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The purpose of this study was to discover patterns and variations of service requirements 
among various groups of users at the Swedish Academy's Nobel Library. Twenty-nine per- 
sons were interviewed and divided into different groups with regard to their purpose of using 
the Nobel Library. The groups of users were members of the Swedish Academy and the 
public. The public were subdivided into the following three groups of users: persons who 
pursue formalised studies, persons who read as a hobby, persons who work with literature as 
a profession. 

The data reveals that the members of the Swedish Academy were very satisfied with the 
service at their library and positive to alimited increase of users. Persons who pursue formalised 
studies and persons who work with literature as a profession emphasized that the Nobel 
Library is outstanding within its subject field. These two groups also spent much time at 
other information centres since they often need material dealing with other fields of knowledge. 
Persons who read as a hobby found almost all the material they need at the Nobel Library. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vår föresats vid valet av uppsatsämne var att utföra ett faltanknutet arbete. Det kändes både 
angeläget och inspirerande att fil bedriva biblioteksstudier i en naturlig miljö. När sedan 
möjlighet gavs att utföra en användanindersökning vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek 
var valet lätt. Att genomföra materialinsamlingen i Stockholm passade oss utmärkt av praktiska 
skäl och lockelsen i Svenska Akademiens hemlighetsfulla nimbus var svår att motstå. 

Två vanliga definitioner på ett specialbibliotek är tillämpliga på Svenska Akademiens 
Nobelbibliotek. Enligt den ena definitionen uppstår ett specialbibliotek för att möta ett 
informationsbehov inom en organisation och dess uppgift är följaktligen att stödja och hjälpa 
sin modersorganisation i dess verksamhet (Powers 1995, s. 478- 479). Enligt den andra 
definitionen är ett specialbiblioteks samlingar begränsade till ett eller flera ämnesområden och 
knutna till t ex institutioner ämbetsverk eller akademier (Bra böckers lexikoq band 2 1 199 1, 
s.278). Nobelbibliotekets primära uppgift är att förse Svenska Akademien med nödvändig 
litteratur och annan information i dess prisarbete. Nobelbibliotekets samlingar omfattar således 
sadana verk som Svenska Akademien behöver för sin verksamhet, d v s inhemsk och 
internationell skönlitteratur, litteraturvetenskap och litteraturkritik. Nobelbiblioteket ar det 
största biblioteket i Norden när det gäller modem skönlitteratur (Gyllensten 1980, s. 11). 

Nobelbibliotekets huvuduppgift är att betjäna Svenska Akademien, men samtidigt är biblioteket 
öppet aven för forskare och en litteraturintresserad allmänhet. För enkelhetens skull kommer vi 
fortsättningsvis att använda oss av termen "allmänheten" nar vi avser både forskare och 
litteraturintresserad allmänhet. l 

Vid vårt första möte med Nobelbibliotekets chef fick vi veta att allmänhetens intresse av att ta 
del av bibliotekets samlingar sannolikt kommer att öka i takt med att kännedomen om 
bibliotekets samlingar och tjänster vinner spridning. Några faktorer som torde bidra till att 
allmänhetens intresse för Nobelbibliotekets samlingar kan komma att öka ar: att biblioteket 
genom datoriserad lokal katalog och uppkoppling mot nationella o c h  internationella 
biblioteksdatabaser nu höjt sin service samt att allt fler av Nobelbibliotekets titlar blir sökbara i 
den nationella databasen Libris genom löpande inlägg och retrospektiv, katalogisering 
(Bibliotekspersonal). 

En anvandarundersökning kan bidra till att skapa ett bredare beslutsunderlag då man ska 
bedöma allmänhetens behov av service på Nobelbiblioteket. Om Svenska Akademien så 
medger kan biblioteket, med bibehållen prioritering av dess ledamöter, göras mer öppet för 
allmänheten. 



1.2 Syfte och frågeställningar 

Den bakomliggande avsikten med denna studie är att försöka skapa ett beslutsunderlag för 
eventuella förändringar i Nobelbibliotekets policy gentemot allmänheten. Från biblioteket har 
man understrukit betydelsen av att få fram variationer i allmänhetens servicebehov med 
utgångspunkt i det ändamål för vilket Nobelbiblioteket begagnas, eftersom de förändringar 
som eventuellt kunde komma i fråga torde vara avgränsade därefter. Syftet i denna 
undersökning är att belysa olika anvandargruppers situation, deras behov av service och 
synpunkter på Nobelbiblioteket. 

I början var det darför viktigt att först ringa in de olika anvandargrupper som Nobelbiblioteket 
vill betjäna. Den första kategorisering bibliotekspersonalen gjorde för att särskilja olika typiska 
användare var grupperna Svenska Akademiens ledamöter och allmänhet- Emedan Svenska 
Akademiens Nobelbibliotek är ett privat bibliotek - att betjäna Akademiens ledamöter har högsta 
prioritet - var det viktigt att få fram vad för synpunkter ledamöterna har på biblioteket samt 
allmänhetens tillträde. 

Därefter delade's allmänheten in i tre undergrupper. Personalen gjorde denna gruppering utifrån 
de olika motiv till att begagna Nobelbiblioteket som man hade identifierat hos allmänheten. 
Indelningen gjordes i följande kategorier : 
1. De som är knutna till akademiska institutioner och söker litteratur i kvalificerat studiesyfte, 
främst uppsats1- och avhandlingsskrivande studenter, men aven personer på akademisk 
grundnivå. ~ 
2. De som arbetar med skönlitteratur i sin profession och söker litteratur för att lösa 
arbetsuppgifter, t ex författare, journalister m fl. 
3. Slutligen de som söker skönlitteratur för nöjeslasning. 

Om Akademien vill göra biblioteket mera öppet mot allmänheten, ar det viktigt att ta sin 
utgångspunkt i allmänhetens situation. Med en bättre kännedom om den roll Nobelbiblioteket 
spelar för allmänhetens behov kan vi få ett underlag som pekar ut ändamålsenliga åtgärder. 

Då vårt syfte var att försöka belysa olika anvandargruppers situation, deras behov av service 
och synpunkter på Nobelbiblioteket, ställde vi nedanstående huvudfrågor till Svenska 
Akademiens ledamöter respektive allmänheten. 

De två huvudfr6gor på vilka vi söker svar från Svenska Akademiens ledamöter är: 

1. Vad har ni för synpunkter på Nobelbiblioteket och dess tjänster? Vad av bibliotekets 
material och litteratur har ni störst användning av privat - d v s utanför Akademiens arbete? 
Hur upplever ni biblioteket som verktyg - vad är bra och vad är mindre bra? Finns det nigot 
som skulle behöva förbättras eller förändras - varför? Behövs någon ny tjänst? 



2.  Vad har ni för synpunkter på Nobelbibliotekets förhållande till allmänheten? Ser ni något 
positivt ochleller negativt med allmänhetens tillträde till biblioteket? Finns det, anser ni, 
utrymme för att göra biblioteket mer öppet mot allmänheten? (Om ja, i så fall på vad sätt? 
Mot vilka grupper?) 

De tre huvudfrågor på vilka vi söker svar hos allmänheten är: 

1 .  För vilka olika ändamdl nyttjar allmänheten Nobelbiblioteket? Till vad använder man den 
information och litteratur man finner på Nobelbiblioteket - nöjesläsning - lösa yrkesrelaterade 
problem - forskning - studier på akademisk grundnivå eller annat? 

2.  Vilka är allmänhetens olika vägar till nyttjande av Nobelbibliotekets tjänster? Vilka andra 
vägar finns att fA tag på den information och litteratur man behöver - andra bibliotek - 
kolleger - bokhandel - antikvariat? Utgör Nobelbiblioteket första anhalt eller slutstation i 
sökningen? Vilken roll spelar Nobelbiblioteket i sökningen efter relevant information och 
litteratur - en huvudroll eller biroll? 

3. Vad har Nobelbiblioteket för fördelar respektive nackdelar enligt allmänheten? Vad har 
man haft stor hjälp eller användning av? Vad upplever man som hindersamt eller 
problematiskt vid användningen av Nobelbiblioteket? Finns det någon ny tjänst som skulle 
behövas på Nobelbiblioteket? I 

1.3 Val av metoder 

I detta avsnitt diskuteras våra övergripande val av metoder. Vid presentationen av 
undersökningsresultatet ger vi en mer ingående redogörelse av tillvägagångssätt. 

Data finns att hämta hos de ledamöter samt den allmänhet som nyttjar Nobelbiblioteket. För att 
få fram data kan man då låta ledamöter och allmänhet komma till tals antingen muntligt eller 
skriftligt, d v s via intervjuer eller enkäter. Från början tänkte vi använda oss av båda dessa 
metoder då vi samlade in data från allmänheten. Vi konstruerade en måttligt stNkturerad enkät, 
med både öppna och slutna svarsalternativ. Enkäten delades ut till Nobelbibliotekets besökare 
under en period av två månader (oktober-november 1995). Under denna tid lyckades vi endast 
samla in 43 enkater, av vilka många var alltför bristfälligt besvarade. Uppgiftslämnarna 
missförstod eller kunde inte besvara två rangordningsfrågor, om andamålet med 
biblioteksbesöket samt var man söker litteratur, man kryssade i flera alternativ utan att inbördes 
gradera dem. Vi ställde dessutom en fråga om vad som är hindersamt eller problematiskt med 
Nobelbiblioteket, denna fråga blev endast undantagsvis besvarad. 

l 

Att så få besvarade enkäten beror antagligen på att Nobelbiblioteket har så få besökare under en 
dag, i genomsnitt sju personer per dag enligt bibliotekspersonalen, dessutom kan förmodligen 
en inte så ringa andel av besökarna karakteriseras som turister. Att de inlämnade enkäterna var 



bristfälligt besvarade kan delvis förklaras av att somliga av uppgiftslämnarna besökte 
biblioteket för första gången och således inte kunde redogöra för vilken roll Nobelbiblioteket 
spelade för dem eller om något var problematiskt. Andra möjliga förklaringar till att enkaten 
blev bristfälligt besvarad, är dels att besökarna hade ont om tid eller att enkaten kan ha varit 
dåligt konstruerad. Vi beslutade oss för att inte använda den datamängd som samlades in via 
enkäter. 

