Holland (1973). 
Han fann därvid att personer med hög "informations-
potential", dvs sannolika informationskällor i infor
mella kontakter inom organisationen, hade mer kontakt 
med externa informationskällor, större intressesprid
ning och källspridning. Hollands resultat leder till 
att vi här kan anta att "informationspotentialen" är 
högre bland forskare/gruppledare engagerade i grund
läggande forskning än för övriga kategorier när det 
gäller forskningsinformation. Vi har också sett att 
kontakten med externa informationskällor i termer av 
tid, intresseområdets bredd och variation i utnytt
jande av källor är hög för dessa kategorier. Dessa 
och Hollands resultat kan också relateras till den 
socialpsykologiska termen expertis, som i ett flertal 
experimentella studier visat sig vara en viktig vari
abel vid förklaring av frekvensen påverkansförsök i 
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informella kontakter (se t ex Tedeschi et al 1972). 
Också termen gate-keeper såsom den använts av Allen 
kan relateras till såväl expertis som till ovanstå
ende resultat, eftersom den nära ansluter till Hollands 
"Information Potential". 

6.6 TVÅ EXTREMGRUPPER 

Vi har ovan presenterat en teoretisk skiss och över
siktliga data på informationsutnyttjandet i innova
tionsprocessen. Dessa resultat har i stort sett gått 
i förväntad riktning. Eftersom det hela tiden rör sig 
om tendenser i ett stort material finns det utrymme 
för flera enskilda avvikelser. Även i de mest högkom-
munikativa kategorierna finns "kommunikationsisolat11 

och i kategorier med mycket lågt informationsutnytt
jande finns enskilda personer som t ex av fortbild
ningsskäl har mycket högt informationsutnyttjande. 
Eftersom tyngdpunkten legat på beskrivningar av in
formationsutnyttjande och analyser i termer av verksam
hetsområden och arbetsuppgifter innebär dock resulta
ten att sådana förhållanden har ett avsevärt inflytan
de på informationsutnyttjandet. 

För att komplettera bilden skall vi se närmare på två 
extremgrupper. Med hjälp av ovan presenterade index 
över kontakt med externa källor i termer av tid har 
två extremgrupper studerats: en grupp som uppgett låg 
tid för läsning respektive externa kontakter och en 
grupp med hög tid för motsvarande aktiviteter. Gruppen 
låg motsvarar därvid indexvariabelns värde 1 och grup
pen hög värdena 8 och 9 på en niogradig skala. 

Efter uteslutning av svarsbortfall och personer i grup
pen låg som uppgett mer än fem timmars läsning i hem
met per vecka återstod i kategorin låg 18 personer och 
i hög 29 personer. Några medelvärden för grupperna 
återges i Tabell 5 . 
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Tabell 5 Några data för två extremgrupper (Medel
värden) 

Kontakt med externa källor: 
Låg Hög Svar 

Tid för informations
aktiviteter (tim/vecka) 3,4 14,5 46 

Antal tidskrifter 
på cirkulation 5,9 10,3 47 

Studier på fritid 
(tim/vecka) 2,3 4,7 47 

Andel med bevaknings
ansvar (procent) 33% 55% 47 

Ålder 41,5 38,2 47 

N (18) (29) (47) 

Av Tabell 5 framgår att gruppen hög har en informa
tionsaktivitet, som med två till tre gånger överstiger 
värdena för gruppen låg. Man kan också notera att an
delen med bevakningsansvar är så hög som 33% i grup
pen låg. Det bör dock påpekas att termen bevaknings
ansvar kan tolkas något olika, något som också visade 
sig vid gjorde intervjuer. 

Om man ser på utbildning framgår att gruppen med ex
tremt hög kontakt med externa källor i huvudsak be
står av personer med högre akademisk examen (Tab 6). 

Tabell 6 Extremt hög och extremt låg kontakt med 
externa källor mot utbildning samt avdel
ning s typ 

Utbildning Avdelningstyp 
Låg Hög Utv Forskn 

Kontakt Låg 63 5 i! 59 26 
med externa II 

II 

källor Hög 37 95 I! 41 74 

n (27) (20) (22) (23) 
Q=.93 Q=.60 
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De två extremgrupperna kan delvis ses som exempel på 
två typer av informationssituationer; underutnyttjande 
och "informella overload". Givetvis finns vissa funk
tioner, där ett omfattande informationsutnyttjande 
varken är möjligt eller önskvärt. I gruppen låg kan 
man dock finna exempel på underutnyttjande. I gruppen 
hög är däremot informationsintaget så högt att risk 
för "information overload11 föreligger. Ett informations
intag som överstiger möjligheterna att effektivt ut
nyttja informationen är stresskapande. I måttliga doser 
kan detta vara stimulerande, men ett alltför stort in
formationsintag i förhållande till kognitiv kapacitet 
leder så småningom till dysfunktioner. Som vi har sett 
är en stor del av informationsintaget koncentrerat till 
ett begränsat antal personer. 

6.7 INFORMATIONSUTNYTTJANDET PRECISERAT TILL OLIKA 
KÄLLOR 

Förutom primärlitteraturen finns numera ett antal 
speciella informationstjänster för nyhetsbevakning 
inom forskningsområden. Även om tidskriftsartiklar 
är den dominerande källan för vetenskaplig informa
tion kan denna information erhållas på olika sätt: 
genom direktkontakt med tidskriften ifråga eller 
genom olika speciella informationstjänster som Current 
Contents, datalistor och abstraktverk. Vi skall här 
sammanfatta utnyttjandet av olika källor efter avdel
ning och position, medan fullständigare data återges 
i bilaga 1. På basis av tidigare resultat kan vi för
vänta oss att utnyttjandet av olika formella externa 
källor är högre på forskningsintensiva avdelningar 
och på gruppledarnivå. Av intresse här är emellertid 
också att studera skillnader mellan olika typer av 
informationskällor. Om vi först ser på de något mer 
konventionella källorna primärtidskrifter på cirkula
tion, abstrakttidskrifter och referenser erhållna från 
orginalartiklar eller "reviews", finner vi följande. 
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Figur 21 

Procent 
• 

Andel som utnyttjar olika källor för 
löpande bevakning efter position och 
avdelningstyp 

Refe
renser 

Abstrakt
tidskrifter 

Primärtid
skrifter 

+ + 
Labing Labled 

Utveckling 

Labing Labled 

Forskning 

(Position) 

(Avdel
ningstyp) 



68 

Av Figur 21 framgår att även om utnyttjandet av dessa 
källor ligger relativt högt för samtliga kategorier 
finns klara skillnader mellan avdelningar och posi
tioner. Den enda kurva som innehåller ett markerat 
lågt värde avser tidskrifter på cirkulation. Denna 
kurva avser dock andelen som har minst 9 tidskrifter 
på cirkulation och det kan ifrågasättas om inte 24 
procent ändå är anmärkningsvärt många för att vara 
på relativt låg position inom utvecklingsavdelningar. 

Datalistor och Current contents representerar hjälp
medel för snabb bevakning av forskningsinformation. 
De kan därför förväntas vara något klarare relaterade 
till forskningsverksamhet än övriga källor. Förutom 
dessa har även patentskrifter studerats med avseende 
på om de utnyttjas för löpande bevakning. 

Figur 22 Andel som utnyttjar olika källor för löpande 
bevakning efter position och avdelningstyp 

Procent 
Datalistor 

90 

Current 
Contents 

70 

60 

Patent 

40 

10 

Labled (Position) Labing Labled Labing 

Utveckling Forskning (Avdel
ningstyp) 



69 

Resultaten i Figur 22 visar bl a att datalistor (från 
datorbaserad litteratursökning), som är en relativt ny 
informationskälla, nästan helt slagit igenom på grupp-
ledarnivå inom forskningsintensiva avdelningar. Current 
Contents, som kan antas fylla likartade funktioner vi
sar samma tendens som datalistor, men på en klart läg
re nivå. Patentskrifter avviker tydligt från övriga 
källor genom att vara tydligt relaterade till position, 
men inte alls till verksamhetsområdena forskning -
utveckling. Detta är dock delvis missvisande och sam
manhänger med att den källan knappast alls används 
för bevakning inom medicinska avdelningen: 

Tabell 7 Utnyttjande av patentskrifter efter 
avdelnings typ 

Avdelningstyp Andel som utnyttjar patent 
för bevakning (Procent) 

Organisk kemi 57 
Farmakologi 14 
Medicin 0 
F&U-service (forskning) 40 
Marknad 20 
Produktion och process
utveckling 0 

Totalt antal som uppgett 
sig utnyttja källan 30 

För samtliga studerade typer av externa formella käl
lor måste vi därför konstatera en likartad trend mot 
högt utnyttjande på forskningsintensiva avdelningar 
och på gruppledarpositioner. Ett sammanfattande mått 
på effekten av avdelningstyp och position beräknat på 
tvådelade (diktotoma) variabler ger följande resultat 
för de externa formella informationskällorna: 
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Tabell 8 Effekt av position och verksamhetsområde 
på utnyttjande av olika formella externa 
källor 

2) 
Informations- Effekt av Effekt av verk- Summa 
källa position, 1) samhetsområde, 1) 

Primärtid
skrifter (av
ser andel med 
9 eller fler 
på cirkulation) 0,31 0,20 0,51 

Abstrakttid
skrifter 0,06 0,05 0,10 

Referenser från 
org artiklar 
eller "reviews" 0,03 0,28 0,30 

Current Contents 0,22 0,39 0,60 

Datalistor 0,22 0,26 0,47 

Patent 0,21 0,04 0,24 

Totalt 
(medelvärden) 0,18 0,20 0,38 

1) Effektmått beräknade enligt Coleman, se Intro
duction to Mathematical Sociology, chapter 4. 

2) Utgör ej alltid summa av föregående kolumner 
p g a avrundning. 

Av ovanstående sammanfattningstabell framgår att en 
grov, men genomtänkt indelning efter position och 
verksamhetsområde kan användas för att "förklara11 

omkring hälften av variationen i utnyttjande av flera 
informationskällor. Ett undantag är abstrakttidskrif
ter, där resultaten visserligen går i förväntad rikt
ning, men mycket svagt. Sett i relation till utnytt
jande av andra källor förefaller abstrakttidskrifter 
täcka en förhållandevis större andel av informations
behovet på utveckling^- än på forskningsavdelningarna. 
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6.8 VÄRDERING AV INFORMATIONSKÄLLOR 

Av de hittills studerade externa källorna har primär-
tidskrifter én särställning. Nästan alla inom F&IJ 
utnyttjar primärtidskrifter och tidskriftscirkulationen 
är omfattande. Det är då också rimligt att tidskrifter 
rankas högt i subjektiva värderingar av informations
källor. Huruvida värdering och utnyttjande av olika 
källor sammanfaller får man en uppfattning av då vär
deringar med avseende på kvalitet, snabbhet och lätt-
lästhet ställs mot graden av kontakt med externa in
formationskällor. Resultaten, som återges utförligare 
i bilaga 4 , visar att det finns en tydlig tendens till 
överensstämmelse mellan utnyttjande och värdering. Det 
bör dock noteras att jämförelsen endast avser informa
tionskällor som tillhandahålls av I&D-centralen och 
därmed har någorlunda jämförbar tillgänglighet. 

Figur 23 Exempel på bedömning av källors "kvalitet" 
efter graden av kontakt med externa informa
tionskällor (rangordning) 
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6.9 UTNYTTJANDE AV INTERNA KÄLLOR 

Tidigare studier har understrukit forskares betoning 
på externa källor och ingenjörers inriktning på in
terna källor. Vi har ovan funnit resultat som stöder 
den första delen av påståendet; de i forskarpositioner 
på forskningsintensiva avdelningar hade praktiskt ta
get genomgående högre utnyttjande av externa informa
tionskällor. Mot den bakgrunden skulle man kunna vänta 
sig att intern information följer ett motsatt mönster 
mot extern information. Detta behöver emellertid inte 
vara fallet. Informationsutnyttjande som indikator på 
en sökprocess relaterad till forskning och problemlös
ning kan innebära ett högt utnyttjande också av interna 
informationskällor. Dessutom måste hänsyn tas till in
formationsinnehållet i olika källor. 

Inom F&U vid Astra studerades utnyttjandet av sex olika 
typer av intern information. Det visade sig att samt
liga var relaterade till avdelningstyp och position, 
men på olika sätt. Det visade sig att den interna F&U-
informationen kan delas in i en mer "operativ" del och 
en mindre "operativ" del med avseende på i vilket sam
manhang den kommer till användning. Biologiska data 
och F&U-rapporter var därvid klart positivt relaterade 
till avdelningstyp och position, medan Analytiska data, 
Farmakologiska data och Registerhandlingar var klart 
negativt relaterade till samma variabler. Utnyttjandet 
av sammanträcfesprotokoll var svagt (positivt) relaterat 
till position och obetydligt till verksamhetsområde. 
Det högsta sambandet med position uppvisar F&U-rappor
ter, medan Biologiska data uppvisar det högsta positiva, 
och Analytiska data det högsta negativa, sambandet med 
verksamhetsområde/avdelningstyp. Resultaten sammanfat
tas i Figur 24. (Se även bilaga 1). 
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Figur 24 Andel som utnyttjar olika interna källor 
efter position och avdelningstyp 
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6.10 INTERN KOMMUNIKATION 

Vi har inledningsvis noterat att kommunikationsakti-
viteter av olika slag upptar en mycket stor del av 
tiden i F&U-verksamhet. Hittills har tonvikten legat 
på formella informationskällor i redovisningen. Så
dana källor förmedlas i hög grad av I&D-centralen. 
Informella kontakter ligger däremot utanför och har 
inte heller utsatts för systematisk kvantifiering inom 
ramen för projektet om informationsutnyttjande. Det är 
emellertid uppenbart att informella kontakter och dis
kussioner kollegor emellan kan vara en viktig informa
tionskälla och den interna kommunikationen har bl a 
berörts i samband med intervjuer på ett begränsat ur
val . 

Vi har redan inledningsvis sökt relatera den höga kom
munikationsaktiviteten inom F&U till samordningsbehov 
och till informationsbehov knutna till den egna pro
fessionella specialiteten. Detta är väsentligt, efter
som det refererar till de olika funktioner som infor
mation och informationsutbyte har. 

Som professionell inom en viss diciplin behöver forska
ren följa utvecklingen inte bara på den specialitet 
han för tillfället är engagerad i, utan i någon mån 
också mer allmänt för att bibehålla och vidareutveckla 
sin kompetens. För den interna kommunikationen impli
cerar detta att han kan ha utbyte av goda kontakter 
med kollegor inom samma område, men för denna funktion 
kan de gärna få representera olika projekt och special
områden. Som organisationsmedlem och forskare på ett 
projekt har forskaren informationsbehov knutna till det 
pågående projektarbetet. Detta implicerar intern kom
munikation med ämneskollegor inom samma projekt och 
med projektmedlemmar knutna till avdelningar, som lig
ger nära den egna avdelningen i innovationsprocessen. 

Den senare kommunikationsformen visade sig mycket tyd
ligt vid intervjuerna, liksom kontakten mellan kolle
gor inom samma ämnesområde och på samma projekt natur
ligt blir intensiv. Däremot var kontakterna med och 
kännedomen om andra projekt ganska begränsad. Detta 
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kan förefalla något märkligt då avdelningarna ligger 
samlade ämnesvis med goda möjligheter till kontakt 
med flera projekt, medan kontakter med närstående 
avdelningar inom det egna projektet ofta innebär på
tagliga avstånd och hinder i form av skilda byggnader 
m m. I flera fall framfördes önskemål om bättre kon
takt med andra projekt. Såvitt det begränsade mate
rialet är rättvisande förefaller också kontakterna 
mellan projektledare vara måttliga. 

6.11 PUBLICERING 

I studier av industriforskare antas ofta att de lätt 
hamnar i en konflikt mellan den akademiska världens 
värderingar och den industriella miljön, t ex genom 
kraven på lönsamhet eller begränsningar i friheten 
att kommunicera. 

Friheten att få publicera sina forskningsresultat kan 
antas vara viktig för en forskare som utbildats i en 
miljö där publicering är ett mål för arbetet. I en 
industriell miljö är målet att åstadkomma en ny eller 
bättre produkt och publiceringen har därför inte samma 
centrala ställning som på akademin. Härtill kommer att 
patentfrågor eller rädsla för konkurrenter kan utgöra 
direkta hinder för offentliggörande av resultat. Det 
visar sig också att internationellt sett så står uni
versitetsanknyta forskare för den största delen av 
den vetenskapliga publiceringen. 

Mot denna bakgrund var det naturligt att ta upp frågan 
om publicering i samband med intervjuerna. Som regel 
uppfattades inte publiceringen vara särskilt hämmad 
av restriktioner. Visserligen kunde det bli aktuellt 
att ibland avvakta en patentansökan före publicering, 
men å andra sidan uppmuntrades också publicering av 
vissa chefer, liksom även forskarutbildning. Den pub
licering som sker har flera olika former. Bortsett från 
interna rapporter är det främst artiklar och konferen
ser som används för att redovisa forskningsresultat. 
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Figur 25 Publicering och patent under de tre 
senaste åren - andelen med en eller 
fler publikationer 
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Det angelägna i samtidiga analyser av informationsut
nyttjande och publicering har bl a understruktits av 
Orr (1970), som noterat att sådana analyser är säll
synta. Det visar sig att även omfattande undersök
ningar av forskningsproduktivitet sällan har ingående 
mått på informationsutnyttjande (se t ex Andrews 

Att forskningsprestationerna sammanhänger med infor
mationsintag är ett rimligt antagande. Men, hur kan 
man betrakta sådana samband i en F&U-miljö? Finns det 
skäl att tro att ytterligare läsning av facklitteratur 
skulle stimulera till mer publicering? Kan man betrak
ta informationsutnyttjande och publicering som två as
pekter på samma aktivitet? 

Vi fann ovan att informationsutnyttjandet i organisa
tionen ganska väl kunde relateras till några få vari
abler. Vi kan här relatera dessa till publicerings
aktivitet. För att få ett mått på publiceringsproduk
tivitet summerades antalet artiklar, konferensrappor
ter, patent och böcker som skrivits under den senaste 
treårsperioden. 