En betydelsefull skillnad mellan enkätförfarande och intervjuer är t ex att intervjusituationen 
ger möjlighet motivera fragor som ställer krav på sökning i minnet eller tillfälle att följa upp 
uppgiftslämnarens svar. Då vi ville veta så mycket som möjligt om de erfarenheter och 
värderingar som användarna har av Nobelbiblioteket valde vi att helt förlita oss på intervjun 
som datainsamlingsmetod. Utifrån egna erfarenheter är det lätt att hålla med om att intervjun är 

en oöverträffad datainsamlingsmetod då kunskapsmålet är att dokumentera verkligheten ur 
individens eget, perspektiv (Muntliga möten 1993, s. 26). 

Då vi vill fil fram variation i materialet är en kvalitativ urvalsmetod lämplig. Den syftar till att 
göra ett urval som innehåller så många olika aspekter av den studerade företeelsen som möjligt. 
Den kvantitativp urvalsmetoden syftar till att skapa en modell av populationen, representativitet. 
Det skulle innebära att vi skulle få allt för många vanliga fall och allt för få ovanliga fall 
(Eneroth 1984, s .  169). Med ett så kallat strategiskt urval kan man få ett urval som är maximalt 
varierat. Då väljer man först ut ett antal kvaliteter som är av teoretisk betydelse. Vi har valt att 
utgå ifrån fyra olika användargrupper. Därefter väljer man några fall i taget under 
undersökningens gång. Poängen med detta är att man hela tiden kan välja nya fall som är olika 
dem som redan ingår i urvalet, d v s man inriktar sig medvetet på fall som är så olika de redan 
valda som möjligt (ibid, s. 170). 

Kontakt med intervjupersonerna har förmedlats genom Nobelbibliotekets personal. Ett sådant 
förfarande kan medföra ett skevt urval, personalen skulle kunna hänvisa till personer som är 
positiva till biblioteket, men med tanke på bibliotekets låga besöksfrekvens var detta kanske 
enda sättet att få tag på lämpliga intervjupersoner. Personalen vet vilka användare som har lite 
större erfarenhet av biblioteket. Kontakten med intervjupersonerna etablerades pil så sätt att 
biblioteketspersonalen först ringde upp användare ur olika kategorier och frågade dem om man 
kunde tanka sig att delta i undersökningen. Därefter avtalade vi en tid med ifrågavarande 
person, då intervjun kunnat genomföras. Inte alla som tillfrågats har varit villiga att stalla upp 
för en intervju, då man inte tyckt sig ha tid för det. Tid har varit en kritisk faktor för nästan 
samtliga deltagare i denna undersökning, varför vi nödgats utföra somliga intervjuer per 
telefon. Att ink alla som tillfrågats velat delta i undersökningen kan ha inverkat menligt på vårt 
syfte att få fram variationerna i användarnas behov. Möjligen kan de personer som ändå givit 
oss en del av sin dyrbara tid, för att lämna uppgifter, betraktas som personer med stort intresse 
för biblioteket och dess tjänster. 
Intervjuerna med allmanheten har utförts med en så kallad semi-stmkturerad metod. I en sådan 
typ av intervju' är en del frågor fullständigt strukturerade medan en del frågor har öppna 



Intervjuerna med allmänheten har utförts med en så kallad semi-strukturerad metod. I en sadan 
typ av intervju är en del frågor fullständigt strukturerade medan en del frågor har öppna 
svarsalternativ (Crus guide 6, s. 2). Strukturerade frågor används då ofta för att fånga in 
information om t ex ålder, bostadsort, yrkestitel och liknande medan frågor med öppna 
svarsalternativ används när man t ex söker isikter om en företeelse eller beskrivningar av ett 
beteende (ibid, s. 12). Vid intervjuerna med ledamöterna har vi använt oss av en mer 
ostrukturerad intervjumetod, en så kallad "interview guide approach" (ibid, sl. 2). Vi har då i 
förväg talat om vilka frågeområden vi velat få belysta och sedan låtit intervj~upersonen själv 
redogöra för sina synpunkter, vilka följdfrågor som då formulerats har mera berott på 
respondentens redogörelse. Anledningen till att vi valt en mer ostnikturerad form av intervju 
med ledamöterna var dels att vi ville lämna fältet öppet för oförutsedda aspekter på 
problemområdet, dels att ledamöterna, enligt bibliotekspersonalen, var vana vid att själva föra 
talan. Den ostnikturerade intervjun ger forskaren en möjlighet att finna de ratta orden att tala 
tillsammans med intervjupersonen, att lära sig vad man kan tala om, med vem,när, var och hur 
(Muntliga möten 1993, s. 42). Något som vi fann tillrådligt när vi skulle intervjua 
Akademiledamöterna, vars arbete är sekretessbelagt. Frågor om ålder, bostadsort, yrkestitel 
eller liknande var inte heller aktuella emedan anonymitet i så fall svårligen skulle kunna 
upprätthållas. 

I och med att vi valt att använda oss av kvalitativa metoder, strategiskt urval och mer eller 
mindre ostnikturerade intervjuer, har vi avhänt oss möjligheten att generaliserh eller uttala oss 
om representativitet. I stallet har vi efter det att undersökningsenheterna först sorterats in i de 
olika användarkategorier som personalen betecknat som typiska problemgrupper, granskat data 
för finna det som respektive kategori har gemensamt och är ensamma om som grupp samt det 
som gentemot andra kategorier är särskiljande. Eneroth kallar en sådan typ av kvalitativ 
datasammanfattningsmetod för "vasens-metoden" (1984, s. 154-159). Vi valde detta 
tillvagag&ngssatt emedan de mönster och likheter som framträder i de olika jg-uppema torde 
utgöra ett relevant underlag då Akademien ska bedöma allmänhetens behov av service på 
Nobelbiblioteket. 



2 Teoretiska och analytiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogör vi översiktligt för de rapporter och artiklar som vi har använt oss av när 
vi författade denna uppsats. Det material som här presenteras utgör en utgångspunkt dels vid 
uppläggningen av denna undersökning och dels vid analysen av den insamlade datamängden. 
Men innan vi presenterar det material som vi använt oss av skall vi först redovisa för hur våra 
litteratursökningar gått till. 

2.1 Litteratursökningar 

Det material vi använt oss av i denna undersökning har vi främst funnit genom sökningar i 
databaser och genom tips från lärare inom vårt kollegium. Vi började med att söka litteratur i 
databaserna: Artikelsök, Libris, Nordiskt BDI-index, LISA och Library Literature. 
Sökningarna kretsade kring olika variationer av termerna: användar- och 
låntagarundersökningar, skönlitteratur och marknadsföring, i kombination med, special-, 
forsknings- och universitetsbibliotek. På så sätt fick vi fram några användbara artiklar om 
bibliotek och PR- verksamhet. Däremot fann vi inga användarundersökningar som behandlar 
lån av skönlitteratur vid bibliotek, med avseende på användarnas ändamål. Inte heller fann vi 
någon användqndersökning utförd med kvalitativ ansats vid något jamförbart bibliotek. Detta 
är kanske inte så överraskande emedan Maj Klasson utpekar kvalitativa anvandarstudier som ett 
bristområde inom svensk biblioteksforskning (Klasson 1990, s. 69). Efter att ha diskuterat 
denna brist med vår handledare, hänvisade han oss till en anvandarundersökning, publicerad av 
Lena Skoglund, som kanske skulle kunna ge något uppslag. På vårt etappseminarium fick vi 
tips om den forskning om gatekeeperfunktioner som utförts av Lars Höglund och Olle Persson. 
Genom att "brawsa" några relevanta bibliotekshyllor fann vi slutligen en uppsats av Kristian 
Wahlin 

2.2 Tidigare forskning 

DA vi sökte efter litteratur som vi på något satt kunde använda i denna uppsats läste vi en del 
kvantitativa anvandarundersökrungar genomförda vid specialbibliotek. De två undersökningar 
vi valt att presentera här har problemställningar som liknar vår, d v s hur olika användargrupper 
förhåller sig till biblioteket och på vilket satt biblioteket används. 

Under hösten 1989 genomförde Carina Back en kvantitativ enkätundersökning vid 
Vitterhetsakademiens bibliotek, specialiserat på arkeologi, numismatik, kulturminnesvård, samt 
medeltidens konst- och arkitekturhistoria. Hennes syfte var att studera vem som besöker 
biblioteket, hur ofta besöken sker samt på vilket sätt biblioteket används. Enkäten delades ut till 
besökarna under en vecka och besvarades av 106 personer. Undersökningen visade att 
biblioteket är välbesökt, att biblioteket fyller en viktig funktion både för anställda inom den 



myndighet till vilken biblioteket hör samt personer knutna till Stockholms, universitet. De 
anställda inom myndigheten besöker biblioteket en till flera gånger i veckan, medan biblioteket 
mer sällan besöks av utomstaende. De utomstående använder sig dock mer av biblioteket vid 
varje enskilt besök. Besökarna använder främst biblioteket för att gå igenom hyllan med 
nyförvärvad litteratur, in- och utlån samt sökning efter litteratur i bibliotekets alfabetiska 
kortkatalog. Sammanfattningsvis konstaterar författaren att Vitterhetsakademiens bibliotek är ett 
mycket välbesökt och uppskattat specialbibliotek. 

En annan användarstudie genomfördes 1987 av Monica Magnusson vid Arbetslivscentrums 
bibliotek, ett offentligt forskningsbibliotek specialiserat på arbetslivsområdet. Hon ville veta 
vilka delar av bokbeståndets ämnesområden som nyttjades mest av de anställda vid 
Arbetslivscentrum respektive externa låntagare, d v s andra bibliotek och privatbesökare. För 
att besvara sin problemställning undersökte Magnusson 2850 sparade lånekvitton och noterade 
deras fördelning på bokbeståndets olika ämnesområden. Genom denna kartläggning kunde 
Magnusson bl a peka ut de ämnesområden som biblioteket behövde förstärka med avseende på 
institutionens egen forskning. 

Den som läst en del anvandarundersökningar tycker kanske att resonemanget i första kapitlet 
låter bekant. Genom en låntagarstudie, utförd vid Göteborgs stadsbibliotek, ville Lena 
Skoglund bl a ta reda på besökarnas motiv till att begagna biblioteket, samt vilken roll 
biblioteket spelade för besökarnas informationsförsörjning. Avsikten med hennes studie var att 
söka underlag för utveckling av bibliotekets verksamhet. Personalen vid Göteborgs 
stadsbibliotek upplevde att studerande vid gymnasium och högskolor ställde allt större krav på 
biblioteket. Skoglund och några medhjälpare intervjuade 83 besökare till den tekniska facksalen 
vid Göteborgs Stadsbibliotek. Dessa biblioteksbesökare delades in i två huvudgrupper: 
studerande och allmänhet. De studerande delades in i olika undergrupper: gymnasister, 
vuxenstuderande, universitets- och högskolestuderande samt invandrarstuderande. 
Allmänheten delades i sin tur in i olika undergrupper bl a: de vars motiv till att besöka 
biblioteket var att förkovra sig inom sitt yrke, de som sökte litteratur för fritidsändamål, och de 
som sökte litteratur för att lösa olika vardagsproblem. Besökarna fick redogöra för sin syn på 
frågor om folkbiblioteket skall avgiftsbelägga vissa tjänster, om det är viktigate med bredd än 
djup i den tekniska facksalens bestånd, samt vilken roll folkbiblioteket spelar för människor 
som söker information inom ämnesområdet (1987, s. 41-45). Skoglund fann genom 
intervjuerna att de studerande var den största gruppen, medan det var få som sbkte information 
direkt för yrkeslivet (ibid, s. 72). För vissa var stadsbiblioteket första instans/, för andra sista. 
De flesta betonade vikten av bredd i folkbibliotekens bestånd. Vad gäller avgifter för 
databassökningar med mera var de intervjuade ofta positivt inställda på ett personligt plan men 
negativa på ett ideologiskt (ibid, s. 65-7 1). 

Liksom Lena Skoglund valde vi att kategorisera biblioteksbesöka~na i de olika 
"problemgrupper" som personalen identifierade (ibid, s. 42-43). Skälet till att vi valde detta 
förfarande var dock att en eventuell förändring i Nobelbibliotekets policy gentemot 



allmänheten, torde bli begränsad till n%gon eller några av de grupper som personalen 
identifierat. Vi fann även de frågor som Lena Skoglund ställde om besökarnas vägar till 
information användbara (ibid, s. 44), då vi ville ta reda på vilken roll som Nobelbiblioteket 
spelar i problemgruppernas sökningar efter - och anskaffning av - litteratur. Med frågor om 
Nobelbiblioteket utgör första anhalt eller slutstation i sökningarna, eller på vilka andra stallen 
man skaffar material, antog vi att vi kunde få en ganska bra bild av de olika gruppernas intresse 
och behov av service på Nobelbiblioteket. 

Tv% amerikanska och en engelsk tidskriftsartikel om marknadsföring av bibliotek, spelade 
ocksa en viss roll vid uppläggningen av denna undersökning. Att biblioteket gör klart för sig 
vilka grupper man betjänar, d v s i vilken utsträckning man fyller deras behov samt hur man 
kan attrahera flera av dem, har avgörande betydelse vid marknadsföring av bibliotekets tjänster 
skriver Arlene Farber Sirkin. Om man saknar kunskap om sina malgruppers behov, bör man 
först genomförh en s k marknadsundersökning (1991, s. 5-6), det basta sättet att identifiera 
dessa behov är [att fråga de olika målgrupperna (ibid, s. 2). En viktig grupp, som man inte får 
försumma i ett sådant sammanhang, är ägaren eller de som finansierar biblioteket (Seddon 
1990, s. 36). Att Svenska Akademiens ledamöter är nöjda med bibliotekets tjänster samt tycker 
att det skulle vara positivt med fler biblioteksbesökare, har otvivelaktigt en utomordentlig 
betydelse - det är ju deras bibliotek. Janet E. Powers skriver att ett specialbibliotek uppstår för 
att möta ett infonnationsbehov inom en organisation, att dess uppgift följaktligen är att stödja 
och hjälpa sin modersorganisation i dess verksamhet. En marknadsundersökning ger möjlighet 
att kontrollera om biblioteket fullgör sitt uppdrag, dessutom utgör den ett beslutsunderlag 
emedan den pekar på åtgärder som bör vidtagas för att uppnå ett önskat tillstånd (1995, s. 478- 
479). En användarundersökning bör därför t ex ge besked om huruvida specialbiblioteket 
uppeller sina målsättningar, samt hur en eventuell förändring i bibliotekets policy kan påverka 
en särskild kategori av användare (ibid, s. 483-484). 

På vårt etappseminarium berättade vi lite om resultatet av våra intervjuer med den kategori som 
arbetar med skönlitteratur och litteraturvetenskap i sin profession, d v s journalister, författare 
och översättarel Många i denna gmpp framhöll att just det förhållandet att personalen inte var 
överlupen av besökare, skapade utrymme för en informell och personlig kontakt kring 
litteratur. Kollegiets vetenskaplige ledare tipsade oss i detta sammanhang om 
gatekeeperforskningen vars mål är att klargöra den informella informationsspridningens 
möjligheter. I en rapport från Inforsk redogör Lars Höglund och Olle Persson för ett antal 
amerikanska studier som bekräftar att det vetenskapliga och tekniska kommunikationssystemet 
består dels av ett formellt system, vars komponenter är den vetenskapliga litteraturen samt 
bibliotek och dokumentationscentraler, och dels ett informellt system av mellanpersonliga 
kontakter. Vidare bekräftar dessa studier att informationen sprids i två eller flera steg från det 
formella till det informella kommunikationssystemet innan det når den slutlige mottagaren. 
Gatekeeperforskningens fokus ar studiet av länkar mellan dessa två kommunikationssystem 
(1978, s. 9). Höglund och Persson ville därför närmare utreda förekomsten sådana 
spridningsformer och vilka möjligheter detta erbjuder när det gäller att åstadkomma ett 



effektivare utnyttjande av befintlig kunskap (ibid, s. 1). Resultaten från två undersökningar 
bland forskare och tekniker vid svenska industriföretag samt en grupp av olika organisationer 
med anknytning till ett tekniskt specialområde visade att informell kommunikation utgör en 
dominerande spridningsform för vetenskaplig och teknisk information (ibid, s. 28). 

En gatekeeper definieras som en person inom en organisation som kontaktas för diskussion av 
tekniska eller vetenskapliga problem. Att inneha en central position i organisationens informella 
kontaktnat är dock inte tillräckligt för att betraktas som gatekeeper. En s k gatekeeper skall även 
ha en bred kontaktyta utåt (ibid, s. 8). Vilket varde eller vilka fördelar har då 
gatekeeperfunktioner vid spridning av information? Höglund och Persson räknar upp ett antal 
fördelar med informella kontakter, bl a snabbhet, selektivitet, urval och värdering av 
information. Mellanpersonliga kontaktnät är ofta snabbare än tryckta media när det gäller att 
sprida forskningsresultat. Resultaten sprids endast till dem för vilka resultatet är relevant. P& 
detta vis kan man aven erhålla information som är utvald och värderad (ibid, s. 9-10). Hur kan 
man då tillvarataga den informella infornationsspridningens möjligheter? Höglund och Persson 
skriver att det kan göras genom att man identifierar de personer som innehar en 
gatekeeperfunktion. Genom att man vidmakthåller och stimulerar deras kontakt med externa 
informationskällor. Genom att man skapar tidsmässigt och ekonomiskt utrymme för aktiva 
gatekeepers informationsaktiviteter. Att man systematiskt utnyttjar gatekeeperfunktioner för 
informell informationsspridning samt, medvetet, via rekrytering och på andra sätt, fyller 
eventuella luckor i ett gatekeepernatverk (ibid, s. 32). 

Även om gatekeeperforskningen bygger på rön från studier inom det tekniska specialområdet 
ansåg vi att dess resonemang kan tillämpas i denna undersökning. Nobelbibliotekets personal 
har genom sin bevakning av internationell litteraturvetenskap stora kunskaper inom bibliotekets 
specialområde. Den anvandargrupp som arbetar med litteraturvetenskap i sin profession 
framhåller det stora utbyte som de har av personalens kunskaper, att personalen är meddelsam, 
samt att de själva informerar personalen om relevant litteratur. Att döma av 
undersökningsresultatet finns en informell kontaktstruktur mellan bibliotekets personal och 
denna användargrupp. vilket vi fann angeläget att återkomma till i den avslutande diskussionen 
av denna undersökning. 