1979). 
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Figur 26 Andelen som publicerat i externa media 
efter position och avdelningstyp (mer än 
1 artikel, konferenspresentation, patent 
eller bok/tre år) 
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Vid sidan av position i F&U-organisationen och dimen
sionen forskning-utveckling är utbildning en viktig 
faktor i detta sammanhang. Utbildning indikerar här 
resurser för informationsutnyttjande och publicering, 
men är också ett motiv för sådan aktivitet. Man talar 
härvid om professionell orientering. En forskare med 
högre akademisk examen har som regel tillägnat sig 
en uppsättning värden, normer och vanor och ser sig 
ofta själv som medlem av en disciplin. Ett index med 
de tre ovannämnda variablerna fick därför arbetsnam
net "professionell status". Som framgår av Figur 27 
är detta index nära förknippat med olika mått på in
formationsutnyttjande såväl som publicering. Figuren 
antyder också ett samband mellan publicering och in
formationsutnyttjande. (För tidskriftsläsning är detta 
samband Q=0,64 och för antalet utnyttjade informations
källor är Q=0,47.) 
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Figur 27 Informationsutnyttjande och publicering 
efter professionell status i organisa
tionen 
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Som framgår av figuren ovan har 43 procent av de 
svarande publicerat en eller flera fackartiklar under 
de senaste tre åren. När det gäller publicering är 
fördelningen normalt mycket skev, med ett litet antal 
högproduktiva skribenter och en "tyst" majoritet. Så 
är fallet även här. Omkring 65 procent rapporterar 
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inte något vetenskaplig artikel från de senaste tre 
åren, medan 24 procent anger 1-3 artiklar, 12 procent 
uppger 4-7 artiklar, 5 procent har skrivit 8-15 artik
lar och 2 procent har skrivit mer än 15 artiklar under 
perioden. Uppenbarligen ger denna forskningsverksam
het stora mängder av publiceringsbara resultat. Det 
kan också noteras att man i normalfallet publicerar 
resultat tillsammans med flera personer, vilket del
vis kan förklara den relativt höga publiceringspro
duktiviteten. 

6.12 INFORMATIONSUTNYTTJANDE OCH PUBLICERING 

Den förhållandevis höga kommunikationsaktiviteten i 
F&U-organisationer synes sammanhänga med två olika 
förhållanden. För det första kräver forskningsverk
samhet normalt att man följer och drar nytta av ut
vecklingen på forskningsområdet. För det andra är 
F&U-verksamhet en komplex typ av aktivitet. Eftersom 
den är svår att förutsäga i förväg och därmed svår 
att detalj styra, måste samordning mellan olika specia
lister tillgodoses genom informationsutbyte och ömse
sidig anpassning. Sådan samordning bygger i högre grad 
på social kontroll i form av socialt tryck och socia
lisation än hård programmerade aktiviteter, vilka 
oftare implicerar social kontroll i form av sank
tioner (Simon, 1965, Hage et al, 1971). 

Betydelsen av dessa två typer av kommunikation betonas 
bl a i studier av organisationers innovationsförmåga. 
Carter och Williams (1956) urskiljde i en undersökning 
av 200 företag 24 karakteristika för teknologiskt "pro
gressiva11 företag. De sex högst rangordnade av dessa 
berörde alla kommunikation. Som nummer ett nämndes hög 
kvalitet på inkommande meddelanden och som nummer sex 
effektiv intern kommunikation och samordning. I en 
annan studie hävdas att god extern kommunikation och 
kontakt med forskningen inom området är utmärkande 
för framgångsrika företag• 

Det finns också flera undersökningar som funnit samband 
mellan informationsutnyttjande och publiceringsaktivi
tet på individnivå. Detta samband är emellertid ofull
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ständigt utrett. Mot bakgrund av att facklitteratur 
endast är en av en lång rad kanaler för information 
om forskning är det här av intresse att se närmare 
på dess relationer till publiceringsproduktivitet. 

Relationerna mellan F&U-variabler och informations
utnyttjande respektive publicering kan nu studeras i 
ett sammanhang. Som mått på informationsutnyttjande 
har antal lästa tidskrifter använts i första hand. 
(Det bör påpekas att denna variabel är något mer 
positionsberoende än t ex antal olika utnyttjade 
källor.) En fördel med tidskriftsmåttet är att det 
bygger på registerdata från tidskriftscirkulationen 
och därmed är uppgifterna mindre utsatta för minnes
fel och liknande problem, som kan förekomma i enkät
undersökningar . 

De begränsade data som här föreligger tyder på att 
utbildning, position och avdelningstyp (forskning
utveckling) samtliga har en självständig effekt på 
såväl informationsutnyttjande som publicering. I 
Tabell 10 har de olika möjliga kombinationerna för 
tre centrala oberoende variabler sammanställts för 
publicering respektive informationsutnyttjande. 

Endast i ett fall nedan, nämligen för utbildning och 
position i förhållande till publicering, kan en marke
rad interaktionseffekt iakttas. Först då hög utbild
ning och hög position förekommer samtidigt har de en 
stark effekt på publiceringsaktiviteten. I övrigt syns 
utbildning spela en något mindre roll än position 
och avdelningstyp. Intressant att notera är kanske 
att avdelningstyp (forskning-utveckling) till och med 
har ännu större effekt på publiceringsaktivitet än på 
informationsutnyttj ande. 
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Tabell 10 Andel med hogt informationsutnyttjande 
respektive publicering efter "Forsknings
utveckling", position och utbildning 

Forsknings
utveckling Utv avd Forskn avd 

Position L H L H 

Andel med högt in-
formationsutnytt-
jande 13 63 39 69 

Andel med hög 
publicering 25 41 54 73 

n (24) (32) (13) (26) 

Forsknings
utveckling Utv avd Forskn avd 

Position L H L H 

Informations-
utnyttjande 26 54 50 60 

Publicering 26 42 56 72 

n (23) (36) (18) (25) 

Utbildning Låg/medel 
L H 

Hög 
L H 

Informations
utnyttjande 19 50 25 73 

Publicering 38 37 31 65 

n (21) (18) (16) (40) 

Ett sammanfattande mått på sambanden i ovanstående 
tabeller presenteras längre fram (Tabell 12 ). 
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Ovan visades att intressespridning nära sammanhänger 
med informationsutnyttjande. Intressespridning kan då 
ses som ett uttryck för sökbeteende. Denna egenskap 
kan också antas spela roll för publicering eller forsk
ningsproduktivitet. Andrews (1979) finner t ex stöd 
för att spridning i professionella aktiviteter, tvär
vetenskaplig orientering m m sammanhänger med produk
tivitetsforskningen. I den första datainsamlingen för 
denna fallstudie ställdes frågor om vilka specialom
råden man bevakar och det visade sig att många försök
te följa flera olika områden - trots en specialisering 
på långsiktiga projektområden i organisationen. I föl
jande figur redovisas sambandet mellan publicering och 
intressespridning, givet olika värden på index för 
professionell status (dvs vi håller i någon mån de 
ovan behandlade tre faktorerna - utbildning, position 
och forskning-utveckling - under kontroll). För jäm
förelse redovisas även motsvarande samband när det 
gäller tidskriftsläsning. 

Figur 28 Intressespridning, professionell status och 
publicering respektive informationsutnytt-
1 ande 

Publicering 

Informations-
utnyttjande 

4-
Låg(-3) Hög 

1-2 
n= (23) (16) 

Låg (Hög(-4)Intresse-
spridn 

3-4 Index :ipro-
(24) (31)fessionell 

status" 
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Vi kan här konstatera att de faktorer som befanns 
vara nära förknippade med informationsutnyttjande 
också är centrala när det gäller publiceringsproduk
tivitet. Med detta som utgångspunkt är det möjligt 
att på liknande sätt studera relationerna mellan 
informationsutnyttjande och publicering. Sambandet 
mellan dessa faktorer skulle helt eller delvis kunna 
vara en enkel följd av deras gemensamma samband med 
övriga faktorer. För tidskriftsläsning är det ursprung
liga sambandet med publicering tydligt (Q=0,65; e=0,36). 

Tabell 11 Publicering mot inf ormationsutny tt jande, 
forskning-utveckling, position och ut
bildning 

Forskning
utveckling Utveckling Forskning 

Tidskrifts-
läsning L H L H 

Andel med hög 
publicerings
aktivitet 21 56 26 79 

n (33) (25) (19) (24) 

Position 

Tidskrifts
läsning L H L H 

...Publisering 35 38 25 71 

n (29) (8) (20) (38) 

Utbildning L H 

Tidskrifts
läsning L H L H 

...Publicering 27 60 35 71 

N (26) (15) (26) (34) 
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Data pekar här på ett positivt samband mellan anta
let lästa tidskrifter och publicering. 

För att närmare bestämma effekten av olika variabler 
finns olika metoder att tillgå. Nedan återges resul
tat av beräkningar med hjälp av Coleman^s metod,som 
bygger på genomsnittliga procentskillnader. Eftersom 
förutsättningar som linjära samband, additativa effek
ter mm inte är helt uppfyllda bör beräkningarna betrak
tas som approximationer, vilka bör kompletteras med in
spektion av ovan återgivna tabeller och figurer. 

Tabell 12 Informationsutnyttjande och publicering 
Sammanfattning av multivariat analys från 
trevägstabeller (Effektparametrar enligt 
Coleman 

Effekt på Effekt på 
Informations- publicering 
utnyttjande 

Oberoende variabler e S:ae e S:ae 

Forskning-utveckling 
Position 

.170 

.400 .570 
.305 
.175 .480 

Forskning-utveckling 
Utbildning 

.150 

.190 .340 
.300 
.160 .460 

Utbildning 
Position 

.145 

.245 .390 
.105 
.165 .270 

Intressespridning 
Professionell status 

.095 

.475 .570 
.145 
.395 .540 

Informationsutnyttj ande 
Forskning-utveckling 

— .440 
.140 .580 

Informationsutnyttjande 
Position 

— .245 
.115 .360 

Informationsutnyttjande 
Utbildning 

— .345 
.095 .440 

Av denna sammanfattning framgår att data tenderar att 
stödja de hypoteser som framlagts. Inget av sambanden 
tenderar att försvinna. Samma faktorer som använts för 
att analysera informationsutnyttjandet är också i stort 
sett lika starkt relaterade till publiceringsprodukti
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vitet. Dessutom tyder resultaten på ett samband mellan 
informationsutnyttjande och publicering även om man 
kontrollerar för olika faktorer. 

Analysen har här närmat sig forskningsproduktivitet 
med utgångspunkt i informationsvanorna, som ju stått 
i centrum för denna undersökning. Emellertid har det 
varit naturligt att inte bara beakta intaget av infor
mation i forskningen, utan också att se något på vad 
som kommer ut från sådan verksamhet. 

Det finns en omfattande litteratur som på olika sätt 
berör produktivitet i F&U-verksamhet. Det har emeller
tid visat sig svårt såväl att mäta produktivitet i 
forskningen som att förklara vad den beror av eller 
hur den kan ökas i befintliga F&U-organisationer. 
Olika forskare har härvid använt olika mått på pro
duktivitet och funnit tendenser till samvariation med 
en rad olika variabler. Det är också så, att forsk
ningsresultat kan bedömas och studeras på olika ni
våer och från olika utgångspunkter. I en industriell 
F&U-organisation kan man vara intresserad av att helt 
enkelt beräkna det ekonomiska värdet av och sannolik
heten för resultat. Andra kanske skulle föredra mått 
på graden av samhällsnytta eller välfärdsökning och 
åter andra kanske ser graden av internvetenskapliga 
framsteg som det mest intressanta måttet. I praktiken 
är det vanligast att man arbetar med betydligt enklare 
och mer summariska mått. Publiceringsproduktivitet är 
ett sådant. Andra förekommande mått kan bygga på kol
legers eller överordnades subjektiva skattningar. Mer 
kvalitetsinriktade indikatorer kan bygga på subjektiva 
skattningar eller "hårda11 data av typen citeringsfrek-
vens. 

I en omfattande enkät bland forskningsgrupper i olika 
länder användes elva olika mått på effektivitet i F&U-
arbetet (Andrews ed 1979). Förutom publicering använ
des olika skattningar av anseende, allmännt bidrag till 
vetenskap och teknik liksom specifika aspekter såsom 
administrativ effektivitet, social effektivitet m m. 
Av intresse här är dock de mer övergripande måtten och 
särskilt hur de förhåller sig till publiceringsproduk
tivitet. Sambanden mellan några sådana mått återges i 
följande tabell (Tab 13). 
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Tabell 13 Samband mellan några olika prestationsmått 
från en studie av forskargrupper i olika 
länder (N=l 222 grupper) 

1 2 3 4 5 

1 Publicering 

2 Allmänt bidrag .29 

3 Anseende 
(recognition) .45 .56 .48 

4 F&U-effektivitet .21 .63 .48 

5 Allmän F&U-effek
tivitet .25 .82 .54 .97 

6 Administrativ 
effektivitet .06 .24 .15 .21 .24 

a) Pearsons rs. Måtten justerade för att eliminera 
effekter av typ av enhet. Källa: Andrews ed, 1979 
s 46. 

Publicering, som indikator på resultat av forskningen 
tycks enligt Andrews1 m fl data ha ett visst samband 
med mer kvalitativa mått som bedömningar av det all
männa bidraget till forskningen på området, vetenskap
ligt anseende och allmän effektivitet i forskningen. 
Däremot har publicering föga samband med administrativ 
effektivitet - något som i och för sig kanske t o m är 
en fördel, eftersom det senare måttets relation till 
kvalitet i forskningen är oklar. 

Om man vidare ser till analyserna av forskningsproduk
tivitet kan noteras att de variabler som använts av 
Andrews m fl delvis skiljer sig från de analyser som 
här presenterats. Informationsutnyttjandet, som stått 
i centrum i denna fallstudie har mig veterligt stude
rats föga i den internationella studien. Jag har också 
i huvudsak använt andra variabler och betonat de mest 
närliggande faktorerna som professionell status i 
organisationen, utbildning, position och - framförallt 
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- stadium i innovationsprocessen. Överensstämmelser 
finns dock t ex när det gäller samband mellan intres
sespridning och publicering. Däremot fanns i denna 
fallstudie inte något klart samband mellan ålder och 
publiceringsproduktivitet, vilket delvis kan samman
hänga med den klara dominansen av män i trettioårs
åldern i den här aktuella organisationen. När det gäl
ler ålderns betydelse framstår dock dess nära samband 
med karriären som uppenbar och det är därför en rimlig 
tolkning att social position i organisationen är det 
centrala. (Se vidare Andrews, 1979, s 63-90.) Den tolk
ningen stöds av resultaten från denna fallstudie. 

Jense (1979) finner i sin analys av data från svenska 
akademiska forskargrupper stöd för att särskilt grupp
ledares produktivitet gynnas av grupparbete och sam
publicering även om samverkan också stimulerar övriga 
gruppmedlemmars forskningsproduktivitet. Han menar där
vid att man inte kan bortse från att det finns tenden
ser till exploatering av yngre forskares arbeten, vil
ket ger ytterligare belysning åt den sociala positio
nens betydelse för forskningsproduktiviteten. 

6.13 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

De redovisade resultaten har klargjort hur utnyttjan
det av olika informationskällor inom F&U uppvisar skill
nader mellan olika avdelningstyper och positioner. Detta 
har därvid relaterats till olika stadier och funktioner 
i innovationsprocessen. Flertalet av de hypoteser som 
formulerats i anslutning till en teoretisk referensram 
har fått stöd i de data som presenterats från en fall
studie av 132 forskare och specialister knutna till F&U 
vid en läkemedelsindustri. Materialet är dock begränsat 
och inte insamlat för någon regelrätt hypotesprövning. 

De hypoteser som inledningsvis diskuterats är bl a 
följande. 
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- Ju tidigare i innovationsprocessen, desto mer tid 
ägnas åt formella externa källor. 

- Ju tidigare i innovationsprocessen, desto mer tid 
ägnas åt informella externa kontakter med kollegor 
utom organisationen. 

- Ju tidigare i innovationsprocessen, desto flera 
olika intresseområden bevakas inom ramen för verk
samheten och 

- Ju tidigare i innovationsprocessen, desto flera 
olika slag av externa formella informationskällor 
utnyttjas. 

Dessutom formulerades hypoteser om den informella kom
munikationen, vilken dock belyses mer ingående i 
Persson, 1980: 

- Ju högre kontakt med externa informationskällor, 
desto större är sannolikheten att man har hög 
"informationspotential11, dvs uppfattas som sanno
lik informationskälla i informella kontakter och 

- Ju högre informationspotential man har, desto fler 
interna informella kontakter upprätthålls. 

Med detta som utgångspunkt analyserades en rad samband 
mellan informationsutnyttjande, publicering och indi
katorer på behov, resurser och social position i F&U-
organisationen. 

I de teoretiska tolkningarna har en utgångspunkt varit 
att forskningsverksamhet av grundläggande karaktär inne
bär komplexa beslutssituationer och viss osäkerhet, 
vilket leder till sökbeteende. Detta kan relateras 
till March och Simon's teori om beteende i organisa
tioner (March och Simon 1958). De formulerar en teori 
där sökbeteende ses som en funktion av aspirationsnivå 
och konflikt, där konflikt är en funktion av osäkra 
eller oacceptabla handlingsalternativ. Om alternativen 
är osäkra kommer individen att i första hand söka pre
cisera konsekvenserna av alternativen och i andra 
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hand att söka nya alternativ. Om alternativen är 
oacceptabla kommer individen att i första hand söka 
nya alternativ. Huruvida alternativ och lösningar 
betraktas som acceptabla sammanhänger därvid med 
aspirationsnivå. En indikator på aspirationsnivå i 
samband med forskning är graden av vetenskaplig 
orientering eller professionalism, vilket bl a 
Rosenblom & Wolek funnit ha positivt samband med 
utnyttjande av externa informationskällor. 

Resultaten visar att intaget av extern information 
inom F&U är relativt högt. Det tydliga sambandet 
mellan informationsintag och typ av avdelning respek
tive position innebär emellertid att informations-
intaget på gruppledarnivå på forskningsintensiva 
avdelningar är mycket högt med risk för "informa
tion overload11. Detta framgår bl a av att det 
finns grupper med lästider på 2-3 dagar per vecka. 
Samtidigt finns enstaka fall med mycket lågt in
formationsintag och i analysen redovisades två extrem
grupper som exempel på de två typerna av problem: 
informationsunderskott och "information overload11. 