I en bok som behandlar olika sätt att studera folkbibliotek redogör Kristian Wåhlin för 
litteraturvetenskapens förhållningssätt. I sin uppsats ger Wåhlin en översiktlig redogörelse för 
litteraturvetenskapens ämnesområde och hur litteraturvetenskapen kan användas som metodisk 
och teoretisk bas för forskning om folkbibliotek. Slutligen redogör Wåhlin för ett planerat 
projekt - barn och ungdomars läsupplevelser (Wåhlin 1990, s. 54-84). Emedan flera av våra 
respondenter är litteraturvetare är Wåhlins redogörelse för litteraturvetenskapens arbetsformer 
intressant. Den belyser Nobelbibliotekets roll i våra respondenters totala informationsmiljö. 
Wåhlin konstaterar att litteraturvetenskaplig teoribildning är starkt beroende av impulser från 
andra dicipliner. "Som textforskare inspireras vi av språkvetenskapen. I våra analyser bygger 
vi på psykologer och idéhistoriker, i våra allmänna resonemang på filosofer. Vi har blivit en 



tolkande vetenskap, och hermeneutiken har utvecklats inom religionsvetenskap, juridik och 
filosofi. När v i  sätter in litteraturen i sarnhallet, och ser samhället speglat i litteraturen, blir vi 
historiker och sociologer. Som textutgivare är vi filologer, som biografer psykoanalytiker och 
släktforskare" (ibid, s. 63). 



3 Svenska Akademiens Nobelbibliotek 

Emedan Svenska Akademiens Nobelbibliotek är ett stödorgan ger vi här först en presentation 
av dess moderorganisation, Svenska Akademien, och den uppgift som möjliggjorde 
bibliotekets tillkomst, utdelningen av nobelpriset i litteratur. Därefter kommer presentationen av 
Nobelbiblioteket l 

3.1 Svenska Akademien förr och nu 

Kung Gustav III var liksom många andra i slutet av sjuttonhundratalet influerad av fransk 
kultur men samtidigt en varm patriot (Almhult 1972, s. 7). Under sitt besök i Paris, år 1771, 
hade han blivit inbjuden till Franska Akademien. Upplevelsen inspirerade till att skapa en 
svensk motsvarighet (Gyllensten 1984, s. 7). Detta kom till uttryck i den Akademi som han 
grundade, dess stadgar påminner mycket om reglerna för Franska Akademie~ samtidigt som 
den Svenska Akademien fick ett patriotiskt syfte (Almhult 1972 s. 7). Det, gällde att höja 
svenska språket och litteraturen till europeisk nivå men också att odla nationens stora minnen 
(Fakta om Svenska Akademien, s. (1)). Enligt Svenska Akademiens stadgar, som till stor del 
skrivits av Gustav III själv, är dess främsta uppgift att verka för svenska språkets "renhet, 
styrka och höghet". Detta citat har tolkats som svenska språkets klarhet, uttrycksfullhet och 
anseende, men tolkningen ar dock inte fullständigt saker (Allén 1989, s;. 27). Svenska 
Akademiens valspråk är "snille och smak". På Gustav 111:s tid hade dessa ord en något annan 
innebörd an i dag, snille betydde ungefär talang eller begåvning, smak betydde närmast 
aktsamhet och måttfullhet med de språkliga uttrycksmedlen (Fakta om Svenska Akademien, s. 

(1)). l 

Svenska Akademien instiftades, den 5 april 1786, med en lysande fest i stora börssalen i 
Stockholm. Vid invigningen höll kungen ett tal i vilket han angav Akademiens främsta 
uppgifter samt presenterade de tretton första ledamöterna. Av dessa tretton var flertalet högt 
uppsatta personer inom rikets politiska och administrativa aristokrati, de skulle ge glans åt de 
ofrälse som valdes in i Akademien. Kungen hade dock fastställt att antailet ledamöter i 
Akademien skulle vara arton. Genom val som de själva företog fick de tretton komplettera sin 
krets till arton och så har det sedan förblivit, i överensstamrnelse med Akademiens stadgar. 
Kungen skall godkänna valen men inte styra dem. Gustav III var mycket mån om Akademiens 
självständighet i detta avseende liksom i alla andra (Gyllensten 1984, s. 8-1 1). Akademien 
väljer, genom egna beslut, in sina medlemmar och de väljs för livstid (Almhult 1967, s. 46). 
Sedan 1989 deltar dock endast femton ledamöter i Akademiens aktiviteter. Tv& ledamöter 
lämnade då Akademien på grund av meningsskiljaktigheter rörande Akademiens 
ställningstagande till den dödsdom som riktades mot Salman Rushdie. I deras kölvatten 
lknnade ytterligare en ledamot Akademien av privata skäl. Formellt sett förblir de ledamöter 
livet ut. Stadgarna säger ingenting om frivilligt uttrade (Nilsson 1993, s. 55). 1 



I stadgarna står inte något om vilka kategorier som bör representeras i Akademien. Under 
1800-talet blev antalet höga ämbetsmän allt färre, i stället invaldes flera framstående 
vetenskapsmän (Almhult 1967, s. 46). Numera är ungefär halften av Akademiens ledamöter 
skönlitterära författare. I Akademien brukar också ingå språkmän, litteraturvetare, historiker 
och någon hög jurist. Gustav III föreskrev att Akademien bland sina ledamöter skulle utse en 
direktör (ordfqrande) och en kansler (vice ordförande). Dessa skulle väljas för ett halvt år i 
taget. Dessutom skulle en av ledamöterna utses till sekreterare med uppgift att föra protokoll, 
utfärda beslut, sköta Akademiens arkiv m m. Sekreteraren, som är Akademiens verkställande 
ledamot och dess talesman utat, skall enligt stadgarna utses på livstid - han är ständig 
sekreterare. Numera har man infört regeln att sekreteraren skall avgå senast vid fyllda 70 år, 
om inte Akademien beslutar annorlunda (Fakta om Svenska Akademien, s. (3-4)). 

Det språkliga och det litterära är Akademiens båda huvuduppgifter. Enligt Akademiens stadgar 
skulle språket bland annat behandlas i rent språkliga arbeten. Akademien fick i uppdrag att 
utarbeta en grammatik och en ordbok. Arbetet med att färdigställa sådana verk försvårades 
länge då både pengar och kompetens saknades. Akademiens ekonomiska tillgångar var länge 
otillräckliga och förblev så ända in på detta århundrade. Gustav III hade dock givit Akademien 
vissa inkomsthällor av vilka den främsta var utgivningsrätten till landets äldsta tidning, Post- 
och Inrikes Tidningar. Detta gav Akademien en del annonsintäkter som hade viss betydelse 
men det var ändå otillräckligt för att klara alla åtaganden. Numera går dock annonsintäkterna 
från Post- och Inrikes Tidningar oavkortat till ordboksarbetet. Bland de första ledamöterna 
fanns heller inga språkvetenskapliga fackmän och i fortsättningen visade det sig också länge 
vara svårt att tåda bot på denna brist vid invalen. Först under senare halften av 1800-talet 
kompletterades Akademien med framstående språkvetare, som kunde bedriva ordboksarbetet på 
ett vetenskapligt hållbart sätt. De organiserade en redaktion, förlagd i Lund, med för ändamålet 
särskilt anställda specialister. Efter denna fasta och målmedvetna organisation har 
ordboksarbetet fortskridit med god effektivitet. I dag består ordboksredaktionen av ca 20 
personer och leds av en chef med professorskompetens. I samråd med Akademien och 
ordboksredaktionen i Lund har man vid Institutionen för språkvetenskaplig databehandling i 
Göteborg, påbörjat en överföring av ordboken till en datorbaserad version. Ordboken kommer 
då att bli användbar för sådana språkvetenskapliga genomgångar och undersökningar som 
hittills inte varit praktiskt möjliga att genomföra. 

Ordboken är en historisk genomgång av det svenska ordförrådet från Gustav Wasas tid fram till 
våra dagar. Orden presenteras med sina historiska belägg, med etymologiska kommentarer, 
betydelseanalyber, böjningar och mycket annat. Av alla Akademiens språkliga ataganden är 
ordboksarbetet det mest omfattande projektet. Det första häftet kom ut år 1893 och hela verket 
beräknas bli avslutat ett par decennier in på nästa sekel. Då är det dags att ta itu med 
supplement, d v s att sammanställa och presentera de förändringar som ägt rum i det svenska 
ordförrådet sedan ordboksarbetet började. Ordboken är dock inte det enda språkliga arbete som 
Akademien ger ut. Sedan 1870-talet ger man också ut en mindre, lätthanterlig ordlista, Svenska 
Akademiens Ordlista. Den utkommer med nya upplagor allteftersom det svenska språkbruket 



förändras. Ordlistan är i praktiken normerande för svensk rättstavning, för ordens böjningar, 
genus, sammansättningar m m. Också andra språkvetenskapliga skrifter ges sporadiskt ut av 
Akademien. Dessutom stöder man språkupplysning och språkvetenskap genom 
forskningsanslag och stipendier. Under nittonhundratalet har Akademien engagerat sig allt mer 
i språkliga frågor. I regel samarbetar man med specialister utanför Akademien, främst Svenska 
språknämnden. En vanlig missuppfattning är att Svenska Akademien är en myndighet med rätt 
att ingripa i språkliga ärenden - för att rätta, mästra och förändra. Akademien är emellertid inte 
någon sådan myndighet och eftertraktar inte heller att vara det. På det språkliga området, liksom 
på andra fält där Akademien är intresserad, ägnar sig Akademien ht att stödja, upplysa, råda och 
främja (Gyllensten 1984 s. 12-19). 

Vad gäller den litterära huvuduppgiften föreskrev Gustav III i ~kademi ins  stadgar att 
Akademien årligen skulle utlysa tavlingar i vältalighet och skaldekonst, med ämnen som 
Akademien skulle fastställa (vanligtvis äreminnen över framstående svenskar och olika 
filosofiska uppslag) och tillkännage året innan. Akademien skulle bedöma tävlingsskrifterna 
och uppläsa vinnarnas arbeten vid Akademiens offentliga sammankomst den 20 december. 
Akademien skulle dessutom själv utge eller uppläsa litterära arbeten som ett slags mönster för 
hur man borde skriva. Vidare skulle Akademien Arligen prägla en minnespeng och författa en 
minnesteckning över någon framstående svensk i syfte att odla nationens stora minne. Under 
de första decennierna av Akademiens historia spelade tävlingarna och bedömningarna av 
insända arbeten en stor roll. Att vinna ett pris i Akademien var en god vägtill framgång i 
samhället. Tävlingarna lockade mfinga deltagare. De flesta var unga mäh i karriären - 
universitetsstuderande, lärare, yngre präster, tjänstemän och officerare. Till den höga prestige 
som Akademiens tavlingar åtnjöt långt fram mot mitten av 1800-talet bidrog väsentligen att 
landets största litterära begåvningar deltog i dem och utmärktes. Många av dem valdes omsider 
också in i Akademien. Med tiden blev uppgiften att läsa och bedöma varje tävlingsbidrag alltför 
betungande för Akademien. Guldkornen var ffi och blev med tiden allt färre. I början av 1900- 
talet lyckades de båda ledamöterna Karlfeldt och Heidenstam övertyga Akademien att inte 
längre upprätthålla plikten att arrangera tävlingarna som med tiden blivit meningslösa och 
otidsenliga (ibid, s. 19-24). 

Mitten och senare hälften av 1800-talet blev en tid av stagnation för Akademien, de 
ursprungliga uppgifterna kunde inte fullgöras effektivt med de resurser som man förfogade 
över. Den rena prestigen, som varit gångbar under Gustav III :s dagar, hadk urholkats och 
förslog inte mer (ibid, s. 27). Det bibliotek man hade till sitt förfogande skänktes bort, främst 
till Kungliga biblioteket och Stockholms högskola. Aterstoden av biblioteket skingrades 1890, 
då omkring 10 000 volymer skänktes till olika universitets- och laroverksbibliotek (Almhult 
1967, s.26). Den stora vändpunkten kom kring sekelskiftet, i och med Alfred Nobels 
testamente, då Akademien erbjöds uppdraget att utdela Nobelpriset i litteratur. Akademien kom 
därmed åter i rampljuset och den stora Nobeldonationen började undan för uhdan dra till sig 
också andra donationer, för svenska pris, stipenher och anslag (Gyllensten 1984, s. 27-28). 
För närvarande utdelar Akademien cirka 50 priser, stipendier och anslag årligen, varav en del 



utgAr ur egna medel och en del ur fonder som överlämnats till Akademien. Flertalet av 
belöningarna ayser litterära, språkliga och allmänt kulturella insatser och utdelas utan ansökan. 
Av alla priser som Svenska Akademien delar ut kan vi bara nämna ett fåtal, bl a Stora priset, 
Bellmanpriset, Teaterpriset, Språkvårdspriset, Oversattarpriset och Nobelpriset. Stora priset 
utdelas för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden. Bellmanpriset 
utdelas för att hedra en framstående svensk skald. Teaterpriset utdelas som belöning till 
framstående scenartister, regissörer och dramatiska författare. Språkvårdspriset utdelas för 
insatser inom, språkforskning och sprakvård. Oversattarpriset utdelas för att belöna 
Översättningar fil1 svenska språket, främst inom skönlitterturen men även inom humaniora 
(Register över Svenska Akademiens priser och stipendier samt Svenska Akademiens 
handlingar 1989). För att klara alla dessa åtaganden har Akademien inom den egna kretsen 
utsett ett antal arbetsgrupper, t ex Språkkommittén och Teaternamnden, vilka bereder 
behandlingen a l  olika ärenden för Akademien. I detta sammanhang bör redaktionen för Artes 
namnas, den tidskrift som Akademien utger tillsammans med Musikaliska Akademien, 
Konstakademien och samfundet De Nio. Till sin hjälp har Akademien en rad stödorgan av olika 
slag, t ex Nobelbiblioteket, kansliet och räntmästaren. De två sistnämnda svarar för 
sekretariatsuppgifterna respektive den ekonomiska förvaltningen (Fakta om Svenska 
Akademien, s. (4)). 

Akademien onpsätter för närvarande flera miljoner kronor årligen för för ordboksarbete, 
Nobelprisutdelning och prisutdelning, för språkliga och andra forskningsföretag, för litterära, 
historiska och andra utgåvor, studier och stöd, för tidskriftsbidrag, för pris och stipendier, med 
mycket mera. De största posterna går till ordboksarbetet och andra språkliga projekt, till 
Nobelarbetet, d v s pris, pxisutredningar och Nobelbiblioteket. Dessa verksamheter finansieras 
genom intäkterna från Post- och Inrikes Tidningar respektive Nobelstiftelsen. Andra insatser 
bekostas på grundval av donationer, de flesta bundna till bestämda ändamål, några för 
Akademiens frip disposition. För att motsvara donatorernas föstroende har Akademien vinnlagt 
sig om aktiv förmögenhetsförvaltning, för att inte de medel som man förfogar över ska 
uppslukas av inflation och kostnadsstegringar (Gyllensten 1984, s. 29-30). Svenska 
Akademien är en helt privat organisation, man åtnjuter inga anslag av skattemedel eller andra 
statliga medel (ibid, s. 14). 

Svenska Akademien har sina lokaler i Börshuset, som ligger vid Stortorget i Gamla stan i 
Stockholm. Där samlas Akademien en gång i veckan, torsdagar klockan 17 under perioderna 
15 januari- 31 maj och 15 september- 20 december, i dess sessionsrum. Dessa 
veckosammankomster, som brukar vara en och en halv timme, är slutna sammanträden. På 
dagordningen står ofta diskussioner kring Akademiens alla priser och stipendier, 
framställningar om stöd av olika slag som inkommer samt arbetsgruppernas, projektgruppernas 
och stödorganens verksamhet. Under årets sista månader förbereder man inför utdelandet av 
Nobelpriset, 10 december, och Akademiens högtidssammankomst, 20 december ( Fakta om 
Svenska Akademien, s. (4-5)). 



3.2 Nobelpriset i litteratur 
l 

Den svenske uppfinnaren och industrimannen Alfred Nobel instiftade fem internationella pris i 
sitt testamente av år 1895. Prisen skulle årligen tillfalla de som gjort förtjänstfulla insatser inom 
områdena fysik, kemi, fysiologi eller medicin, främjande av fred och litteratur. Vid Alfred 
Nobels död 1896 frigjordes en stor förmögenhet, närmare 32 miljoner i dåtidens penningvärde, 
för detta ändamål. 

Det upprättades en stiftelse, Nobelstiftelsen, som fick ansvaret att förvalta denna förmögenhet, 
samt andra administrativa och praktiska uppgifter i samband med prisbedömningarna och 
prisutdelningarna. Stiftelsen styrs av en direktör och leds av en styrelse. Ordförande utses av 
regeringen och övriga ledamöter väljes in av de prisutdelande organisationerna. Ambitionen vid 
förvaltningen av donationen har varit och är att vidmakthålla värdet av förmögenheten och stalla 
tillräckliga medel till de prisutdelande institutionernas allt mer omfattande och kostnadskrävande 
utredningsarbeten. Under årens lopp har Nobelstiftelsen erhållit ett flertal donationer och bidrag 
från andra håll. Sedan 1946 åtnjuter stiftelsen aven skattefrihet. Skattefriheten emellertid på 
vag att bli allt mer illusorisk till följd av en stark ökning av indirekta skatter och avgifter, t ex 
sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och omsättningsskatt (Gyllensten 1980, s. 3-6). 

Som ekonomisk förvaltare agerar Nobelstiftelsen i allt väsentligt som ett investmentbolag, dock 
med några betydelsefulla skillnader. Befrielsen från statlig inkomstskatt betyder att stiftelsen 
inte behöver låta skattetänkandet få inflytande över sina dispositioner. vidare är rätten att 
investera i aktier, enligt stiftelsens reglemente, begränsad till 60% av det egba kapitalet. En 
liknande begränsning gäller innehavet av utländska aktier, detta är fastställt till 25% av det egna 
kapitalet. Dessa restriktioner utgör dock ingen allvarlig svårighet vid kapitalförxaltningen, utan 
markerar snarare att stiftelsens politik är att uppnå en god riskspridning. För att möta kraven på 
riskspridning, god avkastning och högsta möjliga tillväxt har stiftelsens kapitalplaceringar 
inriktats på olika områden: fastigheter, värdepapper och i utländska valutor (Ramel 1984 s. 4- 

5 ) .  