När det gäller personer med informationsunderskott 
kräver en förbättring någon form av personlig genom
gång av situationen som måste föregås av identifiering 
eller definition och bearbetning av speciella mål
grupper. När det gäller möjligheterna att hantera 
en redan stor och växande informationsmängd synes enda 
möjligheten vara en arbetsfördelning. En sådan finns 
delvis genomförd på vissa avdelningar och mellan nära 
kollegor. Någon systematisk arbetsfördelning med av
seende på informationsutnyttjande synes dock inte 
finnas genomgående. Olika principer för detta kan 
härvid tillämpas. Ett sätt att dämpa bevakningsbördan 
är delegering av bevakningsansvar, vilket på sikt kän 
leda till kompetenshöjning och en tendens till plattare 
organisation. En annan lösning är högre servicenivå vid 
I&D-funktionen med möjlighet till hjälp med litteratur
sökningar och andra tidskrävande informationsaktivi
teter.(I&D, information och dokumentation). 
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Exempel på tänkbara informationstjänster framkom bl a 
vid intervjuerna. I en intervju med chefen för en 
forskningsintensiv avdelning blev svaret på en fråga 
att: "om man får önska sig av jultomten utan tanke 
på kostnaderna11, så skulle det vara till hjälp med 
en viss typ av återkommande större litteratursökningar, 
som då de blir aktuella tar mycket tid i anspråk för 
laboratoriepersonalen. Sådana litteratursökningar blir 
också allt mer komplicerade och ställer stora krav 
på kännedom om olika källor etc. För att vara effek
tiv skulle emellertid en sådan typ av tjänst förut
sätta en mycket nära kontakt både med arbetet på av
delningen och med I&D-centralen. 

Detta exempel illustrerar två centrala frågor, näm
ligen å ena sidan vilka möjligheter som finns till 
effektiv arbetsdelning forskare emellan och mellan 
forskning och informationsservice samt å andra sidan 
behovet av integrering mellan informationsfunktion 
och F&U-funktion. 

Med nödvändighet innefattar en så stor informations
aktivitet som konstaterats ske inom F&U vissa rutin-
betonade delar och t ex vissa typer av litteratursök
ningar som återkommer med jämna mellanrum. För hela 
F&U representerar summan av sådana aktiviteter en 
avsevärd tidsmängd. 

Den andra frågan anknyter till ett grundläggande 
problem i all informationsförmedling, nämligen behovet 
av nära kontakt mellan dem som ger och den som tar 
emot information. Om informationsaktiviteter i prak
tiken är en starkt integrerad del av F&U-verksamheten, 
gäller detta i mindre grad I&D-funktionen. En ökad ser
vicenivå förutsätter emellertid också en ökad integre
ring. Redan den organisatoriska placeringen av en 
I&D-funktion kan vara uttryck för en bristande inte
grering i en organisation. Även om detta inte är så 
uttalat i det här aktuella fallet, skulle dock en 
ökad servicenivå sannolikt främjas genom en närmare 
knytning av informationstjänsterna till matrisorga
nisationen inom F&U, antingen direkt eller indirekt 
via ett s k länkbultsystem, där länk inte behöver 
vara heltidssysselsatta med informationsverksamhet. 
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7 INFORMATIONSANVÄNDNING INOM ETT TEKNISKT 
SPECIALOMRÅDE 

7.1 INTRODUKTION 

En viktig förutsättning för effektiv informations
service är givetvis kunskap om och tillgång till goda 
källor och kanaler för att kunna förmedla bl a nya 
tekniska rön till informationstjänstens brukare. En 
annan grundförutsättning är kunskap om brukarnas 
behov och informationsvanor. Till följd av informa
tionstillväxten inom vetenskap och teknik ställs 
ökade krav på informationstjänsternas serviceför
måga. Detta har också stimulerat en rad undersök
ningar av olika brukargruppers informatiorisbehov 
och informationsutnyttjande. 

Utnyttjande av vetenskaplig och teknisk information 
har undersökts i ett antal studier, framför allt 
utomlands. Huvudparten av dessa undersökningar har 
dock främst varit av lokalt intresse och man har i 
olika sammanhang påtalat att området saknar en mer 
systematisk teoribildning, som skulle underlätta 
generalisering av resultaten och deras tillämpning. 
Detta var ett av skälen till att den här aktuella 
undersökningen lades upp för att möjliggöra samtidig 
analys av en rad olika faktorer och problemställ
ningar som rör behov och utnyttjande av vetenskaplig 
och teknisk information. Vidare fanns intresse för 
att pröva bl a amerikanska forskningsresultat på 
svenska förhållanden. Undersökningen lades sedan 
upp som en fallstudie av informationsutnyttjande 
inom ett tvärfäckligt tekniskt specialområde, vilket 
är föga utrett tidigare. 

1) Överhuvud taget finns få svenska studier av in
formationsutnyttjande inom vetenskap och teknik. 
När det gäller teknisk information märks dock 
Selander (1968). I Norge genomfördes under 1971 
en större undersökning "Informasjonsunders^kelsen 
1971". Ljungberg et al (1974) behandlar informa
tionsutnyttjande inom F&U i ett forskningsinten-
sivt företag. 
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Mot bakgrund av undersökningens problemställningar 
var det nödvändigt med en relativt omfattande data
insamling. Efter förberedande intervjuer och enkät
prövningar fastställdes ett frågeformulär, som avsåg 
följande områden: 

(1) Informationsanvändarnas verksamhet och bakgrund 

(2) Behov av och tillgång till information 

(3) Informationsutnyttjande efter källor och käll-
typer, kartläggning av tidskriftsläsning m m 

(4) Informell kommunikation: sociometriska data 
om kontaktmönster m m 

(5) Utnyttjande av SFM litteraturtjänst och konfe
rensverksamhet, brukarsynpunkter m m 

Målgruppen för undersökningen avgränsades i tre steg 
i syfte att möjliggöra en totalundersökning av 
personer verksamma inom fordon-markområdet och med 
anknytning till främst forskning och utvecklings
arbete. I första hand valdes personer som i en 
särskild kartläggning utpekats som kompetenta inom 
något av fordon-markområdets specialområden. Denna 
grupp återfinns inom SFM medlemsorganisationer. I 
andra hand vidgades denna grupp för att inkludera även 
även personer med begränsad verksamhet inom fordon
markområdet, men som är verksamma inom medlemsorga
nisationerna. I tredje hand inkluderades även per
soner utanför medlemsorganisationerna om de någon 
gång deltagit i en konferens eller studiedag an
ordnad av SFM. I den sistnämnde gruppen ingår per
soner både från Sverige och övriga Norden. Syftet 
med denna komplicerade målgruppsavgränsning var 
att pröva huruvida det fanns personer utanför pri
märgruppen som kunde utgöra en potentiell brukar-
grupp och som borde ingå i enkäten för att ge en 
korrekt bild av fordon-markområdets hela intressen-
krets. 
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Tabell 14 Målgruppsavgränsning och svarsfrekvenser 

Primärt Komplettering Komplettering 
inkluderade inom SFM med- utom SFM med-
från SFM lemsorg lemsorg 
medlemsorg 

Antal ut
sända for
mulär 105 156 94 

Tillhör ej 
målgruppen 
enl tele-
intervju 15 43 21 

Antal svar 70 57 29 

Svarsproc 78 % 50 % 40 % 

Resultat av ansträngningarna att avgränsa målgruppen 
ger vid handen att det är relativt svårt att använda 
enkla kriterier för att definiera en kategori av denna 
typ. I praktiken visar sig graden av engagemang i for-
don-markfrågor vara mycket olika och flertalet använder 
en del av sin tid till frågor som berör området. Det 
visade sig också finnas en klar tendens att besvara 
enkäten om man var starkt berörd av fordon-markfrågor 
och att inte svara om inan upplevde fordon-markområdet 
som perifert i förhållande till sin totala verksamhet. 
Ett mått på precisionen i målgruppsavgränsningen är 
att bland de svarande uppgav ca 80 procent att de 
direkt berördes av fordon-markfrågor i sitt arbete. 

I detta kapitel presenteras i sammandrag resultat från 
kartläggning och analys av informationsutnyttjandet 
i denna grupp. Presentationen följer i stort den 
analysmodell, som behandlats i kapitel 4. 

7.2 BESKRIVNING AV UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 

Undersökningsgruppen består av ingenjörer och andra 
specialister med anknytning till fordon-markområdet. 
Detta är ett tvärfäckligt tekniskt specialområde, 
som främst omfattar frågor rörande fordons terräng
framkomlighet och markens körbarhet, dvs dess för-
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måga att tåla trafikering. Ämnesområdet är dock inte 
begränsat till problem av ren förflyttningskaraktär 
utan omfattar alla frågor, som berör det tekniska 
samspelet mellan fordon eller arbetsmaskiner och 
terräng. 

Tabell 15 Svarandegruppens fördelning på olika 
specialområden 

Antal Procent 

Terrängframkomlighe ts teknik/ 
Tillämpad fordon-markteknik 37 24 

Jordbearbetningsteknik : 
-odling 21 14 

-byggande 11 7 

Fordonsteknik 39 26 

Provningsteknik 8 5 

Mätteknik 2 1 

Geoteknik 8 2 

Kartering 10 7 

Övrigt 16 11 

152 100 

De oftast förekommande specialområdena är terräng
framkomlighets-, fordons- och jordbearbetningsteknik 
vilka tillsammans representerar ca 70 % av svarande
gruppen. I övrigt förekommer en rad specialområden 
nära förknippade med nämnda huvudgrupper. 

När det gäller arbetsuppgifternas karaktär finns en 
klar inriktning på forsknings- och utvecklingsverk
samhet, men även andra verksamhetsområden förekommer 
i materialet (Se Tabell 16). 
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Tabell 16 Svaraàdegruppens fördelning på olika 
verksamhetsområden 

Forsknings-, experiment- eller utvecklingsarbete 51 % 

Konstruktions- eller formgivningsarbete 11 % 

Utredningsarbete 8 % 

Produktion eller produktionsledande arbete 7 % 

Administration 9 % 

Undervisning 4 % 

Övrigt 10 % 

100 % 

Då det gäller svarandegruppens mer personliga egenskaper 
kan följande nämnas. Medelåldern är relativt hög, ca 
46 år, men spridningen är stor. Gruppen är relativt 
välutbildad, och ca 70 procent har akademiska examina. 
Omkring 50 procent har mer än 10 års erfarenhet åv 
sitt specialområde, vilket också speglas av den höga 
genomsnittsåldern. 

Svarandegruppen är väl spridd över landet på olika 
typer av organisationer. Sammanlagt ingår ett 80-tal 
organisationer fördelade på omkring 50 orter. Dock 
finns en stark koncentration till stockholmsområdet, 
där ca 40 procent är verksamma. 

Givet svarandegruppens verksamhet och kvalifikationer 
är det uppenbart att vetenskaplig och teknisk infor
mation behöver utnyttjas såväl för den löpande dag
liga verksamheten som för egen kompetensutveckling. 
I undersökningen ställdes frågor om i vilken utsträck
ning arbetsuppgifterna respektive behovet av egen 
kompetensutveckling kräver inhämtande av vetenskap-
lig-teknisk information. Av intresse att konstatera 
är, att behovet av informantion upplevs starkt i 
båda dessa avseenden. Behovet av information när 
det gäller kompetensutveckling är något större än 
när det gäller information för arbetet (Tabell 17). 
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Tabell 17 Behov av information i arbetet och för 
kompetensutveckling (Procentuell fördel
ning) 

Litet Medel Stort Tot Antal 
behov behov 

Information 
för arbetet 9 32 59 100 155 

Information 
för egen 
kompetensut
veckling 5 26 69 100 155 

Om behovet av vetenskaplig-teknisk information pre
ciseras till vilken typ av information som efterfrågas, 
finner vi en klar tendens till inriktning på det egna 
specialområdet (Tabell 18 ) . Behovet av annan teknisk 
information är klart mindre än behovet av information 
inom det egna specialområdet. Behovet av ekonomisk 
och administrativ information upplevs inte som spe
ciellt påträngande. 

Tabell 18 Behov av olika slag av information 

Litet Medel Stort Tot Antal 
behov behov 

Teknisk infor
mation inom 
eget special
område 0 14 86 100 155 

Teknisk infor
mation från 
andra special
områden 37 43 20 100 140 

Allmän teknisk 
information 20 43 20 100 140 

Information om 
eknomiska och 
administrativa 
frågor 48 34 18 100 143 
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Behov indikerar här subjektivt upplevda behov. Det 
är känt att behovsupplevelsen påverkas bl a av till
gänglighet och tidigare erfarenheter. Exempelvis 
finner vi att tidskriftsläsning har ett positivt 
samband med antalet tillgängliga tidskrifter och 
att tidskriftsläsning och behov av information 
också är positivt relaterat. Följaktligen finner 
vi också ett positivt samband mellan tillgänglig
het och behov. 

När det gäller svarandegruppens möjligheter att 
följa med i den vetenskapligt-tekniska litteraturen 
finner vi skillnader mellan organisationer. Huvud
delen, eller 77 procent, säger sig ha tillgång 
till särskild litteratur- eller upplysningstjänst 
i den egna organisationen. Majoriteten har också 
tillgång till tidskrifter via cirkulation, i läs
rum eller på annat sätt, men 35 procent har till
gång till högst 10 tidskrifter. 

7.3 MÖNSTER FÖR INFORMATIONSUTNYTTJANDE 

För att få adekvata mått på informationsutnyttjandet 
har flera olika metoder tillämpats. I surveyunder-
sökningar är det vanligt att man frågar efter ut
nyttjandefrekvens eller "värdet11 av olika infor
mationskällor. Resultaten har i flertalet fall 
visat att utnyttjandefrekvens och upplevt värde 
samvarierar tydligt (se t ex Informasjonsunder-
s^kelsen 1971). 

En metod som använts för att få mått på utnyttjande
frekvens m m är den så kallade "critical incident-
metoden, där frågorna knyts till senast använda 
källa eller senast erhållna information av värde. 
Fördelarna är att detta ger relativt säkra skatt
ningar för materialet som helhet, men samtidigt 
försvåras analyser som bygger på nedbrytningar 
av materialet. Ofta önskar man uppgifter om tids-
åtgången för olika moment i informationsutnyttjandet 
som underlag för kostnadsberäkningar eller dylikt. 
Att exakt ange hur mycket tid som åtgår för olika 
källor är emellertid svårt i enkätundersökningar, 
men kan skattas t ex på basis av total lästid eller 
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liknande uppgifter. I surveyundersökningar är det 
nödvändigt att ha ett mått som är lätt att besvara 
och i denna undersökning valdes en femgradig skala 
som mäter utnyttjandefrekvens. Resultatet redovisas 
nedan först för materialet som helhet och därefter för 
kategorier med särskilt högt respektive lågt informa-
tionsutny11j ande. 

Av Fig 29 framgår att facktidskrifter och interna 
rapporter är de mest frekvent utnyttjade källorna. 
Källor som utnyttjas mycket sällan är bibliografier, 
datorbaserad litteratursökning och patentskrifter. 
Hela 44 procent utnyttjar "aldrig11 dessa källor. Även 
referattidskrifter utnyttjas relativt litet. Om man 
jämför dessa resultat med tidigare studier av ingen
jörers informationsutnyttjande (Selander 1968 och 
Informationsunders^kelsen 1971), finns vissa skill
nader i rangordningen mellan enstaka källor men hel
hetsintrycket uppvisar stora likheter. I detta mate
rial har fackböcker en något starkare ställning och 
leverantörstryck en något svagare än i nämnda under
sökningar, vilket är rimligt mot bakgrund av ett 
kraftigare inslag av akademiker i det här föreliggande 
materialet. Den påtagliga tendensen till överens
stämmelse gör emellertid att vi inte behöver betrakta 
den valda undersökningsgruppen som helt unik, vilket 
bör öka resultatens allmänintresse. 

I Figur 30 illustreras utnyttjandet av informella 
källor av olika slag. Den mest utnyttjade enskilda 
källan är informella kontakter med kolleger, men även 
kontakter utanför organisationen är vanliga. Här kan 
man också notera mycket få f?icke-användare,!, bortsett 
från utländska kontakter, som är ganska ovanliga. 
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Figur 29 Utnyttjande av olika skriftliga informa
tionskällor (Medelvärden) 
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Figur 30 Utnyttjande av olika informella informa
tionskällor (Medelvärden) 
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Utnyttjandemönstret för de fem huvudgrupperna av in
formationskällor sammanfattas i Fig 4. För att möjlig
göra jämförelser har skillnader som beror av olika 
antal källor i grupperna korrigerats genom en index
beräkning (maxpoäng = 100). Endast en källtyp skiljer 
sig markant från de övriga, nämligen interna infor
mella kontakter. Facklitteratur utnyttjas något oftare 
än återstående källtyper. 

Figur 31 Utnyttjandemönster for huvudtyper av 
informationskällor (Procent av maxpoäng för 
respektive grupp) 
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Beskrivningen av den relativt kvalificerade svarande
gruppen kan kompletteras med uppgifter om tidskrifts
läsning och publicerade artiklar. Medelvärdet för lästa 
tidskrifter ligger omkring 10 st, medan antalet skrivna 
artiklar är knappt hälften så många. För publicering 
finns en starkare tendens till elitism än för tidskrifts
läsning - få personer skriver mycket och många skriver 
inte alls. 

Tabell 19 Tidskriftsläsning och publicering 
(Procentuell fördelning) 

Antal: 0 1-5 6-10 11-20 20- S:a n 

Lästa tid
skrifter 1 37 41 14 7 100 (153) 

Skrivna 
artiklar 41 34 7 5 13 100 (132) 

7.4 NÅGRA FAKTORERS SAMBAND MED INFORMATIONSUTNYTTJANDE 

Vi utgår här från den i kapitel 4 presenterade modellen 
för att studera i vilken utsträckning de faktorer som 
modellen omfattar uppvisar samband med utnyttjandet av 
facklitteratur. 

Här studeras främst utnyttjandet av facklitteratur 
medan informell kommunikation behandlas utförligare av 
Persson (1980). Ett totalmått på utnyttjande av 
formella externa källor har konstruerats som en summa; 
av utnyttjandet för de åtta källor som redovisats 
ovan (se Fig 29). 

I Tabell 20 redovisas sambandet mellan olika faktorer 
som anknyter till den presenterade modellen och ut
nyttjande av formella externa källor. 