Nobelstiftelsen fungerar även som arrangör och värd vid ceremonierna och festligheterna i 
samband med prisutdelningarna den 10 december. Med prisbesluten, nomineringen av 
kandidater eller det sakliga bedömningsarbetet har däremot Nobelstiftelsen ingenting att skaffa, 
där är de prisutdelande organisationerna helt självständiga. Nobelpriset i littyratur utdelas av 
Svenska Akademien (Gyllensten 1980, s. 3-6). Till en början var Akademien mycket tveksam 
till att åtaga sig uppdraget att utse pristagare. Uppgiften låg utanför dess traditionella 
verksamhetsomrAde, att berika och bevara det svenska språket och litteratuln. Man ansåg 
också att företaget att utvalja den bästa författaren i hela världen under ett år vara hopplös, vilket 
val man an gjorde skulle världen stalla sig frågande och kritisk. Uppdraget att dela ut 

l l 
Nobelpriset nödvändigjorde att man utarbetade metoder för att bevaka och bedöma vad som 
sker i den litterära världen. (ibid, s. 18- 19). 



Varje prisutdelande organisation har till sin hjalp en s k Nobelkommitté som organiserar och 
ansvarar för det utredningsarbete som krävs för handläggningen av Nobelpriset. Svenska 
Akademiens Nobelkommitté ansvarar för utredningsarbetet rörande Nobelpriset i litteratur. 
Denna består av fem ordinarie ledamöter utsedda av Akademien ur dess egen krets. Dessa fem 
väljs för tre år i taget och kan väljas om. Nobelkommitténs arbete förlöper året runt. Detta 
arbete sker dock i kontinuerlig diskussion och kontakt med Svenska Akademien vid 
Akademiens rekelbundna veckosammanträden (ibid, s. 6- 10). 

Vid sitt utredningsarbete har Nobelkommittén stöd av på olika sätt uppbyggda resurser och 
rutiner, bl a så kallade Nobelinstitut. Svenska Akademiens Nobelinstitut, vars föreståndare är 
den ständige sekreteraren, består av specialister inom olika länders litteratur, väl förtrogna med 
de senaste trenderna inom sina respektive ansvarsområden (Almhult 1967, s. 63). Institutets 
medarbetare skall enligt paragraf 1 i instruktionen förbereda nobelprisarbetet. De gör 
översättningar hv utländska texter, bevakar utländska tidskrifter, inlämnar översikter över de 
viktigaste föredeelserna inom sina respektive litteraturområden under det gångna året samt 
lämnar hänvisiungar om läs- och inköpsvärda arbeten (1901). Institutet inrättade ett biblioteket, 
det så kallade Nobelbiblioteket, som det skulle vara förenat med (Almhult 1967, s. 63). 

En kandidat måste vara nominerad av någon person som är berättigad till att framställa förslag, 
ansökningar om erhållande av nobelpris beaktas således inte. Berättigade till att föreslå 
nobelpristagare är: Svenska Akademiens ledamöter, andra akademier, institutioner och samfund 
med likartade dammansattningar och uppgifter, vidare har professorer i litteraturhistoria och i 
sprak förslagsrätt, liksom tidigare nobelpristagare samt ordförandena i författarorganisationer 
som är repekentativa för sitt lands skönlitterära verksamheter. Varje år inbjuder 
Nobelkommittdn dessa svenska och utländska litteraturkännare att inkomma med sina förslag 
till Svenska Akademien eller kommittén senast den 31 januari det år priset utdelas. Alla 
kandidater som blivit föreslagna förs upp på årets förslagslista som sammanställs av 
~obelkornmittdn. I bö jan av februari läggs listan fram for hela Akademien som då kan tillfoga 
nya namn. ~ n t i l e t  kandidater brukar vid denna tidpunkt uppgå till ca 100-150. Sedan börjar 
utredningsarbetet under Nobelkommitténs ledning. De nominerade kandidaternas verk 
inskaffas i original eller Översättningar i den händelse de inte redan finns på Nobelbiblioteket. I 
de fall då en kandidat sknver på ett språk som inte är tillgängligt för Akademiens ledamöter och 
då det råder 6rist på Översättningar, beställs provöversätttningar. Kommittén beställer 
expertutlåtanden, orienterar sig kring de föreslagna och deras ställning i den litterära världen 
med hjalp av bl a uppslagsverk, tidskrifter, litteraturkritiska eller litteraturvetenskapliga 
översiktsarbeten och förbereder ärendet genom studier och diskussioner. Om priskandidater av 
större betydelde samlas ett omfattande informationsmaterial. Samtidigt laser kommitténs 
medlemmar så mycket de kan av dessa priskandidater i original eller i Översättning och ger de 
övriga ledamöttrna i Akademien Iasrekommendationer. Inför Akademiens sommaruppehåll 
avger sedan Nobelkommittén en kommenterad lista över dem man har enats om att prioritera för 
beaktande under det innevarande året (Gyllensten 1980, s. 12- 16). Vid denna tidpunkt är listan 
vanligtvis reducerad till fem namn (Fakta om Svenska Akademien, s. (8)). Även i denna lista 



kan Akademien själv göra tillägg eller ändringar. Sedan börjar överläggningarna som brukar 
vara klara fram emot slutet av oktober. Svenska Akademien fattar själv beslut efter omröstning 
och är inte formellt bunden till kommitténs rekommendationer. För att ett val inom Akademien 
skall vara giltigt kravs att minst tolv ledamöter deltar vid röstningen och att någon kandidat 
erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna (Gyllensten 1980, s. 16- 17). Prisutredningarna, 
förslagen, överläggningama samt de enskilda ledamöternas voteringar är hemliga - endast det 
slutliga prisbeslutet offentliggörs vid den tidpunkt som Svenska Akademien fastställt (ibid, s. 
7-8). 

3.3 Svenska Akademiens Nobelbibliotek 

I detta avsnitt har vi främst använt oss av muntliga uppgifter från bibliotekschefen vid Svenska 
Akademiens Nobelbibliotek. l 

Svenska Akademiens Nobelbibliotek grundades 1901 i samband med att ~obe f~ r i s e t  i litteratur 
började delas ut. Emedan Svenska Akademien avhänt sig sitt bibliotek, måste det nya byggas 
upp från grunden (Almhult 1967, s. 63). Svenska Akademiens Nobelbibliotek är ett privat 
bibliotek helt utan statliga eller kommunala anslag. Det finansieras helt med phvata, fonderade 
medel, främst från Nobelstiftelsen men Akademien tillskjuter också en del ur sin egen budget. 
Svenska Akademien och Nobelbiblioteket är således helt oberoende och fristhende, det finns 
således ingen som kan utöva påtryckningar. Nobelbibliotekets primära uppgift är att förse 
Svenska Akademien med nödvändig litteratur och annan information i dess prisarbete. För 
Akademiens Nobelprisarbete och övriga verksamheter anskaffas därför både utländsk och 
svensk litteratur i stor utsträckning. Nobelbiblioteket har sju stycken anställda bibliotekarier, 
varav sex är heltidstjänster. Utöver en god utbildning i litteraturvetenskap och språk bör man 
dessutom ha ett levande intresse för skönlitteratur för att bli anställd vid Nobelbiblioteket. 

Biblioteket har till uppgift att bygga en representativ internationell samling av modern litteratur. 
Enligt reglementet skall biblioteket omfatta klassiker, samtida skönlitteratur, encyklopedier, 
bibliografier, biografiska lexikon, ordböcker, litteraturvetenskapliga arbeten, essäer, litterära 
tidskrifter. Dessutom humanvetenskaplig litteratur såsom historia, konsthistoria, filosofi och 
språkvetenskap. Huvudvikten ligger på samtida skönlitteratur, denna anskaffas inom ett 
trettiotal språkområden som biblioteket har att bevaka (Reglemente 1902, s. 3i4). Litteraturen 
anskaffas i första hand på originalspråken men ofta också i Översättning. Den orientaliska och 
afrikanska litteraturen finns dock inte på sina inhemska språk utan endast i Översättning, 
förutom till svenska mestadels till engelska, franska och tyska. Antalet lbpande litterära 
tidskrifter uppgår för närvarande till drygt 180 stycken, varav många i obktna serier fran 
seklets början. Samlingarna, som på senare tid ökat med ca 2500 titlar om året, beräknades 
1991 uppgå till 200 000 volymer. Därmed är Nobelbiblioteket Nordens största på den 
internationella skönlitteraturens område. 

Anslaget för inköp av litteratur uppgår för närvarande till ca 700 000 kronor årligen, det 



omfattar aven tidningar och tidskrifter. Detta anslag förbrukas sällan fullt ut. Litteratur, 
tidningar och tidskrifter anskaffas från hela världen med ledning av de förslag som inlämnas 
och genom en intensiv bevakning av såväl svensk som utländsk litteraturvetenskap och kritik. 
Viktiga förslagsgivare är bl a Akademiens ledamöter och institutets medarbetare, men aven 
forskare och övriga besökare på Nobelbiblioteket som är bevandrade inom bibliotekets 
specialområde. ,Vid bevakningen av svensk och utländsk litteratur har personalen främst hjälp 
av alla de tidningar och tidskrifter som anskaffas. 

Många utländska och svenska förlag insänder friexemplar till Nobelbiblioteket. Från de 
svenska förlagen erhåller Akademien, i egenskap av prisjury, friexemplar av vissa titlar i den 
aktuella utgivningen och får på detta sätt en tämligen god täckning av den svenska litteratur som 
intresserar. De sma svenska förlagen betalas i regel för denna tjänst, då Akademien vill stödja 
dem. De stora nordiska förlagens friexemplar, som t ex Bonniers och Norstedts, far överföras 
till biblioteket efter ett år. Allmänheten får således vänta ett år på att få låna dessa böcker som 
under denna tfd endast ar tillgängliga för Akademiens ledamöter - det så kallade 
karantänsystemet. Detta för att förlagen inte ska lida något avbräck i sin försäljning. 