102 

Vi ser att samtliga av dessa faktorer synes påverka 
informationsutnyttjandet i förväntad riktning. Vidare 
antyder Tabell 20 att informationsutnyttjandet är en 
komplex företeelse som inte kan förklaras med hänvis
ning till någon enstaka faktor. Faktorer av relativt 
stor vikt är utbildningsnivå, arbetsuppgiftens och 
organisationens grad av forskningsinriktning. Bland 
indikatorerna på informationsbehov bor det starka 
sambandet mellan behov av information för egen kompe
tensutveckling och informationsutnyttjande noteras. 
Strävan efter professionell kompetensuppbyggnad tycks 
spela en avgörande roll för hur mycket facklitteratur 
som utnyttjas. 

Tabell 20 Några faktorers samband med formellt externt 
informationsutnyttjande (Spearmans rang-
korrelationskoefficient: r ) 

F&U-indikatiorer; Individindikatorer : 

Organisationstyp (industri, 
förvaltning, forskning) .189 

Arbetsuppgift (icke forsk-
ningsorienterad, forsk-
ningsorienterad) .226 

Tekniskt specialområde 
(tillämpningsinriktat, 
forskningsinriktat) .119 

Utbildningsnivå .321 

Erfarenhet av 
specialområde .106 

Position (antal 
underställda .104 

Ti11gänglighetsindikatorer: Behovsindikatorer : 

Tillgång till litt tjänst 
inom organisationen .151 

Tillgång till tidskrifter .102 

Möjlighet att följa 
utvecklingen inom special
området .165 

Behov av information: 
- för arbetet .412 

- för kompetens
utveckling .471 

-inom eget spe
cialområde .338 

inom andra 
specialomr .334 

om ekonomi och 
administr .142 
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7.5 UTNYTTJANDE AV INFORMATION OCH PUBLICERINGS
AKTIVITET 

Ett flertal studier har påvisat ett tydligt samband 
mellan informationsintag och publiceringsaktivitet. 
I Tabell 21 redovisas samband mellan utnyttjande av 
formella externa källor och olika mått på publice
ringsaktivitet . 

Tabell 21 Samband mellan formellt externt infôrma-
tionsutnyttjande och publiceringsaktivitet 
(Spearmans rangkorrelationskoefficient r ) 

8 

Antal publicerade 
böcker .307 

Antal publicerade 
tidskriftsar
tiklar .324 

Antal patent .146 

Antal publicerade in 
terna rapporter .196 

Antal publicerade 
övriga rapporter .101 

Sambandet mellan informationsutnyttjande och publi
cering är tydligast med avseende på böcker och tid
skriftsartiklar. Det ser ut som om intag av skriftlig 
information även stimulerar produktion av sådan in
formation. 

7.6 KÄLLPREFERENSER INOM OLIKA BRUKARKATEGORIER 

På basis av den analys av informationsutnyttjande som 
presenterats ovan är det möjligt att definiera grupper 
av brukare med skilda mänster för informationsutnytt
jande. I detta avsnitt jämförs källpreferenser (in
formationsprofiler) för några centrala brukarkate-
gorier. 

En av de faktorer som uppvisar ett tydligt samband 
med utnyttjande av skriftlig information är den 
organisationstyp inom vilken brukarna är verksamma. 
Av Fig 32 nedan, framgår att skillnaden i källprefe
renser mellan industri, förvaltning och forsknings
organisationer är tydligast när det gäller facklitte
ratur. 
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Figur 32 Informationsprofiler inom industri, för
valtning och forskningsorganisationer 
(Medelvärden) 
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Vi ser att personer verksamma inom industrin nyttjar 
konventionell facklitteratur i mindre utsträckning än 
personer som är knutna till forskningsorganisationer. 
Däremot används interna och semi-formella källor i 
större utsträckning inom industrin än inom forsknings
organisationer och förvaltning. Särskilt intressant är 
att datorbaserad litteratursökning oftast utnyttjas 
av personer inom forskningsorganisationer, medan man 
inom industri och förvaltning använder denna källa 
i mycket ringa utsträckning. 

Liknande skillnader i källpreferenser som mellan olika 
organisationstyper återfinns även för arbetsuppgift 
och tekniskt specialområde. Dessa tre faktorer bidrar 
tillsammans till att differentiera mellan verksamheter 
med olika forskningsintensitet. 

Bland faktorer knutna till individen kan utbildning 
antas verka som en resurs för utnyttjande av fack
litteratur. Fig 33 visar att det föreligger stora skill
nader mellan personer med lägre respektive högre teo
retisk utbildning, när det gäller utnyttjande av for
mella externa källor. 
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Figur 33 Informationsprofiler för tekniker med olika 
teoretisk utbildningsnivå (Medelvärden) 
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Informationsprofilerna för de här redovisade brukar-
grupperna visar på tydliga skillnader särskilt i ut
nyttjandet av formella externa källor. För övriga 
källtyper är skillnaderna mindre. Relationerna mellan 
olika brukargrupper är ofta omvända, så att de som mer 
frekvent utnyttjar formella externa källor samtidigt 
ligger något lägre i utnyttjande av interna och semi
formella källor. Detta sammanhänger delvis med skill
nader i utnyttjandeprofil mellan forskare och prak
tiker. 

7.7 EN SAMMANFATTANDE ANALYS AV INFORMATIONSUT-
NYTTJANDE OCH PUBLICERING 

Undersökningen bland tekniker och specialister inom 
fordonmarkområdet innehåller flera variabler som an
knyter till analysmodellen. Det är därför möjligt att 
få en viss uppfattning om effekterna på informations
utnyttjande respektive publicering och att se om sam
bandet mellan "input11 och "output" av information kvar
står då övriga faktorers inflytande kontrolleras. 

För att möjliggöra en sammanfattande analys av relatio
nerna mellan olika typer av faktorer konstruerades 
följande index. De F&U-indikatorer, som finns i lab 
anknyter direkt till dimensionen forskning-utveckling 
och får bilda ett index. Indikatorerna på tillgång till 
information får bilda ett annat index. Bland de indivi
duella egenskaperna har utbildning valts. Utbildning 
representerar ju dels en behovsgenererande egenskap som 
indikator på professionell inriktning och dels en resurs 
som underlättar utnyttjande av kvalificerad information. 
Behovsindikatorerna syftar på subjektivt upplevda behov 
av information för arbetet och för kompetensutveckling 
och får tillsammans bilda ett index. 

Utnyttjandet av facklitteratur har mätts i ett index 
över frekvens och källspridning bland åtta olika slag 
av informationskällor. 

Outputfunktionen har dels mätts genom ett index för 
publicerade böcker och artiklar samt antral patent 
(formell output), dels genom frågor om hur ofta man till
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frågas om råd inom och utom den egna organisationen 
(informell output). 

Samtliga dessa sju faktorer är enligt den beskrivna 
modellen relaterade till varandra på olika sätt. Ett 
visst stöd för detta ger redan de enkla sambanden nedan. 

Tabell 22 Korrelationsmatris för modellens indikatorer 
(Spearmans rangkorrelationskoefficient rg) 

1 Forskning
utveckling .033 .391 .283 .306 .333 .062 

2 Tillgång 
till inf .036 .187 .233 .259 .213 

3 Utbildning .239 .321 .460 .008 

4 Behov av 
information .456 .201 .278 

5 Informations
utnyttjande .384 .409 

6 Publicering .276 

7 Tillfrågas 
om råd 

Vi fanns i den första fallstudien (kap 6) stöd för 
antagandet om ett samband mellan osäkerhet-sökbeteende 
-innovationsförmåga. Däremot fanns i den studien inga 
variationer när det gäller tillgång till information 
och informationsservice i närmiljön, eftersom fall
studien var begränsad till en organisation. Här finns 
däremot variation i t ex tillgång till informations
tjänst, antal tillgängliga tidskrifter och upplevda 
möjligheter att få information. Om vi till att börja 
med studerar informationsutnyttjande som beroende
variabel kan följande tabell ställas upp. 
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Ett sammanfattande mått på respektive variabels effekt 
på informationsutnyttjandet har beräknats enligt 
Coleman (1964). Med den metoden kan vi få en grov 
uppfattning om de olika faktorernas relativa betydelse. 
De effektmått som återges här bör dock tolkas försik
tigt. 

Ett studium av tabell 23 visar att ju högre utbildning, 
forskningsaktivitet och informationstillgång, desto 
högre är informationsutnyttjandet bland dessa tekniker 
och forskare. 

I nästa steg riktas intresset mot sambandet mellan 
informationsutnyttjande och publicering. Tyvärr räcker 
inte materialets storlek för en kontroll av så många 
variabler, men det är ändå möjligt att se litet närmare 
på relationerna mellan informationsanvändning och pub
liceringsproduktivitet. Det har ovan framgått att det 
finns ett samband mellan dessa beteenden. Om man delar 
upp variablerna i endast två kategorier (dikotoma vari
abler, blir sambandet mellan informationsutnyttjande 
och publicering,e = .19. Av nedanstående tabell fram
går att detta samband är något svagare bland tekniker 
i utvecklingsarbete och något starkare bland forskare. 

Tabell 24 Informationsutnyttjande, publicering och 
forskningsaktivitet 

Forsknings
utveckling Utveckling Forskning 

Informations-
utnytt jande Lågt Högt Lågt Högt 

Andel med höe 
publicering3^ 11 20 13 38 

(28) (25) (23) (37) 

Effekt av informationsutnyttjande, e = .170 
Effekt av forskning-utveckling, e = .100 

a) Index för böcker,artiklar och patent korrigerat 
för ålder 
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I nästföljande tabell kontrolleras också utbildning. 
Trots de små cellfrekvenserna kvarstår tendensen till 
en självständig effekt av informationsutnyttjande, 
särskilt bland forskare även om det begränsade materi^ 
alet uppvisar någon oregelbundenhet. (De genomsnitt
liga effekterna har satts inom parentes för att mar
kera denna osäkerhet). 

Tabell 23 Pubiieering, informationsutnyttjande,forsk
ningsaktivitet och utbildning 

Forskning- _ _ „ 
.  i i *  U t v  F o r s k n  utveckling 

Utbildning Låg Hög Låg Hög 

Informations
utnyttjande Låg Hög Låg Hög Låg Hög Låg Hög 
Andel med 
hög pubii- 5 25 22 lg 14 29 13 40  

senng 

n (19) (8) (9) (17) (7) (7) (16) (30) 

(Effekt av informationsutnyttjande, e= .145) 
(Effekt av utbildning, e= .050 ) 
(Effekt av forskning-utveckling, e= .270) 
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X del I beskrevs ett 11 input-output"-perspektiv på 
informationens roll i forskningen. Publicering kan då 
ses som en f!out-putl!-funktion. En annan typ av out
put sker muntligt. Man för vidare information och 
upplysningar om egen och andras forskning, tillfrågas 
om råd osv på basis av verklig eller uppfattad kom
petens på området. I undersökningen bland tekniker 
ingår uppgifter om sådan informell rådgivning både 
inom den egna organisationen och inom det studerade 
specialområdet i sin helhet. Dessa indikatorer mot
svarar vad man brukar kalla självutpekat opinions
ledarskap (Katz & Lazarsfeld, 1955). Om man studerar 
sådan rådgivning finner man att informationsutnytt
jande uppvisar ett tydligt samband med rådgivning. 
Det tycks också spela liten roll om man härvid ba
serar sin kompetens på intern eller extern information, 
om man i första hand har goda personkontakter eller om 
man främst använder facklitteratur. För alla typer av 
informationskällor ger högt informationsintag högre 
sannolikhet för att tillfrågas om råd. (Se Persson-
Höglund, 1975 och Persson, 1980). 

För att närmare belysa sambandet mellan informations
utnyttjande och rådgivning har intern respektive extern 
rådgivning studerats för forsknings- och utvecklings
verksamma. Det visar sig därvid att utnyttjandet av 
facklitteratur i genomsnitt spelar något större roll 
för extern rådgivning än för intern och att det to
tala informationsutnyttjandet, inklusive interna och 
informella källor, förklarar den interna rådgivningen 
mer än den externa. Samtidigt är det tydligt att det 
totala informationsintaget bättre förutsäger om man 
tillfrågas om råd överhuvud taget än enbart utnytt
jandet av facklitteratur gör detta. En sammanfattning 
av effekterna på rådgivning för arbetsuppgift (forsk-
ning-utveckling) och två olika mått på informations
utnyttjande görs i följande tabell (Tab 26). 
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Tabell 26 Effekter av informationsutnyttjande på 
intern respektive extern rådgivning (genom
snittliga procentskillnader för andelen som 
ofta tillfrågas om råd) 

Intern Extern 
rådgivning rådgivning n 

Utnyttjande 
av facklitteratur e = .160 e = .195 (146) 

Totalt informa
tionsutnyttjande e = .450 e = .255 (136) 

Kontrollerat för effekt av Forskning-utveckling. 

Om således informationsutnyttjandet är strategiskt för 
om man tillfrågas om råd, återstår frågan om ett sam
band mellan publicering och rådgivning (Tabell 

Tabell 27 Intern och extern rådgivning mot informa
tionsutnyttjande och publicering 

Forskning
utveckling Utv Forskn 

Publicering L H L H 

Informa-
tionsutnytt-
jande (fackl) L H L H L H L H 

Hög intern 
rådgivning ! 37 _ _6_0 _ _50_ _ _ 7i> J 33 55 40 50 

Hög extern 
rådgivning 20 40 17 40 J13 50 60 s* » 

n (35) (20) (6) (10) (24) (22) (5) (24) 

De genomsnittliga procentskillnaderna säger här föga. 
I stället framgår att effekten av publicering på råd
givning är tydlig bland tekniker när det gäller in
tern rådgivning och bland forskare när det gäller ex
tern rådgivning. I övriga fall är den närmast obefint
lig. Det finns också en tendens att publicering har 
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ett starkare samband med rådgivning om informationsut
nyttjandet är lågt. Publicering kan därför i någon mån 
bidraga till ett rykte om kunnighet, men uppenbarligen 
inte i samma utsträckning som faktisk beläsenhet gör 
det. 

Hittills har vi diskuterat ett generellt samband mellan 
"input" och "output" av information i F&U-verksamhet. 
Informationsutnyttjande är emellertid en komplex vari
abel och det skulle därför vara intressant att preci
sera vilka informationskällor som i första hand kons
tituerar det allmänna sambandet mellan informationsut
nyttjande och publicering. Undersökningen bland tek
niker möjliggör en sådan analys, eftersom informations
utnyttjandet här är studerat för en mängd olika typer 
av information/informationskällor (se Tabell 28 ). 

Vi finner att sekundära informationskällor och infor
mella kontakter uppvisar de starkaste sambanden med 
publiceringsaktivitet. Även rapporter från andra orga
nisationer har en framträdande plats. 

När det gäller patent framträder ett annat mönster. In-
formationssökandet är här mer inriktat mot andra patent 
och produkter samt studiebesök. Att datorbaserad litte
ratursökning används särskilt av de som producerar 
"uppfinningar" eller patenterade produkter kan förkla
ras av stora krav på återvinningsförmåga hos informa
tionskällan, men kanske också av uppfinnarens större 
benägenhet att adoptera ny teknik. 
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Tabell 29 Samband mellan utnyttjandefrekvens för 
olika kategorier av källor och produkti
vitet sindikatorer (r ) 

s 

Kalltyp Publicering Publicerade Patent 
(index) artiklar 

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 
samtliga källor .31 .20 .18 

Det bör här understrykas att de olika slagen av infor
mationsutnyttjande är nära relaterade till varandra. 
Trots att vissa källor spelar särskilt stor roll för 
t ex personer med många patent eller artiklar är samt
liga här studerade former för informationsintag kor
relerade med varandra. Ett högt informationsintag 
i ett avseende ökar alltså sannolikheten för högt 
informationsintag också via andra källor. 

Om vi istället för samtliga källor enskilt använder de 
olika grupperna av källor kan vi studera informations
utnyttjandets samband med olika produktivitetsmått mer 
översiktligt. När det gäller publicering av artiklar 
finner man då ett positivt samband med utnyttjande av 
flertalet typer av informationskällor, men klart tyd
ligast är sambandet för externa källor, vare sig de är 
informella eller facklitteratur. 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, patent
skrifter etc, som används oftare bland personer med 
många patent bakom sig (eg många patent/tidsenhet). 
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Tabell 30 Samband mellan utnyttjande av olika slag 
av informationskällor (r ) v s 

1 Facklitteratur och 
sekundära källor .50 .35 .23 .43 

2 Leverantörstryck, 
patent m m .44 .25 .39 

3 Intern skriftlig 
information .34 .33 

4 Intern informell 
kommunikation .45 

5 Externa kontakter 

Mot bakgrund av ovanstående resultat kan man för
vänta sig att hög produktivitet skulle vara för
knippat med ett högre informationsutnyttjande för 
många källtyper. Vi har dock inte visat hur stora 
dessa skillnader är. Det vore t ex intressant att 
jämföra hög- och lågproduktiva forskare i detta 
avseende. Det är härvid av vikt att begränsa jäm
förelsen till personer med liknande arbetsuppgifter 
och -miljöer. I Tabell 31 framgår att tekniker med 
forskningsinriktning har ett högre informationsintag 
om de publicerar fler artiklar. Särskilt tydliga 
skillnader framträder när det gäller information 
utifrån speciellt i form av externa kontakter -
men också när det gäller facklitteratur och sekundära 
källor. 
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Tabell 31 Informationsvanor bland hög- och lågpro-
duktival) tekniker i forskningsmiljöer^) 
(medelvärden) 

Informations- Låg- Hög-
vanor produktiva produktiva 

Facklitteratur och 
sekundära källor 37.20 41.77 

Leverantörstryck, 
patent m m 27.07 29.11 

Intern skriftlig 
information 30.30 33.33 

Intern informell 
kommunikation 66.97 74.15 

Externa kontakter 26.59 36.16 

1) Publicerat 2 eller fler artiklar respektive färre. 
2) Endast forskningsaktiva 
Jag har här belyst hur olika typer av informationskällor 
är relaterade till olika slag av produktivitet. Vilka 
källor som har stor betydelse bestäms av F&U-verksam-
hetens syfte och inriktning. Forskare som publicerar 
artiklar har störst glädje av informella externa kon
takter samt av facklitteratur. Tekniker som producerar 
uppfinningar (patent) förlitar sig särskilt på bransch-
leverantörs- och patentinformation m m. Om man jämför 
låg- och högproduktiva forskare har de högproduktiva 
ett högre utnyttjande av framför allt externa källor, 
men använder också något oftare även de övriga infor
mationskäl lorna. 