Förvärv sker ayen genom byten, i synnerhet med flera östeuropeiska bibliotek. Detta sker 
emedan man i de forna kommuniststaterna har brist på både pengar och böcker. 
Bytesverksamheten går till på så satt att man tillsänder varandra listor över de dubbelexemplar 
som finns. sed+ meddelar man varandra vilka exemplar som intresserar. På senare tid har man 
dock blivit mer restriktiva vid anskaffningen av litteratur på vissa originalspråk. Vad då gäller 
exempelvis de slaviska språken så anskaffas för tillfallet endast ryska och polska verk i 
original, dels beroende på att ingen av dagens ledamöter behärskar de övriga språken och dels 
beroende på +messkäl, man kan inte härbärgera hur mycket litteratur som helst. Detta 
avspeglas aven i bytesverksamheten med de östeuropeiska länderna, man byter där ca tjugo 
böcker mot ca fira böcker från bibliotek i de Baltiska länderna. 

Nobelbiblioteket erhåller aven gåvor från enskilda. I sådana fall förbehåller sig dock biblioteket 
alltid full handlingsfrihet med gavorna. Bland större donationer kan nämnas professor Henrik 
Schucks och kritikern Klara Johanssons bibliotek. I regel anskaffar Nobelbiblioteket endast ett 
exemplar av vkje titel och då rör det sig oftast om originalutgåvan. Med tiden har många 
böcker därför blivit rariteter. Mycket värdefulla exemplar ställs undan i Akademiens arkiv och 
ersättes med senare utgåvor. Rariteter lånas endast ut för speciella ändamål, t ex utställningar, 
och då med ett högt försäkringsvärde. I Akademiens arkiv finns dessutom en liten 
handskriftsavdelning, med bl a äldre ledamöters korrespondens som är sekretessbelagd men 
tillgängligt för forskning först femtio år efter ifrågavarande ledamot avlidit. 

För närvarande pågår en datorisering av bibliotekets sökverktyg. En datorbaserad lokal katalog, 
kallad Libertas, övertar den gamla pappersbaserade katalogens funktion. Löpande registrering 
av titlar, hänvisningar till bokverk om skilda författarskap, essäer och studier som ingår på 
skilda håll samt tidskriftsartiklar (recensioner, översikter, intervjuer m m) sker kontinuerligt. 



Den retroaktiva inkodningen av den gamla pappersbaserade kortkatalogen beräknas vara helt 
klar inom några år, i december 1995 skall ca 120 000 titlar med hänvisningar vara inlagda. 
Emedan flera ledamöter är vana vid den pappersbaserade katalogen, kommer denna tills vidare 
att behållas så länge behov föreligger. På biblioteket finns också möjligheter att söka i Internet, 
Lyrix (bibliografisk lyrik databas), Artikelsök samt Libris, vilket Akademien för sitt arbete 
ständigt har behov av. Framöver kommer man att skaffa en rad bibliografiska på CD- ROM. 
Av dessa databaser har allmänheten endast tillgång till Libertas och Artikelsök på CD-ROM, 
tanken är emellertid att allmänheten, så småningom, även skall ges möjlighet att' söka i Libris på 
CD-ROM. Många av Nobelbibliotekets titlar är sökbara i den nationella databasen Libris och 
genom löpande inlägg samt retroaktiv katalogisering blir allt fler titlar sökbara. Men man lägger 
endast in den utländska litteraturen i Libris emedan svensk litteratur i stor omfattning redan 
finns på folk- och forskningsbiblotek. Genom anslutningen till Libris deltar således 
Nobelbiblioteket i fjärrlåneverksamheten. 

Enligt reglementet, f r h  1902, skall Nobelbiblioteket i "främsta rummet" betjana Akademien 
och dess medarbetare. Men Nobelbiblioteket ar aven öppet för allmänheten, "för så vidt icke 
bibliotekets huvuduppgift daraf röner hinderV(s. 3). Med allmänhet avsågs från början 
forskare, skriftställare, studerande och lärare inom bibliotekets specialodåde (ibid, s.5). 
Sedermera äger dock allmänheten i stort ratt att nyttja Nobelbiblioteket, t ex för upplysning i 
litterära angelägenheter. Vem som helst kan beviljas rätt till hemlån, men som praxis galler dock 
att ifrågavarande persons behov inte är av sådan karaktär att de i alla händelser kan betjänas vid 
universitets- eller folkbiblioteken. Ett tungt vägande skäl till detta föifarande är att 
Nobelbibliotekets bestånd fordrar varsamhet, man anskaffar i regel endast ett exemplar av varje 
titel och utan restriktioner torde många böcker snabbt slitas ut. Det finns dock ett sätt att kringgå 
denna regel, genom att låna från andra bibliotek, men i så fall står ifrågavarande bibliotek som 
låntagare. När en nykomling infinner sig på Nobelbiblioteket och ber om att få låna hem 
böcker, gör personalen således i varje särskilt fall en bedömning av dennes behov. Följaktligen 
är Nobelbibliotekets låntagare i de flesta fall personer som söker modem skbnlitteratur och 
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litteraturvetenskapliga verk i kvalificerat studiesyfte, d v s personer som antingen bedriver 
studier vid universitet eller arbetar med skönlitteratur i sin profession. Gentemot dem på 
akademisk grundniva kan man dock i vissa fall vara restriktiva, t ex litteraturvetare som läser 
litteraturkurser och kommer med långa boklistor, de hänvisas tillbaka till unive~sitetsbiblioteket 
eller till folkbiblioteken. En mindre grupp av Nobelbibliotekets låntagare kan karakteriseras 
som lustlasare, det är personer som främst laser skönlitteratur på olika originalspråk, litteratur 
som annars kan vara sv& att finna på andra bibliotek. 

De villkor som galler för hemlån är att vederbörande är bosatt i Stockholm, att man har en 
borgensman som står under eget namn i Stockholms telefonkatalog, samt at; de böcker som 
lånas ofördröjligen återlämnas i den händelse de skulle behövas för Akademiens arbete. Det är 
Svenska Akademiens bibliotek och dess främsta uppgift är att ge ledamöterna basta möjliga 
service. En Akademiledamot kan således röra sig obehindrad i biblioteket och söka litteratur. 
Men i de fall en ledamot kommer till biblioteket, frågar personalen i regel om vederbörande 



behöver någon bjälp. Om en Akademiledamot behöver hjälp får allmänheten vänta under tiden. 
När en Akademiledamot snabbt behöver en bok, t ex från någon ort i ett annat land, så ringer 
eller faxar perqonalen till ifrågavarande ort och ber dem skicka boken med expressfart. 
Litteratur inom bibliotekets specialområde anskaffas omgående då en ledamot anmäler sitt 
intresse. Vidare håller biblioteket ledamöterna informerade om aktuell litteratur, dels via utskick 
och dels genom att lägga fram nyförvärvad litteratur på bordet i det s k sessionsrummet i 
samband med Akademiens veckosammankomster. För övrigt har ledamöterna ett eget konto på 
vilket de kan iniiandla sådan litteratur som biblioteket inte ansvarar för, det är bara att meddela 
räntmästaren en och annan gång om året att man gjort inköp för ett visst belopp. 

På Nobelbiblioteket har som sagt Akademiledamöterna högsta prioritet. För övrigt är man mån 
om att hålla en  så hög servicenivå som möjligt gentemot allmänheten. Detta gäller kanske 
framför allt vissa forskare utanför Akademien. Akademien upplåter kostnadsfritt 20 
studieplatser nere i källaren, i den s k Palmstedtsalen, för seriöst arbetande forskare inom 
litteraturvetenskap och angränsande områden. Dessa forskare har egen nyckel till salen och kan 
benyttja denna när de vill. De kan t ex få låna böcker en längre tid, ha dem liggandes på den 
egna hyllan nere i käilaren, och biblioteket kan i bland, även för deras rakning, kräva in böcker 
från övrig allmänhet, I forskarsalen kommer man snart installera en terminal till den lokala 
katalogen Libefas samt Libris på CD-ROM, så att sökningar kan utföras där. Efterfrågan på 
dessa studieplatser ar för tillfället mycket stor och de forskare som har plats måste därför 
registrera sina besök, den som sällan använder sin plats riskerar således att bli av med den. För 
att erhålla en forskarplats måste vederbörande först inlämna en ansökan till bibliotekschefen 
som sedan Vem som tilldelas forskarplats bestäms i varje särskilt fall, vilket betyder att 
det inte måste gälla en akademisk avhandling utan det kan även vara journalister, regissörer 
eller författare som bedriver någon form av forskning utanför de akademiska institutionerna. 
~obelbiblioteket har även en något högre servicenivå gentemot vissa institutioner, t ex när 
journalister vid Sveriges Radio eller Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter skall göra 
reportage om en aktuell författare, då kan det också handa att man kräver in en bok som någon i 
den övriga allmknheten händelsevis har lånat. 