Vi finner således här att givet grundläggande behov av 
och personliga förutsättningar för informationsutnytt
jande - något som normalt bör finnas i F&U-verksamhet 
- så har informationstillgång ett självständigt infly
tande på utnyttjandet som i sin tur har positiva samband 
med produktivitet och rådgivning. Det är dock uppenbart 
att de studerade faktorerna ingår i komplicerade pro
cesser, som de här presenterade analyserna inte på långt 
när kan ge full rättvisa. Det är därför angeläget att 
mer ingående undersökningar kan göras på större material 
och nya undersökningsgrupper. 
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7.8 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

I detta kapitel har resultat från undersökningen av in
formationsvanor inom ett tekniskt specialområde pre
senterats. Detta specialområde var intressant dels ge
nom att det omfattar medlemmar från olika ämnen, specia-
litéer och organisationer, dels genom att man hade en 
liten, gemensam informationstjänst. 

Den gemensamma, specialiserade informationstjänsten 
arbetar med begränsade personalresurser och huvudsak
ligen manuella metoder. Den grundläggande och mest ut
nyttjade tjänsten var en enkel abstrakttidskrift, som 
gjordes av en litteraturingenjör. Denne, som väl känner 
sin målgrupp, går igenom ett 80-tal tidskrifter med an
knytning till området och sammanställer abstrakt av in
tressanta artiklar, faktauppgifter, annonser och klipp. 
Härigenom får samtliga inom området en gemensam bas 
och hjälp med litteraturbevakningen på ett sätt som 
flertalet inte skulle ha tid och möjligheter att göra 
själva. Undersökningen visade också att denna produkt 
var väl anpassad till målgruppen och utnyttjades mer 
än övriga skrifter. Framförallt utnyttjades denna 
skrift mindre ojämlikt än övrig facklitteratur, som 
i högre grad följer professionell status och resurs
tillgång. 

I undersökningen studerades utnyttjande av en mängd 
olika informationskällor. Genomgående utnyttjas refe
rattidskrifter, bibliografier och datorbaserad doku
mentation i liten utsträckning. De få personer som an
vänder dessa källor har också i regel ett stort infor
mationsintag via andra källor. Informella kontakter 
inom och utom den egna organisationen hör till de in
formationskällor som utnyttjas oftast. Även interna 
rapporter spelar vid sidan av tidskrifter stor roll. 

I denna undersökning studerades också samband mellan 
graden av informationstillgång, informationsutnyttjande 
samt publicering och rådgivning. Härvid visade sig 
bl a vissa informationskällor som används för litte
ratursökning samt informella kontakter starkt samman
hänga med publicering av artiklar, medan patentinfor
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mation, leverantörStryck, studiebesök och resor samt 
datorbaserad litteratursökning framstår som särskilt 
utmärkande för dem som fått produkter och uppfinningar 
patenterade. 

Om man ser till det allmänna mönster som här framträ
der kan sägas att det tenderar följa de samband som 
antagits i analysmodellen, men det har här varit möj
ligt att specificera dessa litet närmare. På de punk
ter där det är möjligt att jämföra med den undersökning 
som presenterades i kapitel 5 är tendenserna ganska 
lika, trots skillnader i undersökningsgrupp och indi
katorer. Här kan man invända att detta sammanhänger 
med att många av de studerade relationerna mellan oli
ka faktorer är mycket rimliga att antaga. I så fall 
kan detta arbete läggas till grund för att konstruera 
en rimlig och grundläggande modell för formell och in
formell kommunikation och forskningsproduktivitet. 
En sådan modell kan sedan läggas till grund för när
mare studium av andra - och kanske mindre uppenbart 
rimliga - faktorers inflytande på kommunikation eller 
produktivitet i forskningen. 
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BILAGEDELENS INNEHÅLL 

I denna del återges först en kort beskrivning av vissa 
indexkonstruktioner. Därefter följer först tabeller, 
som ansluter till kapitel 6 samt enkla frekvenser. 
Därefter återges vissa intervjuutlrag från den undersök
ning som behandlas i kapitel 6. Sist återges enkla frek
venser för undersökningen bland tekniker, som presen
terats i kapitel 7. 

OM INDEXKONSTRUKTIONER 

Flertalet index har beskrivits i texten eller framgår 
av presentationen där de introduceras. Därför kan de 
beskrivas kortfattat här. Flera index ger i och för sig 
ett ganska stort antal värden, som är av mindre intresse 
då de i flertalet tabeller dikotomiserats. Dikotomisering 
har skett i medianen eller naturliga snittpunkter. 
I kapitel 6 används följande index: 

-INDEX "KONTAKT MED EXTERNA INFORMATIONSKÄLLOR11: 

Detta index beskrivs i texten och omfattar både 
utnyttjandet av skriftliga och muntliga källor. 

-INDEX "PUBLISERING": Bygger på en fråga om vad man 
publicerat under de tre senaste åren där antalet 
artiklar, böcker, konferensrapporter och patent sum
merats. Böcker och patent har därvid fått dubbel vikt. 

-INDEX "PROFESSIONELL STATUS(I ORGANISATIONEN)": 

Bygger på en enkel summering av dikotoma variabler, 
där värde 2(hög) motsvarar minst 4 använda informa
tionskällor respektive mer än 8 lästa tidskrifter och 
mer än 1 publikation enl ovan. För var och en av dessa 
tre variabler ger lägre värden en l:a(låg). 

-INFORMATIONSUTNYTTJANDE har i kapitel 6 mätts på olika 
sätt som framgår i texten . Antal utnyttjade källor, 
tid för informationsaktiviteter samt i de avslutande 
analyserna antal lästa tidskrifter enligt registerdata. 
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Enkla frekvenser och frågor framgår av bilaga 5. Ta
bell A redovisar innehållet i 

-INDEX "TID FÖR FORMELLA EXTERNA KÄLLOR": Detta index 

är en summering av beräkna d tidsåtgång för löpande 
litteraturbevakning, faktainsamling, intensivstudier 
av litteratur samt översiktlig orienterande läsning. 

I kapitel 7 används följande index: 

-INDEX "FORSKNING-UTVECKLING": Bygger på arbetsupp
gift (forskning- ej forskning), organisationstyp 
(forskningsorganisation-industri - förvaltning) samt 
tekniskt specialområde ej enbart konstruktionsinriktat 
respektive konstruktionsinriktat typ fordonskonstruk
tion. Dessa tre variabler har ursprungligen värde l=låg 
2=hög(medel)3=hög.Indexkonstruktionen är hierarkisk 
i nämnd ordning, varför det i dikotoma tabeller blir 
identiskt med variabeln arbetsuppgift. I korrelations
beräkningar o dyl har det följande utseende: 

Forsknings
uppgift Nej Ja 

Organisa
tion Ind Förv Forskn Ind Förv Forskn 

Special
o m r å d e  L H L H L H L H L H L H  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-INDEX "TILLGÄNG TILL INFORMATION" är konstruerat 
på liknande sätt som föregående, men enbart med di
kotoma variabler. Litteraturtjänst, antal tillgäng
liga tidskrifter och upplevda möjligheter ingår i 
nämnd ordning. 

-INDEX "PUBLISERING" avser böcker, artiklar och patent. 
Antalen har summerats med vikten 2 för böcker och patent. 
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-INDEX"BEHOV" är en summering av frågor om behov av 
information för det löpande arbetet respektive be
hov av information för egen kompetensutveckling. 
Skalorna är femgradiga; l=litet behov, 5=mycket stort 
behov(fråga 20-21 i bilaga 7) 

-INDEX "INFORMELL RÅDGIVNING" är på samma sätt en sum
mering av femgradiga skalor för hur ofta man tillfrå
gas om råd inom respektive utom den egna organisatio-
nen(fråga 31 bilaga 7). 

-INDEX "INFORMATIONSUTNYTTJANDE" bygger genomgående på 
frekvensuppskattningar av hur ofta olika informations
källor utnyttjas. För svaren fanns en sexgradig skala 
från aldring(O) till dagligen(5). I texten framgår av 
Fig 29 och 30 vilka källor som klassificerats som fack
litteratur (formella externa källor), inf omelia källor 
och om källorna är interna eller externa. Index för 
utnyttjande av facklitteratur används mest i analyser
na och det är detta som avses om inte annat sägs i an
slutning till tabeller mm(se fråga 32 bilaga 7). 
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BILAGA 1 

UTNYTTJANDEGRAD AV OLIKA INFORMATIONSKÄLLOR FÖRDELAT EFTER POSITION OCH 

TYP AV VERKSAMHETSOMRÅDE (Procent) 

Verksamhetsområde I * Organisk kemi, Farmakologi, Medicin. 

Verksamhetsområde 2 » F&U-service etc, Marknad, Produktion och processut
veckling 

Position L « Personal utan underställda 

Position H » Personal med underställda (labled, s-chef etc) 

Verksam

hetsområde 
Utv 

2 

Forskn 
1 

Enkel pro-
centskilln EFFEKT AV:1* SUMMA2) 

L H L' H Pos V-omr POS V-OMR EFFEKT 

PRIMÄRTIDSKRa) 24 58 47 74 .25 .16 0.31 0.20 0.51 

CURRENT CONT 16 36 53 76 .17 .37 .22 .39 .60 

DATALISTOR 44 57 61 91 .18 .18 .22 .26 .47 

ABSTRAKTTIDSKR 59 60 54 74 .09 .03 .06 .05 .10 . 

REF FRÄN ORG-
ARTIKLAR EL 
"REVIEWS 61 54 84 86 -.06 .28 .03 .28 .30 

PATENT 16 35 15 43 .23 .01 .21 .04 .24 

TID EXTERNA 
FORMELLA KÄLLOR 
(andel med 
>8 tim/v) 12 22 47 52 

EXTERNA KOLL 19 22 25 48 .10 .14 .13 .16 .29 

KONGRESSER 15 25 22 35 .11 .07 .12 .09 \21 

BIOLOGISKA 
DATA 18 44 53 65 .14 .24 .19 .28 .47 

F&U-RAPPORTER 6 29 26 52 .28 .20 .25 .22 .46 

SAMMANTR PROT 29 47 40 40 .10 .01 .09 .02 .11 

ANALYT DAT 63 63 36 33 .01 -.28 -.02 -.28 .31 

FARM DATA 48 39 24 0 -.13 -.29 -.17 -.32 .49 

REGISTERHANDL 21 20 17 0 -.09 -.12 -.09 -.12 .21 

(n«126) 

1)2) Effektmått beräknade enligt Coleman, Introduction to Mathematical 
Sociology 

a)  Antal tidskrifter på cirkulation: andel med minst nio tidskrifter. 
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ENKLA FREKVENSER BILAGA 5 
Undersökningar i en industriell FoU-organisation. Del I. 

1 ÅLDER 

Antal Procent 

- 29 17 12 
30 - 39 58 4.4 
40 - 49 31 23 
50 - 21 16 -
SAKNAD 5 3 

SUMMA 132 100 

2 ARBETSUPPGIFT 

Antal Procent 

FoU-ledning 2 1 
Proj ektforskning 72 55. 
Tekniker 26 20 
FoU-service 32 24 

SUMMA 132 100 

3 HUR MÄNGA TIMMAR PER VECKA ÄGNAR DU I GENOMSNITT 
ÄT DE INFORMATIONSAKTIVITETER SOM BESKRIVS I FRÅGA 
4? 

Tim/vecka Antal Procent 

0 - 1 20 15 
2 - 4 34 26 
5 - 9 33 25 
10 - 14 16 12 
15 - 29 22 

SUMMA 132 100 

Medelvärde: 8.09 tim/vecka. 
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k PROCENTUELL ANDEL AV TIDEN OCH TIM/VECKA FÖR OLIKA 

INFORMATIONSAKTIVITETER: 

a LÖPANDE LITTERATURBEVAKNING 

Procent 
av inf akt Antal Procent Tim/vecka Antal Procent 

0 9 7 0.0 24 18 
1 - 9 7 5 0.1-1.0 27 21 

10 - 19 25 19 1.1-1.5 23 17 
20 - 29 33 25 1.6-3.0 29 22 
30 - 49 26 20 3.1- 29 22 
50 - 32 24 

SUMMA 132 100 132 100 

b FAKTAINSAMLING 

Procent 
av inf akt Antal Procent Tim/vecka Antal Procent 

0 31 23 0.0 44 33 
1 - 9 11 8 0.1-1.0 42 32 

10 - 19 39 30 1.1-1.5 9 7 
20 - 29 28 21 1.6-3.0 21 16 
30 - 49 17 13 3.1- 16 12 
50 - 6 5 

SUMMA 132 100 132 100 

c INTENSIVSTUDIER AV LITTERATUR 

Procent 
av inf akt Antal Procent Tim/vecka Antal Procent 

0 17 13 0.0 32 24 
1 - 9 9 7 0.1-1.0 42 32 
10 - 19 38 29 1.1-1.5 10 7 
20 ̂  29 40 30 1.6-3.0 26 20 
30 - 49 20 15 3.1- 22 17 
50 - 8 6 

SUMMA 132 100 132 100 
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d ÖVERSIKTLIG ORIENTERINGSLÄSNING 

Procent 
av inf akt Antal Procent Tim/vecka Antal Procent 

0 8 6 0.0 22 1 7 
1 - 9 33 25 0.1-1.0 64 48 
10 - 19 51 39 1.1-1.5 15 11 
20 - 29 21 16 1.6-3.0 26 20 
30 - 49 10 7 3.1- 5 4 
50 - 9 7 

SUMMA 132 100 132 100 

e KONTAKT MED EXTERNA KOLLEGOR 

Procent 
av inf akt Antal Procent Tim/vecka Antal Procent 

0 38 29 0.0 53 40 
1 - 9 34 26 0.1-1.0 50 38 

10 - 19 38 29 1.1-1.5 9 7 
20 - 29 14 11 1.5-3.0 12 9 
30 - 49 6 4 3.0- 8 6 
50 - 2 1 

SUMMA 132 100 132 100 

f STUDIER AV TILLGÄNGLIG INTERN INFORMATION 

Procent 
av inf akt Antal Procent Tim/vecka Antal Procent 

0 30 23 0.0 43 33 
1 - 9 39 30 0.1-1.0 57 43 

10 - 19 36 27 1.1-1.5 10 7 
20 - 29 11 8 1.6-3.0 14 11 
30 - 49 13 10 3.1- 8 6 
50 - 3 2 . 

SUMMA 132 100 132 100 
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g ÖVRIGA INFORMATIONSAKTIVITETER 

Procent 
av inf akt Antal Procent Tim/vecka Antal Procent 

0 120 91 0.0 121 92 
1 - 9 2 2 O.ITI.O 6 4 
10 - 19 5 4 1.1-1.5 1 1 
20 - 29 2 1 1.6-3.0 3 2 
30 - 49 2 1 3.1- 1 1 
50 - 1 1 

SUMMA 132 100 132 100 

a + b + c + d EXTERN FORMELL INFORMATION SAMMANLAGT 

Tim/vecka Antal Procent 

0.0 18 14 
0.1 - 2.0 14 10 
2.1 - 5.0 40 30 
5.1 - 10.0 34 26 
10.1 - 15.0 13 10 
15.1 - 13 10 

SUMMA 132 100 
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5 INOM VILKA ÄMNESOMRÅDEN FALLER HELT ELLER DELVIS 
DIN LÖPANDE LITTERATURBEVAKNING? 

Ämnesområde Bevakar Procent n 
(antal) 

Organisk kemi 34 26 130 
Analytisk kemi 30 23 131 
Fysikalisk kemi 14 10 131 
Biokemi 38 29 131 
Mikrobiologi 28 21 131 
Fysiologi 29 22 131 
Patologi 15 11 131 
Farmakologi 64 49 131 
Toxikologi 31 23 131 
Medicin-preklinisk 43 33 131 
Medicin-klinisk 48 36 131 
Odontologi 9 6 131 
Veterinärmedicin 7 5 131 
Farmavi 34 26 131 
Teknisk kemi 18 14 131 
Processutveckling 21 16 131 
Kvalitetskontroll 20 15 131 
FoU 20 15 131 

6 ÄR DU ANSVARIG FÖR LÖPANDE LITTERATURBEVAKNING 
INOM NÅGOT OMRÅDE? 

Antal Procent 

Ja 61 46 
Nej 71 5 

SUMMA 132 100 

7 VILKA AV FÖLJANDE FORMELLA INFORMATIONSKÄLLOR 
UTNYTTJAS FÖR LÖPANDE BEVAKNING? 

Antal Procent 

1 Primärtidskrifter 129 98 
2 Referenser från org artiklar 

el reviews 88 67 
3 Abstrakttidskrifter 76 58 
4 Datalistor 76 57 
5 Current Contents 52 39 
6 Patent 30 23 
7 Övrigt ....... 14 10 

(bas 132) 
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8 VILKA INFORMELLA KÄLLOR UTNYTTJAR DU? 

- Kontakt med externa kolleger och institutioner 

Antal Procent 

Mycket ofta 12 9 
26 19 
48 36 
36 27 

Aldrig 9 6 

SUMMA 131 100 

- Kongresser seminarier, föredrag 

Antal Procent 

Mycket ofta 2 1 
29 22 
50 38 
46 35 

Aldrig 5 4 

SUMMA 132 100 

9 VILKA TYPER AV INTERN INFORMATION UTNYTTJAS? 
(PROCENT) 

dagl varje varje varje <lår n 
vecka månad halvår 

Kemiska data 26 26 30 9 8 87 

Analytiska data 27 23 29 5 15 78 

Biologiska data 11 38 10 10 15 68 

Kliniska data 11 27 17 17 29 66 

Farmaceut data 14 20 29 20 14 80 

Registreringshandl 1 13 28 22 34 67 

Sammanträdesprot 8 32 41 12 7 101 

F&U-rapporter 6 24 42 19 9 85 
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10 ANDEL SOM KAN AVDELA TILLRÄCKLIGT MED ARBETSTID 
FÖR LITTERATURSTUDIER 

Ja Nej 

Antal 49 84 131 

Procent 36 64 

ANVÄNDNING AV FRITID FÖR STUDIER AV FACKLITTERATUR 

Tim/vecka Antal % 

0-1 38 29 

2-3 40 31 

4-6 36 28 

6- 16 12 

SUMMA 130 100 
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ENKLA FREKVENSER 
Undersökningar i en industriell Fou-organisation. Del II. 

1 UTBILDNING 

Antal Procent 

1 Icke ak utb 15 14.56 
2 Viss ak utb (övr) 8 7.77 
3 FK FM 19 18.45 
4 Apotekare 21 20.39 
5 Civ ing 9 8.73 
6 Högre akad utb 31 30.10 

SUMMA 103 100.00 

2 BEFATTNING 

Antal Procent 

1 Lab ing, övr ing 16 25,49 
2 l:e lab ing 11 10.78 
3 Forskare, gruppledare, 

sekt chef vid små sekt 40 39,22 
4 Avd chef, forskn chef, 

större sektioner 5 4.90 
5 Övriga, inkl ospeci

ficerat 29 19.61 

SUMMA 102 100.00 

3 PROJEKTANKNYTNING 

Antal Procent 

inget projekt 68 65.38 
ett " 15 14.42 
två " 2 1.92 
Tre eller flera 
proj ekt 19 18.27 

SUMMA 104 100.00 
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4 ANSTÄLLNINGSTID 
- antal år 

Antal Procent 

- 4 
o 
ar 15 14.42 

5 - 9 
o 
ar 39 37.50 

10 - 14 
o ar 18 17.31 

15 - 32 30.77 

SUMMA 104 100.00 

5 ERFARENHET AV NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE 
- antal år 

Antal Procent 

- 3 
o 
ar 21 20.19 

4 - 6 
o ar 29 27.88 

7 - 14 
o ar 31 29.81 

15 -
o 
ar 23 22.12 

SUMMA 104 100.00 

6 INFORMATIONSBEHOV FÖR LÖPANDE DAGLIG 
VERKSAMHET 

Antal Procent 

Litet behov 1: 8 7.77 
2: 15 14.56 
3: 22 21.36 
4: 31 30.10 

Stort behov 5: 27 26.21 

SUMMA 103 100.00 

7 INFORMATIONSBEHOV FÖR KOMPETENSUTVECKLING 

Antal Procent 

Litet behov 1 1 0.97 
2 5 4.85 
3 27 26.21 
4 34 33.01 

Stort behov 5 36 34.95 

SUMMA 103 100.00 
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8 PUBLICERING DE SENASTE 3 ÄREN: 

Antal Procent 

a Föredrag/konf handl 

0 67 65.05 
1 - 2  1 7  1 6 . 5 0  
3 - 19 18.45 
SUMMA 103 100.00 

b Böcker 

0 99 96.11 
1 - 4 3.89 
SUMMA 103 100.00 

c Fackartiklar 

0 59 56.73 
1 - 2  2 1  2 0 . 1 9  
3 - 5  1 0  9 . 6 2  
6 - 14 13.46 
SUMMA 104 100.00 

d Patent 

0 77 74.76 
1 - 2  1 2  1 1 . 6 5  
3 - 14 13.59 
SUMMA 103 100.00 

e Interna rapporter 

0 38 37.62 
1 - 5  1 7  1 6 . 8 3  
6 - 1 9  2 2  2 1 . 7 8  
20 - 24 23.76 
SUMMA 101 100.00 
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Antal Procent 

f övriga rapporter 

0 74 71.15 
1 - 5 12 11.54 
6 - 18 • 17.31 
SUMMA 104 100.00 

9 VEM RÄDFRÄGAS? 
VALENS FÖRDELNING PÂ AVDELNINGSTYP 

Antal mot Procent av tot 
tagna val antalet val 

Organi sk kemi 63 21.00 
Farmakologi 33 11.00 
F&U-service/forskning 101 33.67 
Medicin 38 12.67 
Fall-service -
produktion marknad 19 6.33 
Prod & processutveckl 18 6.00 
Övriga val (ospec) 
(minst 30 st andra 
avd) 28 9.33 

SUMMA 300 100.01 

10 VALENS FÖRDELNING PÂ BEFATTNING 

Antal Procent 

1 ' 86 26 .06 
2 79 23 .94 
3 69 20 .91 
4 53 16 .06 
5 43 13 .03 
(Övriga val, ospec) 

SUMMA 330 100 .00 
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11 ANTAL EXTERNA KONTAKTER 

Antal kontakter Antal Procent 

0 23 23.00 
1 - 2 10 10.00 
3 - 9 34 34.00 
10 - 33 33.00 

SUMMA 100 100.00 

12 DE EXTERNA VALENS FÖRDELNING PÂ OLIKA ORGANISATIONER 

Typ av kontaktad org Procent Antal Antal valda 
val i grpn 

a) Offentliga myndigheter 
föreningar ocn sam
manslutningar 

» 

5. 30 8 7 

b) Läkemedelsföretag 
inom och utom 
koncernen 37. 75 57 9 

c) Övriga företag 3. 31 5 3 

d) Sjukhus- och lasa
rettskliniker 17. 22 26 10 

e) Universitet/univ-kli-
niker och högskolor 22. 52 34 13 

f) Konsulter och enskilda 
personer 9. 93 15 9 

g) Övrigt 3. 97 6 5 

SUMMA 100. 00 151 56 



13 EXTERNA KONTAKTERS GEOGRAFISKA SPRIDNING 

Ort/region Antal Procent 

1 Stockholm 38 25.70 
2 Göteborg, Mölndal 29 19.21 
3 Lund 22 14.57 
4 Uppsala 19 12.58 
5 Umeå 2 1.32 

Övriga Sverige 
(11 orter) 12 7.95 

Utlandet 
Finland 4 2.65 
USA 4 2.65 
Iran 2 1.32 
Storbrittanien 3 1.99 
Övr Västeuropa 6 3.97 
Övriga utlandet 10 6.62 

SUMMA 151 100.00 

14 ANTAL KONTTAKTTILLFÄLLEN/MÅN 

Antal Procent 

- 1 83 46.63 
2 - 3  48 26.97 
4 - 47 26.40 

SUMMA 178 100.00 



152 BILAGA 6 

Appendix till kapitel 6: INFORMELLA INTERVJUER 

INLEDNING 

Som ett komplement till de kvantitativa data som er
hållits via enkäter och registerdata genomfördes in
formella intervjuer med forskare vid Astra Läkemedel 
i Södertälje. 

Syftet med intervjuerna var att mot bakgrund av posi
tion och arbetsuppgift få en bättre förståelse för 
informationsutnyttjandet. Särskilda punkter i inter
vjuerna var läsvanor, intern kommunikation och externa 
kontakter, men även arbetsuppgifter och forskningsor
ganisation m m behandlades. 

För intervjuerna valdes ett 20-tal anställda inom F&U 
från två olika projektgrupper. Den ena projektgruppen 
representerade ett etablerat forskningsområde och den 
andra ett område som kommit fram på senare år inom ett 
dynamiskt forskningsfält. Vidare skilde sig de två 
projekten bl a med avseende på projektledarens ålder 
och ledarskapsstil. 

F&U-organisationen har en relativt komplicerad uppbygg
nad med flera dimensioner av intresse för förståelsen 
av informationsutnyttjandet. Olika avdelningar repre
senterar därvid olika delar av innovationsprocessens 
olika stadier efter dimensionen forskning - utvecklings
arbete och praktik. Detta gör att man mot den bakgrun
den kan förklara skillnader i informationsutnyttjandet 
både vad avser dess omfattning och val av källor. Dess
utom finns ett antal olika hierarkiska nivåer inom 
varje avdelning med olika relationer till F&U-arbetet. 
Nyproduktarbetet sker till övervägande del i s k pro
jektgrupper, som griper över flera avdelningar och med 
en projektledare för samordningsfunktionen inom pro
jektet. 

Följande sammanställning bygger på redigerade utdrag 
från bandade intervjuer. Sammanställningen har gjorts 
så, att risken för identifiering minimerats. Därför 
anges inte position och avdelning. Av sekretess- och 
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integritetsskäl har vissa faktauppgifter utelämnats. 
Urvalet är subjektivt och gjort för att ge en kvali
tativ bild av informationsutnyttjandet, personerna 
och miljön. 

Externa, informella köntakter 

- Rekryteringen går till så, att det är handplockning 
i ganska hög grad när det gäller akademisk personal. 
Jag har en kollega vid .... högskola och då har jag 
ringt till honom och frågat vilken som är bäst ... 
där. Då har han plockat ut dem han tycker är bäst. 
På så sätt har många kommit hit. 

- Vi samarbetar med kliniker och kliniskt verksamma 
personer både i Sverige och internationellt. Den in
ternationella delen ökar nu i hög grad. Samarbetet 
ligger dels på det medicinska planet i praktiska frå
gor och dels på det basala vetenskapliga planet. Kon
takten med provare berör således även mer allmänna 
problem. Sedan har vi samarbete med universitetsinsti
tutioner. En prövning kan involvera experter på flera 
olika nivåer. De öppna kontakterna torde vara unika 
för Sverige. Det är mycket svårare med öppna kontakter 
i t ex USA. Själv har jag personliga kontakter som jag 
knutit under studietiden. Andra läkemedelsföretag har 
liknande samarbete. Man upplever inte den kommersiella 
sidan som någonting väsentligt, utan det rör sig om 
att utbyta erfarenheter, föra någonting vidare. /Komp
letterar detta litteraturen?/ Ja, informationsutbytet 
är ömsesidigt. Vi hjälper ibland prövarna med informa
tion via sökningar i den egna dokumentationen. Vi kan 
också ordna kontakter mellan forskningscentra och in
tresserade provare. De förser också oss med informa
tion bl a via prövarnas kongressdeltagande. 

- Inom projektet finns det vissa konsulter. Vi har 
direkta kontakter méd folk från ... och ... Sådana 
kontakter med universiteten är värdefulla även om de 
spelar mindre roll för forskningsarbetet här. Framför
allt när man skall ta-.ut en förening är sådana kontak
ter bra. Vi har väl inte fått så många uppslag från 
det hållet, men det är ju bra att hålla reda på vad 
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som händer på forskningsfronten. Man överdriver ofta 
konsulternas roll. Jag tror inte så mycket på kon
sulter längre, utan mer på att skapa en stark forsk
ningsorganisation i stället. Deras målsättningar är 
helt annorlunda än vara. /Är det för att de är mer 
grundforskningsinriktade?/ Nej, vi är ju väldigt 
grundforskningsinriktade här.Men problemet är att de 
inte känner för en substans som vi - att få fram den! 
För dem är det ett tråkigt jobb. 

- Jag har en kompis pa högskolan som kan bistå med 
tips ibland, men man skulle önska att man hade fler 
sadana kontakter. Dessutom deltar jag i doktorandut
bildningen vid ... institutionen. Inom avd har vi 
seminarieverksamhet med inbjudna föreläsare. 

Externa formella källor 

Principiellt sa bevakar varje sektion sitt ämnesom
råde ... Även nya ämnesområden dyker upp. Inom sek
tionen har vi också en uppdelning så, att vissa be
vakar vissa sjukdomar. Jag känner att jag inte hinner 
med att läsa sa mycket som jag skulle vilja. Det är ju 
bra att man har den känslan. Jag tror att bevakningen 
är rätt god genom den uppdelning av bevakningen som 
vi gjort. Uppföljning sker genom att vi träffas varje 
vecka. Finner vi en artikel i Current Contents eller Medlars 
så delger vi detta och beställer. Sedan följs tidskrifts-
cirkulationen regelbundet med ca 10 tidskrifter per man. 
'Böckernas del av informationsintaget?/ Vi beställer 
oöcker för påseende. Mindre böcker än tidskrifter. 
Böckerna används som uppslagsverk och de införskaffas 
via recensioner i tidskrifter. 

/Hur ser du pa litteraturbevakningen inom projek
tet?/ 

- E t t  v ä l d i g t  f ö r s u m m a t  o m r å d e .  J a g  l ä s e r  e t t  2 0 - t a l  
tidskrifter, men vi har ingen samlad litteraturbevak-

Piktet., Det är ett problem att. vi har så 
manga '"olll&a p;y.qjekt,e,t.. ,l?e,t .-är , ; • -, 
svart 'att göra ett .gemensamt kartotek. Det enda vi 
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har gemensamt är egna forskningsrapporter och resul
tat. Det är svårt att göra en systematisk fördelning 
av bevakningsansvar. Men vi bevakar något så när bra. 
För att sprida informationen sedan den väl är funnen 
finns inga officiella kanaler utan det sker helt in
formellt. 

- Bevakningsansvar? En specialist har utan tvekan bé-
vakningsansvar för sin specialitet, annars går det 
inte. Det står väl i någon instruktion någonstans, 
men alla upplever det så tror jag. Sedan kan man ju 
fördela bevakningsansvar för vissa publikationer. 

- Bevakningsansvar? /Viktigt! Jag ser det ur två as
pekter. Dels måste jag följa vad som händer när det 
gäller ... metodik etc. Sedan har jàg en speciell 
funktion genom min läkarutbildning. Jag har mycket 
kontakter med läkare och får ofta frågor. Att skaffa 
information ser jag som en stor del av min verksam
het och läser ca fem timmar per dag. 

- Vi är fyra stycken och har tidskrifter gemensamt. 
Tidskrifterna är uppdelade på olika personer, men 
får ligga framme så, att alla kan läsa dem. Tillsam
mans är det ca 20 tidskrifter. Inom projektet känner 
vi till varandras arbetsuppgifter så väl att vi lätt 
kan förmedla litteratur inom sektioneh. Annars läser 
vår gruppchef också dessa tidskrifter och försöker 
samordna information. Litteraturbevakningen ger dels 
allmänna impulser för nya metoder etc och dels en be
vakning på om föreningar inom vårt forskningsprogram 
dyker upp. Ju fler referenser man har vid syntesarbete 
desto bättre är det, men vanligast är dock att man av̂ -
vänder experiment. 

Litteratursökning för syntes innebär ofta ätt man 
"bläddrar" igenom litteratur och söker efter en viss 
förening eller ett syntessteg. Man kan också söka på 
vissa nyckelföreningar i Chemical Abstracts (GA) eller, 
om det är före 1950, i Balstein ... Kemisten har den 
fördelen att han inte behöver läsa så mycket, utan kan 
se på strukturformler och reaktioner i komprimerade 
artiklar. Specialverk som Organic Reactions finns för 
reaktioner. 
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- Läsningen är en del av jobbet. Jag försöker begränsa 
den till två timmar per dag, men vanligen blir det mer. 
Framförallt läser jag på morgnarna. Current cohtens 
läser jag regelbundet. Det är också nödvändigt att 
läsa referattidskrifter och patent förutom pritnärtid-
skrifter. Vi har svårt att ställa frågor och därför 
är det svårt för någon annan att göra sökningen. Någon 
systematisk arbetsfördelning i bevakningen finns inte, 
men vissa källor, som t ex ...läser jag endast flyk
tigt, eftersom min kollega här bredvid bevakar den. 

Interna informella kontakter 

- När det kommer konsulter hit, t ex prof X, då brukar 
vi samlas här och lösa problem inom grupperna och de
lar sedan ut nya problem. Sådana sammankomster sker 
ganska ofta. Dessutom har vi seminarieverksamhet inom 
avd., där vi träffas. Denna termin har vi haft två 
seminarier redan om ... Det problemet skall vi börja 
arbeta med och då samlas varje torsdag. .../kompetens
utveckling/ ... är väsentligt för alla parter och det 
är där min roll kommer in som chef, att jag skall till
godose att personalen får den utbildning under hand 
som de behöver. Det är en sådan utveckling av veten
skapen... att den fordrar mycket jobb att följa och 
inom vissa områden skall ju vi vara ledande också. 

På torsdagarna brukar vi också kunna diskutera gemen
samma problem ... även om det inte blir särskilt in
tima diskussioner för vi är så många och avdelningen 
för stor för ett intimt kamratskap. Det blir små grup
peringar med vattentäta skott mellan. Många har under 
åren haft flera chefer... Om vi talar öm information 
är det... ett problem att informationen inte går fram 
som den skall göra mellan grupperna. 

...En hämmande faktor är en gammal rädsla inom svensk 
industri för att släppa ut s k hemligheter. Tendensen 
finns att man slår vakt om sina små upptäckter och 
litar alltså inte på èin medbroder och det tror jag 
personligen är dumt. Jag tror det kan skada den entu
siastiska forskaratmosfär man gärna skulle vilja se. 
Sedan är vi ju människor också så det kommer in avund
sjuka etc. ...Folk i 30-årsåldern som kommer hit hittar 
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två kategorier, dels "rövarna11 som är framåt och bäst i 
världen och dels de som placerat sig själva i en un
derordnad roll. Speciellt universitetslivet har väl 
skapat en något "friare" människa som kan ha svårt 
att konfronteras med hemlighetsmakeri och chefsskap. 
Avarter som det vore bra om de kunde avlivas är också 
att en del personer har direkta kontakter med höga 
chefer och alltid skaffar sig informationen före alla 
andra, vilket kan skapa irritation så länge det finns 
ett etablerat - om än inte särskilt väl fungerande in
formationssystem» Betydelsen av att chefer informerar 
sin personal märker man på alla områden. 

Med närmaste avdelning /i innovationsprocessen/ är 
kontakten god. Med övriga avdelningar och framförallt 
mellan projekt är kontakterna mer knappa. Man får inte 
gå till överdrift när det gäller kontakt och informa
tion. Däremot tror jag att initiativkraften skulle 
kunna öka inom företaget om man fick reda på mer om 
vad andra gör och hur de ser på olika problem - t ex 
i form av någon studiecirkel. Jag skulle uppskatta det 
själv om jag vore ung. 

-/Kontakt med andra projektgrupper?/ 
- Nej, nästan ingen kontakt alls. Jag tycker att jag 
har fullt med att hänga med på vad som händer inom 
mitt eget område, men vi har fina kontakter med medi
cinarna och marknadssidan inom projektet. Det här är 
ett stort projekt och det är viktigt att man kan kom
municera mellan de olika delarna. Det är ofta bättre 
att jobba informellt i små grupper med målformulerade 
problem i stället för att hela projektet på 20-30 per
soner sitter och diskuterar och tar en stor del av 
tiden. Mer och mer har jag blivit övertygad om att 
organisationstänkandet... med flödesscheman... egent
ligen... inte leder någonstans. Vad som spelar roll 
är personligheten, särskilt när det gäller forskning. 
Å andra sidan kan mitt alternativ leda till att andra 
tycker att man tar för stora friheter. Egentligen är 
det en liten grupp som bestämmer, men vi skulle inte 
komma någonstans om vi var flera - forskning/tiden/ 
är .,# dyrbar. 
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/Vilka har Du kontakt med inom projektet i första 
hand?/ 
- De som sitter i nyckelställningar, gruppledare etc, 
även med medicin och marknad. Helt vid informella möten. 

/Hur ser Du på kontakten mellan projekten?/ 
- Frågeställningarna är så olika. Även om man jobbar 
inom samma område har man svårigheter att kommunicera 
med varandra. Allt har blivit så specialiserat...med 
olika tekniker och metoder. Det saknas ett forum för 
projekten där generella vetenskapliga problem kan 
diskuteras. Det är inte alldeles otänkbart att det 
skulle fungera. Jag tror dock att det förutsätter att 
man börjar på en opretentiös nivå. 

Kontakten inom sektionen är dålig och mindre frekvent.. 
Det beror på svårigheter att kommunicera. Människor har 
svårt att tala med varandra. Man är sig själv närmast. 
Samma mönster finner man ju vid universiteten. Det är 
också en fråga om tid. 

-/Hur är kontakten inom projektgruppen?/ 
- Jag har kontakt med alla inom min del àv projektet 
varje dag i veckan. Sedan har vi här gemensamma möten 
en gång per vecka. Hela projektet träffas en gång i 
månaden. 

-/Hur är kontakten mellan olika sektioner?/ 
- Den är inte organiserad - projekten berör väsentligt 
skilda saker. Vi har dock sektionsträffar ibland. Varje 
sektion har ett program där de redogör för vad de håller 
på med. Även om man håller på med skilda områden, så 
finns i stor utsträckning gemensamma problem. ..T ex 
en medicinsk prövning kan inte göras på så många olika 
sätt. Det finns nog sektioner där man behandlar problem 
som redan behandlats eller lösts på andra sektioner, 
Dessa kontakter måste göras mer effektiva. Uppdelningen 
i lokaler spelar roll, fånigt nog. Det tror man inte, 
men bara 300 meter är långa meter... och förutsätter 
ett bestämt ärende - och det är ju inte så ofta. Kon
takterna bestäms nog också av vilken uppgift man har 
inom projektet. Kontakterna är nog intensivast på forsk
ningssidan, det ligger i sakens natur. 
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-/Hur är kontakten mellan projektledare?/ 
- Projektledaren är utsedd att driva projektet på hel
tid. Man träffas inte i andra fall än vid administra
tiva frågor, det är dock ett önskemål att projektle
dare vid olika sektioner redogör för sina erfarenhe
ter så, att nya PL kan få ta del av dem. 

-/Har Du kontakt med andra projektgrupper?/ 
- I den mån man har liknande problem kan det hända... 
men kontakten är ganska liten. Särskilt svåra disku
terar jag i första hand med min gruppchef, men i stor 
utsträckning är man lämnad åt sitt öde. I ... hade vi 
bättre samlingslokal och på fikarasteri kunde man ta 
till stora tavlan om man hade problem. Det är verkligen 
svårt med kontakten mellan kollegor här och vi saknar 
en samlingslokal på sektionen. Vi är ... många. 

Sedan finns den hiearkiska ordningen. Mån har kvar 
linjeorganisationen med sin hiearkiska uppbyggnad 
tillsammans med projektorganisationen, där alla är 
11 jämställda11 under projektledaren. 

Interna formella källor 

Projektlitteraturen läggs upp på ett internt datare
gister. - Sökning kan där ske efter biologisk effekt 
och efter strukturelement. Det har även varit ett öns
kemål att man skall kunna söka efter reaktioner, men 
det går inte f n. 

- Vi har ju files för varje produkt. Arkiveringen berör 
mest de kliniska prövningarna. Den basala dokumenta
tionen läggs inte in i files, eftersom den gjort sitt 
när produkten är färdig. 

-/Utnyttjande av egna litteratursamlingar?/ 
- Jag återvänder till egna referenser flera gånger 
dagligen, men det är svårt att få ett bra system för 
lagring. En artikel måste klassas på flera sätt. 

-/Kemiska strukturregistret?/ 
Det utnyttjas delvis, men det är svårt att få folk att 
använda det. Ibland tror man att chansen att hitta nå
got är så liten ... att man inte söker. 
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-Kemiska strukturregistret ingår rutinmässigt. Det 
känns tryggt att ha. Jag ser det som en ... nödvändig 
renlighetsåtgärd att veta vad man själv har gjort. 

-Jag använder kemiska strukturregistret rutinmässigt. 
Speciella reagenser kan vara av intresse. De få gånger 
man finner något motiveras sökningsarbetet. 

Publicering 

- Vi skriver inte så mycket vetenskapliga artiklar. 
Prövningarna resulterar dock i artiklar. Där bistår 
vi prövarna med data och synpunkter, men står inte 
själva med namn. Man borde dock publicera mera. På 
forskningssidan är det vanligare.Intern publicering 
sker via sammanfattningar av symposier bl a i Astra-
Nytt. I samband med detta hör många utifrån av sig. 

- Har ett tiotal publikationer. Jag publicerar till
sammans med en kollega och håller för närvarande på 
med några artiklar. Jag publicerar även tillsammans med 
externa forskare. Ett problem är, att publicering ofta 
kräver att man gör flera försök och vidareutvecklar 
forskningen. 

-/Egna publikationer?/ 
- Det är mångas dåliga samvete. Vi är så sugna på prak
tiska resultat och har inte så stor vinning genom pub
licering. Själv har jag skrivit fyra publikationer de 
två senaste månaderna. Det ligger säkert mycket värde
fullt material opublicerat. Jag har också "stuckit. ..11 

på ett par personer. Har bl a fått NN att skriva sin 
avhandling även om det fordrades ...väldiga "...stick11. 
Vi kan inte publicera som akademiker, men vi har för 
mycket material liggande - det är alldeles klart. 

Övriga synpunkter och förslag 

-/Kan man göra något åt informationsöverflödet?/ 
- Jag tror inte det. Jag tror att det fungerar bra som 
det är, även om man inte hinner läsa. Chansen för att 
en missad artikel skall dyka upp igen på andra vägar 
är så stor att det inte gör så mycket att man missat 
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den vid första tillfället..,. Möjligheten att finna 
sin egen form för litteraturbevakning ökar med tiden. 
Just nu kan jag inte hitta någon patentmetod: att så 
här skall vi göra. Det ger sig med tiden. 

- Vi får ju en del hjälp och det är nog bra så långt, 
men vi har svårt att ställa frågor. 

- En ökad service för att göra regelrätta litteratur
sökningar. Litteraturen börjar bli så komplicerad - ett 
fack för sig. Om man får önska sig av jultomten, utan 
tanke på kostnaderna, så skulle det vara hjälp med 
större litteratursökningar för "bänkkemisterna". Jag 
tror att en sådan tjänst skulle ligga under denna avdel 
ning. Å andra sidan har dokumentationsavdelningen all
tid skött sig bra och haft fin service, men kontakterna 
skulle behöva vara intima och det är närmast därför.... 

- Det är stimulerande att få verka inom ett så brett 
område. Man får bevaka allt från elektronik till filo
sofi. 

/Om industri och universitetsforskning/ 
- Skillnaderna mellan universitet och här är bara att 
här är det vetenskapliga värdet att de föreningar som 
kommer fram skall vara tänkbara som läkemedel, men själ
va syntesarbetet är likadant och nya föreningar karak
teriseras enligt internationella normer. Jämfört med 
universitetet har vi samma eller bättre resurser och 
när det dyker upp något intressant satsas det på detta 
- till skillnad från vad som gäller vid universitetet. 
Dessutom finns en ekonomisk trygghet, vilket dock har 
den nackdelen att man inte har samma press på sig att 
publicera. 

- Läser man mer här än vid universitetskliniker?/ 
Ja, det är ingen jämförelse. Absolut. Det finns inga 
möjligheter till det i klinisk verksamhet./ Men pro
fessorerna då?/ Det är klart att om man har ett eller 
flera projekt att handleda så bevakar man vad man kan, 
men det sker på fritid eller på kafferaster. Här ingår 
det i jobbet. 
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- Folk läser som... och det är lite halvakademisk miljö. 
Det blir skojigt, för folk kanske att ha den stämningen 
och samtidigt ett praktiskt mål att arbeta efter. Det 
kanske är en förmånlig situation. Det är inte bara 
forskning för forskningens egen skull. 

- Forskningens kvalitet är minst lika god som vid uni
versitetet. Delvis har man här bättre resurser men 
ibland utnyttjas speciella resurser vid universiteten. 

-/Resultatpress?/ 
- Inte så farligt. 
- På sektionens arbete har jag inte upplevt någon kont
roll. Den sker för varje projekt för sig. Ofta via den 
långsiktiga planen och slutresultaten. Många gånger 
talar man därvid..., trots att det är vetenskapsmän, 
i ekonomiska termer...., vilket kan upplevas negativt 
av vissa projektledare. På högre nivå är informationen 
knapp - eller man hinner inte - och därför fattas vik
tiga beslut ofta på sekt/avd. Den "egentliga11 kontrol
len av forskningen ligger på sektionschefer och projekt
ledare. 
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BILAGA 7 
FRÅGEFORMULERINGAR OCH ENKLA FREKVENSER FÖR STUDIEN AV 
ETT TEKNISKT SPECIALOMRÅDE. (Bas samtliga 156 svarandé, 
procentfördelningar) 

1 BAKGRUNDSFRÅGOR 

2 ÅLDER Procent 

- 30 år 6 
31 - 40 år 31 
41 - 50 år 28 
51 - 60 år 28 
61 - år 5 
SAKNAD 2 

100 
Medelvärde: 46 år 

3 UTBILDNING 

Högre akademisk utbildning 13 
Civilingenjörsutbildning 30 
Annan akademisk grundutbildning 22 
Gymnasieingenjörsutbildning (motsv) 32 
Annan utbildning 2 
Saknad 1 

100 

4 ARBETSGIVARE/TYP AV ORGANISATION: 

Forskningsorganisation 33 
Förvaltning/försvar 26 
Industriföretag 40 
Saknad 1 

100 

7 ANTAL ANSTÄLLDA PÅ AVDELNINGEN 

Medelvärde: 29 st 

8 ANSTÄLLNINGSTID 

Medelvärde: 13 år 
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9 ANTAL PERSONER PÅ AVDELNINGEN MED INGENJÖRSUT
BILDNING 

Medelvärde: 14 st =47% av antalet anställda på 
avdelningen 

12 VERKSAMHETSOMRÅDE Procent 

Produktion eller produktions--' 
ledande arbete 6 

Forsknings-, experiment- eller 
utvecklingsarbete 49 

Konstruktions- eller formgiv
ningsarbete 11 

Administration 8 

Utredningsarbete 8 

Undervisning 4 

Övrigt 9 

Saknad 5 

100 

13 HAR ERA ARBETSUPPGIFTER DIREKT ANKNYTNING 
TILL FORDON-MARKOMRÅDET? 

Ja 78 
Nej 20 
Saknad _ 2 

100 

14 INOM VILKET TEKNISKT SPECIALOMRÅDE ÄR NI 
HUVUDSAKLIGEN VERKSAM? 

Terrängframkomlighetsteknik/ 
Tillämpad fordon-markteknik 24 

Jordbearbetningsteknik - odling 13 
- byggande 7 

Fordonsteknik 25 

Provningsteknik 5 

Mätteknik 1 forts 
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14 Forts 

Geoteknik 

Kartering 

Procent 

5 

7 

Övrigt 

Saknad 

10 

3 

100 

15 HUR. MÄNGA ÅRS ERFARENHET HAR NI INOM DETTA 
OMRÅDE? 

Medelvärde: 14,5 år 

16 ÄR ERA ARBETSUPPGIFTER SÅDANA ATT NI VANLIGEN 
ARBETAR ENSKILT ELLER ARBETAR NI I FORTLÖPANDE 
KONTAKT MED ERA KOLLEGER? 

Arbetar vanligen enskilt 5 
6 
34 
20 

Arbetar i grupp eller i fort
löpande kontakt med andra 
Saknad 

32 
3 

100 

17 HAR NI NÅGON UNDERSTÄLLD PERSONAL? 
(0m Ja, ange endast antalet direkt 
underställda) 

Ja 
Nej 
Saknad 

74 
25 
1 

100 
Medelvärde: 8 st 
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18 FINNS SÄRSKILD LITTERATUR- ELLER UPPLYSNINGS
TJÄNST VID ERT FÖRETAG (Er organisation)? 

Procent 

Ja 73 
Nej 22 
Saknad 5 

100 

19 FINNS AKTUELLA NUMMER AV FACKTIDSKRIFTER 
ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA VIA CIRKULATION, 
I LÄSRUM ELLER DYLIKT? 

Ja 91 
Nej 1 
Saknad 8 

100 
Medelvärde: 36 st 

II BEHOV OCH UTNYTTJANDE AV INFORMATION 

20 I VILKEN UTSTRÄCKNING KRÄVER ERA ARBETSUPPGIFTER 
ATT NI INHÄMTAR TEKNISK-VETENSKAPLIG INFORMATION? 

I mycket liten utsträckning 3 
6 
31 
28 

I mycket stor utsträckning 31 
Saknad 1 

100 

21 I VILKEN UTSTRÄCKNING KRÄVER ER EGEN KOMPETENS
UTVECKLING ATT NI FORTLÖPANDE FÖLJER TEKNISK
VETENSKAPLIG INFORMATION? 

I mycket liten utsträckning 1 
4 

26 
34 

I mycket stor utsträckning 34 
Saknad 1 

100 
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22 I VILKEN UTSTRÄCKNING HAR NI BEHOV AV FÖLJANDE SLAG 
AV INFORMATION? 

Inget Stort Sak
behov behov nad S:a 

Teknisk information 
inom Ert special
område 13 20 66 1 100 

Teknisk information 
från andra special
områden 5 28 39 14 4 10 100 

Allmän teknisk 
information 3 16 49 17 10 5 100 

Information om eko
nomiska och admini
strativa frågor 15 29 31 12 5 8 100 

23 VILKA MÖJLIGHETER HAR NI FÖR NÄRVARANDE ATT FÖLJA DEN 
AKTUELLA UTVECKLINGEN PÂ ERT SPECIALOMRÅDE? 

Mycket små möjligheter 3 
5 
25 

Mycket stora möjligheter 41 
25 

Saknad 1 

100 

24 ÄR DET NÅGON VISS TYP AV INFORMATION/UPPGIFTER SOM 
ÄR SVÄR ATT FÂ TAG I FÖR ER? 

Ja, nämligen (se sid 5 
Nej 65 
Saknad 30 

100 

25 ÖVRIGA SYNPUNKTER ELLER KOMMENTARER. 
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26 HUR MÄNGA TIMMER PER VECKA ÄGNAR NI ÅT LÄSNING OCH 
INFORMATIONSSÖKNING TOTALT? 

På arbetstid Medelvärde: 4.7 tim/vecka 

På fritid Medelvärde: 4.0 tim/vecka 
(n = 153) 

27 HUR OFTA ÄR FÖLJANDE TYPER AV LITTERATURSÖKNING 
AKTUELL FÖR ER? 

Nästan Varje Varje Varje Sak-
aldrig månad vecka dag nad S:a 

Löpande litteratur
bevakning 13 21 49 14 3 100 

Sökning av enstaka 
data eller uppgifter 9 35 37 14 5 100 

Mer omfattande lit
teratursökningar 50 39 5 _ 6 100 

28 BRUKAR NI LÄSA FACKTIDSKRIFTER MED ANKNYTNING 
TILL ERT ARBETE? 

Procent 

97 
1 
2 

100 
Om Ja, hur många facktidskrifter 
läser Ni regelbundet? Medelvärde: 10 st 

29 ANGE NAMNEN PÂ DE FACKTIDSKRIFTER NI REBELBUNDET 
LÄSER'. (Om fler än 5 läses - ange de 5 viktigaste'.) 

Rang Frekv Tidskrift Rang Frekv Tidskrift 

1 23 Skogen 6 9 Väg&vatten-
byggaren 

2 11 Traktorjournalen 7 7 Skogsägaren 
3 9 Int Defense Review 8 6 Forskning och 

Framsteg 
4 9 Soldat und Technik 9 6 Lantmannen 
5 9 Transport Teknik 10 6 Power Farming 

Summa angivna tidskrifter 166 st. SFM bevakning omfattar 
95 st. 

Ja 
Nej 
Saknad 
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31 HUR OFTA BRUKAR NI TILLFRÅGAS OM RÄD ELLER UPPLYSNINGAR 
I TEKNISKA FRÅGOR? 

a) Inom den egna organisationen 
(Frågor från kolleger pa arbetsplatsen) Procent 

Mycket sällan eller aldrig 1 
Några gånger/år 5 
Några gånger/månad 17 
Några gånger/vecka 29 
Dagligen 47 
Saknad 1 

100 

b) Frågor från personer utom den egna organisationen 

Mycket sällan eller aldrig 3 
Några gånger/år 23 
Några gånger/månad 40 
Några gånger/vecka 20 
Dagligen 13 
Saknad 1 

100 



170 

i co 
o 

04 o 
fe 
Ä 

w 

< 
hJ 
:0 
fe 

% 
04 
fel 

fel Q 
25 
:<! 
> 
< 

C 
H 
fe 
O 
04 £3 
33 

C 
H 
H 

C/3 
P4 

D£î 
fel 
04 04 
fel O PQ h5 

S 

<î 
I 
co 

^ T3 
cd C TJ 
cfi C 

C I <1) 
00 00 ̂  cd «-H m 
Q »—i w 

CTJ 
M u O ̂  

00 <u <t 
00 > ̂  

CTJ 
CSI M Ü /-s 
I 00 Cl) co 

«—» 00 > w 

Ö ̂  n3 
O 00 cd 
Ù0 Ö ö ̂  

ocö ocrJ oCTJ CM 
SS M S ̂  

c \ 
O 00 
00 C ocd oCTJ V J 
Ä ÖOocrJ 

I 
T3 00 / 
<3 M 

O 
O 

CO 

CO 

o <N 

O 
o 

o 
o 

CO 

o 
o 

CM 

O o 
o o 

CO 

00 vO LO CO 1—I I 

CO 

vO CSI 

uo 
co 

00 

m 
co 

so 

oo 

O LO 

o o 
o o 

CNl vO 

I CM 

I vD 

00 CO o 

vO m vO o 00 CM LO CO vO r-l CNl CN CM CO CN 

r—I CO CO r—1 r- CS r>- v£> 
r—4 <r 
•—N 

cd M 
M a) 1 
nö M u cd 
C Q) LM T3 i 

1 cd U •M <y M u 1 O M-l M C u a 
cu 4J CX c u •r4 ocd 4-J cu 4J a o ocd 0) J-l CO u M •M M 
*W 3 a M ä M "O <D LM t—1 oo -W 
•M M LM o CO •i-l •r-l C CO 
u u a) M •H • 4-J «4-1 M T3 •M u 
M <u <u M 4J •H 4J cd <u cd Ö :o 
CO M o 0) cd 4-J M. M co M 4-J 
"Ö a :o o u 4J CO U cd 00 c <p JO C 
•M :o rÛ JO Q) •r-l cd M o a) co CO cd 
4J JD CO rû •H O Ö M 4J •M j-i cd M V4 
M T3 00 4-1 a cd cu CO r-l Q) r& d 0) 
U C CTJ Ü CTJ à 00 LH JO rû M-l U 4J > CTJ CTJ r—1 CTJ M cd M a> cd •H a) O cd cu 
fe STI CO fe 00 té O P4 v ' PQ ptf u u HJ 

CM 
CO 



171 

s co 

T) 
Cd C 

C i a) oo öo cd «H m 
O *—i 

cd 
^ ̂5 

<r m o 
i Ö O a> 
ro Ö O > 

CN 
i 

cd 
M M O 00 CU CO ÖO > 

C ̂  X) 
O 00 Cö ÖO Ö C octj Oflj OCd CM 25 ÖO B 
C ̂  
O ÖO 
öo a 

O O 
O O 

O 
O 

CO ro CM 

m 

O CN vO 

co 
i—i 

O o 
o o 

oo LO 

CTN LO 

VD CM CM 

O 
O 

CO 

o> 

CN 

CO 
CO 

vO 
CO 

O 
o 

o o 
o o 

CM o 

>3" 
vO 

vO 

00 CM 

O 
co 

öbocu v«/ I—J uo O CO vO CN CO CO 
co CO PH CM t—J LO 

i 
'O ÖO /-s p—1 •H O U v«/ CM co CN r—1 r-M 1-1 ON 

i—i rH 

u , 

cd 
B 

cd 
öO u r—I B C0 

C5 ö a) u O cd O •H • • u 
ocd •r-i 4-» CU o u G C M cu 
M 1 u r—1 u 4-J B •H cd CU T) CO 
LM C <U H3 o CO ö cd ÖO 4-J C T5 

g u C a. •M a) C co U u cd C 
Ö LM cd CL Ö0 «M cu <U o cd r—< cd 
O 5 •H JU cd CL) :0 T3 cd ÖO u r—4 
•M cd cd u CO u M B :cd »—i CU u ö S e CO 4-J CO öo M Ö M r—1 t—4 OJ o O o 

4J cd Xi a CO <D cd cd cd 4-» CU r—l öO c 4-J 
M g o •M 4J M ö S C ö e B o cd ö c M tD 
O CO a G <u M CU M M cd u X 4J <u o LM O C 4-» <D LM cu CU CU g o 0) c CO /—N /-s 

LM cd 4-J C Xl •M u B VM T3 u 0 M cd rÛ 
CM Ö u r—( cd o C CJ ä ö cd G CU :0 •H CU 
CO M X» CO PM M O M M co M B LM 4-> p-l 



172 

3 en 

J* T3 
cd cd 
en C 

I 
tì 0) 

60 öüO /—s 
Cd 'H LO 
Q r-< W 

I CO 

CN 
I 

cd 

U O 
ÖO 0) <f 
ÖO > ̂  

cd 

J-l CJ /—s 
ÖO OJ ro 
ÖJO > —• 

C — T) 
o ÖC cd 
fcO C C /~N OCD OCD OCD CN 
2 ÖC 6 w 

c \ 
O ÖO 
öjd C: 

ocd ocd M 
Z ößoed 

i 
T? CXO ̂ —s 
i—I * iH O 
< M w 

5-4 
O 

CN CO 

O 
O 

CO 

O 
O 

CO 

o 
o 

CN 
xd" 

co 
CN 

LO 
\D 

O 
o 

I I I I 

o 

CM 
LO 

co CO r—1 oo 

1 
c , 
o cd 
,*} 00 

4-» u XI 
a) o O a 

o T3 o rP o 
o 4-1 O 

B cu u o u 
G o öO cd cd 
a) u cd äO CxO 
T3 3 4J C c :0 G 
:cd a) 0) •H CO • H 
M u c g a) g 
u <D :o o CO rO 1—1 
G CO <4-1 •r-l :cd M Q) r—-1 n 
cd G 4J r—I a) •H u :cd 0 
ö <U cd cd 0) CO o •u> CO ë M C CO u M CO co CO 
cd a; öO •H :o G •U Q) 4J :2 cn <+-! CD g fe CO U £3 e 

O O 
O O 

LO 

O r—I 

CN R*» CN 

LO CO 

CO 
00 

Ö,0 
cd 

»v U 
> 0) <1) U 
M :o 
rO M -l . .  Q) 

5-1  ̂
u 
<u 
co 

cd a) 
T) U CO e xj 
:cd cu 

é r—i 
:cd a) 

-u 

C 
cd 
r—I 

6 
o 
C 

c 
cd ^ ~N 
bO cd u 
O 

CN 
CN 

O 
<3" 

CNI 
CN 

CO 

""O 
G 
cd 

e o 
-p 
S3 



173 

33 DE FEM VIKTIGASTE INFORMATIONSKÄLLORNA FÖR ARBETET 

Rangordning med hänsyn till hur många gånger källan 
nämnts samt huruvida den är nämnd i första, andra 
eller tredje hand. 

Rangpoäng 

Personlig kontakt med kolleger 
vid andra organisationer/före
tag inom landet 143 

Informella samtal med kolleger 
inom den egna organisationen 126 

Facktidskrifter 83 

Interna möten och sammanträden 36 

Sammanträden och konferenser utom 
den egna organisationen/företaget 14 

34 PUBLICERINGSAKTIVITET 

Antal Böcker 

OCH PATENT 

Tidskrifts- Patent 
artiklar 

0 st 64 35 62 
1 - 2 st 8 15 11 
3 - 5 st 5 13 2 
6 - 10 st 4 7 3 
11 - - 15 -

Saknad 19 15 22 

SUMMA 100 100 100 
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III SFM LITTERATURTJÄNST OCH KONFERENSVERKSAMHET 

TEKNISKA NOTISER från SFM omfattar 10 nr/år. Varje nr inne
håller cirka 60 sidor. Materialet hämtas främst från ett 
60-tal svenska och utländska facktidskrifter med anknyt
ning till fordon-markområdet. 

35 TAR NI DEL AV TEKNISKA NOTISER FRÄN SFM? 

Procent 

33 
40 
25 

2 

100 

36 VID REDIGERINGEN AV TEKNISKA NOTISER ANVÄNDS 
NEDANSTÅENDE HUVUDRUBRIKER. HUR ANGELÄGET ANSER 
NI DET VARA ATT AKTUELL INFORMATION INOM RESP 
ÄMNESOMRÅDE SAMMANSTÄLLS? 

Mkt an- Ange- Mindre Sak-
geläget läget Angeläget nad Total 
(1) (2) (3) 

1 General 9 47 18 26 100 

2 Testing and 
measuring 
technique 30 35 10 25 100 

3 (Vakant) 

4 Environment 15 35 22 28 100 

5 Materials 9 40 23 28 100 

6 Vehicle parts 
and equipment31 32 13 24 100 

7 Vehicles and 
engineering 36 34 6 24 100 

8 Human factors 
engineering 20 38 14 28 100 

Ja, regelbundet 
Ibland 
Nej, aldrig 
Saknad 
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37 ÄR RUBRIKERNA OVAN LÄMPLIGA? 

Procent 

Ja 67 
Nej 7 
Saknad 26 

100 
Om Nej, vilka förändringar av 
huvudrubriker föreslås? (se sid 

38 FINNER NI LÄSVÄRT MATERIAL I TEKNISKA NOTISER? 

I nästan varje nr 17 
I vissa nr 51 
Sällan eller aldrig 6 
Saknad 26 

100 

39 UNDER VILKEN/VILKA HUVUDRUBRIKER FINNER NI VANLIGEN 
DET FÖR ER MEST LÄSVÄRDA MATERIALET? 

Nämnd 

Vehicles and engineering 41 ggr 
Vehicle parts and equipment 37 ggr 
Testing and measuring technique 32 ggr 

40 a) I VILKEN UTSTRÄCKNING TAR NI DEL AV LITTERA
TUR PÅ FRÄMMANDE SPRÅK? 

Ofta Sällan Aldrig Saknad Summa 

56 24 3 17 100 
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b) ANSER NI DET ÖNSKVÄRT OCH AV VÄRDE FÖR ER VERK
SAMHET OM MATERIAL PÂ FÖLJANDE SPRÅK ÖVERSÄTTS 
TILL SVENSKA? 

Originalspråk Översättning vore: 
Av mind- Önsk- Av Sak- To
re bety- värd största nad tal 
delse vikt 

Engelska 68 17 2 13 1Ö0 

Tyska 61 23 4 12 100 

Franska 17 38 33 12 100 

Spanska 26 23 31 20 100 

Italienska 30 19 33 18 100 

Ryska 9 28 53 10 100 

SPECIALNOTISER från SFM utkommer med minst ett nr/år. 
I serien publiceras föredrag, artiklar, utredningar, 
sammanställningar eller rapporter, som bedömts vara av 
särskilt intresse för SFM medlemmar* 

41 TAR NI DEL AV SPECIALNOTISER FRÄN SFM? 

Procent 

26 
44 
25 
5 

100 

SFM MEDDELANDEN utgörs av rapporter från studiedagar, 
konferenser och årsmöten. Publicerade föredrag återges 
med en kort engelsk sammanfattning. 

4 2 TAR NI DEL AV SFM MEDDELANDEN? 

Ja, varje nr 
Enstaka nr 
Nej, aldrig 
Saknad 

100 

Ja, varje nr 
Enstaka nr 
Nej, aldrig 
Saknad 

25 
52 
17 
6 
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43 HAR NI DELTAGIT I NÅGON KONFERENS ELLER STUDIEDAG 
ANORDNAD AV SF-M? 

Procent 

20 
26 
30 
18 
6 

100 

SFM LITERATURE INDEX, som utges en gång per år är en 
engelskspråkig referenssammanställning över allt mate
rial som återgetts i Tekniska notiser eller registre
rats under föregående år. Klassningen är hänförd till 
sökord. 

44 HAR NI UTNYTTJAT SFM LITERATURE INDEX? 

Ja, ofta 0 
Enstaka gånger 22 
Nej, aldrig 73 
Saknad 5 

100 

45 ANSER NI SÖKORDSFÖRTECKNINGEN I SFM SÖKPROFIL 

Lämplig 60 
Mindre lämplig 4 
Saknad 36 

100 

46 ÄR NI INTRESSERAD AV ATT HA EN INDIVIDUELL 
SÖKPROFIL DIREKT ANPASSAD FÖR ER? 

Ja 5 
Nej inte för närvarande 58 
Vet ej 18 
Saknad 19 

Nej, aldrig 
1 st 
2 - 3  st  
4 - st 
Saknad 

100 
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Förteckning över utgivna forskningsrapporter (Research 

Report-s) : 

1 Karlsson, Georg, An Influence Model. 1968. 

2 Nordenstam, Tore, Ethics and Social Structure. 
1968. (slut) 

3 Karlsson, Georg, On Social Roles. 1968. 

4 Cottino, Amedeo, Social Differentiation and Court 
Sentences. 1969. 

5 Bergroth, Alf, Källtorp, Ove, Marklund, Staffan och 
Synnerman, Jan Erik, Samhällsstruktur i Vilhelmina 
kommun. 1971. 

6 Sahlman-Karlsson, Siiri, Perceptual Defences: Pro
cesses Protecting an Organized Perception of Ano
ther Personality. 1971. 

7 Cigéhn, Göran och Karlsson, Johnny, Umeåstudent 
1970. 1972. 

8 Bergroth, Alf, Källtorp, Ove, Marklund, Staffan 
och Synnerman, Jan Erik, Vilhelminaundersökningen: 
Om teori, metod och urval. 1972. 

9 Cottino, Amedeo, Social Structure and Deviant Beha
viour: A Working Paper. 1972. 

10 Cerha, Jarko, Opinion Leadership Revised and Fina
lized. 1973. 

11 Cerha, Jarko, Order without Authority. 1973. 

12 Bergström, Lena, Storfamilj - kärnfamilj. 1973. 
(slut) 

13 Johansson, Eva Christina och Ottosson, Per-Ove, 
Stabilitet och föränderlighet i de partipolitiska 
sympatierna bland studenter i Umeå. 1973. 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
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Höglund, Lars och Persson, Olle, Transportkonsum
tion i sociologisk belysning. 1973. (slut) 

Marklund, Staffan, Socialstruktur och levnadsför
hållanden i en jordbruksby i Norrlands inland. 
1973. (slut) 

Källtorp, Ove, Strukturomvandling och levnadsvill
kor i en skogsby i Norrlands inland. 1974. 

Synnerman, Jan Erik, Vilhelminaundersökningen: En 
modell för levnadsnivåmätning. 1974. 

Karlsson, Georg, Umeåstudent 1970 - några metodo-
logiska synpunkter. 1974. 

Styrborn, Sven, Om Socialisationsprocesser - några 
olika tolkningar av relationerna mellan människa 
och samhälle. 1974. (slut) 

Karlsson, Georg, Om sociala målsättningar. 1975. 

Marklund, Staffan, Fattigdom och socialpolitik i 
Vilhelmina. 1975. 

Marklund, Staffan, Living Conditions and Social 
Policy in Rural Change. 1975. 

Höglund, Lars och Persson, Olle, A Survey of Stu
dies on Use and Production of Scientific and Tech
nical Information. 1975. 

Bergroth, Alf, Social service i en glesbygdskommun. 
1975. 

Eriksson, Ingalill, Sociala relationer. Något är 
fel. Vad och varför? 1975. 

Cigéhn, Göran, Stabilitet och instabilitet i parti
politiska sympatier. Politisk socialisation och po
litisk rörlighet hos en grupp studenter. 1975. 
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27 Cigéhn, Göran, Social bakgrund, studier och politik 
- Några paneldata från Umeå. 1975. 

28 Cigéhn, Göran, Förändringar i partipolitiska sympa
tier och utbildningsval under studietiden. Om bety
delsen av social bakgrund och universitetsmiljö. 
1975. 

29 Persson, Olle och Höglund, Lars, Evaluation of a 
Computer-based Current Awareness Service for Swe
dish Social Scientists. 1975. 

30 Höglund, Lars och Persson, Olle, Information Use 
within an Applied Technical Field. 1976. 

31 Synnerman, Siv, Kooperationen och dess tjänstemän. 
1975. 

32 Hedman, Eva, Boende och sociala kontakter. 1976. 

33 Höglund, Lars och Persson, Olle, Informationsutnytt
jande inom ett tekniskt specialområde. 1976. 

34 Eriksson, Ingalill, Mjukdatasociologi. 1977. 

35 Eriksson, Ingalill, Isoleringsproblematiken och 
myndigheterna. 1977. 

36 Höglund, Sten, Demokrati i en stor facklig organi
sation. En diagnos av den svenska Landsorganisa
tionens stadgeförändring 1941. 1977. 

37 Bergroth, Alf, Pensionärer i en glesbygdskommun. 
Pensionskarriär och levnadsförhållanden. 1977. 

38 Styrborn, Sven, Kulturkonfrontationer - om motsätt
ningar mellan barn och vuxna. 1977. 

39 

40 Eriksson, Ingalill, Sociala relationer: orsaker 
till "onda förhållanden11 samt myndighetsåtgärder 
och sociologisk metod. 1977. 
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41 Styrborn, Sven och Söderlind, Ivar, Luleåprojektet 
- social struktur och socialisation (rapport nr 2). 
Några data om familjens sociala struktur och för
äldrarnas arbete. 1977. 

42 Ålund, Aleksandra, Efterkrigsintereuropeisk arbets-
migration: Jugoslavien (del 1). Emigration och för
ändringar i ett lokalt samhälle: Vrlika (del 2). 
1977. 

43 Ålund, Aleksandra, "Ekot från gårdagen11. De jugo
slaviska invandrarnas bakgrund och dess betydelse 
för deras nuvarande erfarenheter. 1978. (slut) 

44 Ålund, Aleksandra, Migration och sociala föränd
ringsprocesser. Om samtida jugoslaviska arbetsemi-
granter with a Summary in English. 1978. 

45 Höglund, Sten, Storföretagen, Svenska arbetsgiva
reföreningen och beslutsordningen i arbetarnas 
fackliga organisationer. 1978. 

46 Bergroth, Alf, Handikappade och åldringar i en 
glesbygdskommun. Om effekter av socialpolitiska 
åtgärder. 1978. 

47 Drugge, Ulf, Domstolar som konfliktreglerare. En 
komparativ undersökning av underrätternas konflikt-
reglerande verksamhet. 1978. 

48 Källtorp, Ove, Lokalsamhällen i upplösning. Omvand
ling av produktionssätt och social struktur i tre 
byar i Norrlands inland. 1978. 

49 Källtorp, Ove, Transformation of Social Structure 
in Peripheral Village Communities. 1978. 

50 Höglund, Lars och Persson, Olle, Gatekeeperfunk-
tioner och IoD-verksamhet. 1978. 

51 Höglund, Sten, En fallstudie i organisationsföränd
ring. Vad drev fram 1941 års stadgeförändring i den 
svenska Landsofganisationen? 1979. 
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52 Höglund, Sten, Centralisering och reduktion av med
lemsinflytandet i en stor facklig organisation. 1979. 

53 Indragen 

54 Berglund, Staffan, The New Indianism - A Threat 
against Imperialism and Underdevelopment. 1979. 

55 Höglund, Lars, Om informationsutnyttjande i forsk
nings- och utvecklingsarbete. 1980. 

56 Persson, Olle, Informell kommunikation bland for
skare och tekniker. 1980. 

57 Höglund, Lars och Persson, Olle, Datorbaserad lit
teratursökning. Två fallstudier. 1980. 

58 Höglund, Lars och Persson, Olle, Kommunikation 
inom vetenskap och teknik. 1980. 