Fram till år 1921 var Svenska Akademiens och Nobelbibliotekets lokaler belägna vid 
Skeppsbron respektive Norra Bantorget. Genom en donation som Akademien erbjöds, år 
1913, fick man möjlighet att för all framtid förvärva nyttjanderätten till Börshusets övervåning 
och vind. Akademien som alltid firat sin högtidsdag i Börsalen, men i övrigt tidvis haft 
lokalproblem, kunde år 1921 ta dessa lokaler i besittning. Sedan dess är även Nobelbiblioteket 
inrymt i Börshuset, vid Stortorget i Gamla stan i Stockholm (Almhult 1967, s. 31-32). 
Nobelbiblioteket disponerar över halva övervåningen, vinden samt en del av källaren. Den mest 
frekventa litteraturen, d v s litteratur på engelska, franska och svenska, förvaras i 
övervåningen. Litteratur på övriga språkområden förvaras i vinden och tidskriftsamlingen finns 
i källaren. År '1994 byggde man om och installerade kompakthyllor på vinden och i 
övervåningen. Biblioteket har därmed fått expansionsutrymme för sju- åtta år framöver. Nästa 
steg blir att flytta ned en del litteratur till källaren och då behöver kompakthyllor installeras även 



dar. 
Under september-maj ar Nobelbiblioteket öppet för allmänheten måndag till fredag, mellan 
klockan 10-15 och torsdag aven klockan 17-19. Under juni-augusti är biblioteket öppet tisdagar 
och torsdagar klockan 10-14. Samlingarna är tillgängliga för hemlån mot borgen liksom för 
utlån till andra bibliotek - med det vanliga undantaget för referenslitteratur, rariteter, tidskrifter 
och broschyrer. Lånetiden för en bok är fyra veckor och kan förlängas. Nobelbiblioteket har ca 
400-500 låntagare och ca 5000 utlån per år. Allmänheten äger endast tillträde till 
expeditionslokalen och läsesalen. I expeditionslokalen finns katalogerna och d& sker låne- och 
informationsservice. Läsesalen domineras av ett stort bord, laderfatöljer och inörka trähyllor 
utefter väggarna. Här finns referenslitteratur och tidskrifter tillgängliga. Dessa Hyllor är de enda 
som är öppna hyllor, övrigt material hämtas fram ur magasin på förfrågan. l 



4 Resultatpresentation 

4.1 Ledamöternas situation 

Intervjuerna genomfördes under perioden 12-26 oktober 1995 och omfattade sammanlagt åtta 
Akademiledamöter. Intervjuerna tog ca 15 minuter vardera och genomfördes i tre olika 
tjänsterum i Syenska Akademiens lokaler. Sju av de åtta intervjuerna gjordes kort före 
Akademiens vec&osamrnanträden. Emedan vi bara hade en bandspelare till vårt förfogande och 
inga andra tillfallen bjöds, blev två av dessa sju intervjuer inte inspelade på band. De båda 
intervjuer som genomfördes med anteckningar skrevs ut och sammanfattades direkt efter att de 
var avslutade. Den insamlade informationen från intervjutillfällena finns således i form av 
anteckningar och bandinspelningar. 

För närvarande deltar endast femton ledamöter i Akademiens aktiviteter (Nilsson 1993, s. 55). 
Av dessa femton ledamöter fick vi intervjua åtta, men bland dem finns dock representanter för 
alla de kategorier som brukar ingå i Svenska Akademien. Således har intervjuer gjorts med 
författare, litteraturvetare, språkvetare, historiker och jurister. Några av våra intervjupersoner 
ingår i Nobelkommittén. Slutligen är en av våra åtta respondenter kvinna. 

För att fA en bättre överblick och lättare kunna urskilja det gemensamma mönstret har vi valt att 
först organisera datamängden enligt en så kallad delanalys (Holme & Solvang 1991, s. 120- 
122). Vi har då delat upp ledamöternas redogörelser i olika utsagor som kan kategoriseras i 
olika aspekter av de båda problemområdena och därefter ställt upp dem i tabellform. Detta lat 
sig lätt göras emedan datamangden inte var alltför omfattande, vilket kanske berodde på att 
frågorna till Akademiens ledamöter var av mera värderande karaktär. Ett vanligt problem med 
en så kallad "interview guide approach", avspeglar sig dock något i datamangden - att olika 
respondenter täcker olika aspekter av ämnet i skiftande grad (Cms guide 6: 1984, s. 17). 

Innan vi ger ordet till Akademiledamöterna själva vill vi dock meddela läsaren tre saker. För det 
första är citaten lätt redigerade. För det andra är ledamöternas uttalanden omkastade under varje 
rubrik, saledes är det t ex inte samma ledamot som uttalar sig som nummer 1 i avdelning I och 
avdelning II, o s v. Emedan &got ordval kanske är "typiskt" för en viss ledamot, ville vi 
begränsa möjligheten att skapa en samlad bild av dennes uppfattningar. För det tredje att då 
ledamöterna talar om "litteratur" är ofta en mera inskränkt betydelse underförstådd, då avses 
främst litteraturvetenskap och skönlitteratur. 



4.1.1 Ledamöternas åsikter om Nobelbiblioteket och dess tjänster 

I. Om bibliotekets samlingar: vad ar bra - saknas något? 

1. Den moderna litteraturen är mest komplett. Det måste vara det främsta biblioteket för 
samtida litteratur i norra Europa. För mig är biblioteket oerhört viktigt, det har det varit i många 
år - långt innan jag valdes in i Akademien. Om jag behöver böcker som inte finns här så 
inskaffas de mycket snabbt, det uppskattar jag väldigt mycket. 

2. Det är faktiskt, i denna jämförelse, det bästa biblioteket för utländsk litteratur i Sverige. Det 
finns viss sorts litteratur som man söker förgäves på Kungliga biblioteket, så det är ett naturligt 
ställe att gå till om man behöver orientera sig i samtidens skönlitteratur. Detär klart att man 
många gånger ser luckor, men då går det att reparera när det rör sig om färska böcker. Det ar 
värre när det är några böcker som har en några år på nacken, sådana kan det vara besvärligt att 
få in. Det har hänt många gånger att det varit uppslagsverk eller en viss författares produktion 
som saknats, då har det inhandlats. Det är det som är fördelen med att ha sitt eget bibliotek. 

3. Det är ett bibliotek specialiserat på skönlitteratur, det finns inga andra avdelningar som stör, 
det är mycket praktiskt. Här finns allting och det som inte finns det skaffar de1! De har mycket 
bra försörjning på samtida litteratur. 

4. Det är ingenting som saknas. Vi kan i så fall ge inköpsförslag. Jag har ibland givit förslag 
på litteratur och tidskrifter. Då skaffar biblioteket det på en gång, det är aldrig några problem. 

5. Man läser ganska mycket modem litteratur, både privat och som Akademiledamot, det är 
bara att ta för sig av de mängder av litteratur som strömmar in här. Jag har kdnske ändå mest 
använt biblioteket för forskning. Det jag framför allt haft glädje av är den stora brevsamling 
som finns i bibliotekets arkiv och de äldre ledamöternas boksamlingar, d v s både böcker som 
skrivits av äldre ledamöter samt de böcker de själva begagnat och lämnat i arv till biblioteket. 
Det är klart att bibliotekets samling inte på något satt är fullständigt. Den moderna litteraturen är 

rikligt företrädd, men någon systematisk accession av äldre litteratur har man aldrig haft och det 
behövs inte heller för den finns på andra bibliotek. 

6 .  Vi laser mycket skönlitteratur så biblioteket är en tillgång för Akademiledamöterna. 
Personligen skulle jag gärna se att det fanns lite mer biografier och historia, men jag förstår så 
väl att det inte går. De måste begränsa sig, de kan inte köpa in allt. Vi kan aven köpa lite böcker 
själva och meddela räntmästaren det en och annan gång under året. Galler det t ex 
skönlitteratur, är det bara att saga till, så skaffar biblioteket det. I 

7. Här finns en mängd svensk skönlitteratur, litteraturkritik och annat som är bra att ha 
tillgång till. Att äldre litteratur saknas i samlingen ar egentligen inget problem, vi har 
möjligheten att låna interurbant om det skulle behövas. Det som inte ar tillräckligt i vårt 



bibliotek, vad gäller Akademiens arbete, är den språkliga avdelningen. Vi bör införskaffa flera 
viktiga standard- och referensverk på det språkvetenskapliga området. Lexikon har vi relativt 
bra, men också där kan man förstärka något. 

8. Det är egentligen inget som saknas. Ibland kan någon författare saknas, men då är det 
främst äldre litteratur. Sedan är det inte alltid säkert att biblioteket har en viss författares 
debutverk eller efterföljande produktion, nät- denne får ett genombrott. Men om något saknas, 
köps det in eller skaffas på annat sätt. 

Samtliga respondenter är mycket nöjda med Nobelbibliotekets bestånd, främst nar det galler 
svensk och utländsk skönlitteratur. Att relevant litteratur ibland kan saknas säger samtliga 
respondenter, samtidigt betonas dock att det är bara att säga till så åtgärdas det med detsamma. 
Fyra respondenter påpekar vissa brister i den äldre litteraturen (2,5,7,8). En av dem menar att 
detta ibland kan utgöra ett problem (2) medan de tre övriga samtidigt säger att detta egentligen 
inte är något problem, då äldre litteratur kan skaffas på annat satt, t ex genom lån från andra 
bibliotek, vilket två respondenter framhåller (5,7). En respondent anser det angeläget att 
anskaffa lexikon, standard- och referensverk på det språkvetenskapliga området (7). Även 
personliga preferenser kommer till uttryck - en respondent ser gärna flera historiska och 
biografiska verk i samlingen (6) ,  men framhåller samtidigt att Nobelbiblioteket ar ett 
specialbibliotek och att ledamöterna har möjligheter att inhandla litteratur på eget konto och 
sedan meddela räntmästaren om detta. 

II. Om sökverktyg och sökbeteende: vad tycker ni om bibliotekets datorbaserade och 
pappersbaserade kataloger - använder ni dem? 

1 .  Den målmedvetet genomförda datoriseringen av biblioteket har inneburit ett klart lyft. Det är 
inte fardigt ännu, alla rutiner är inte inlagda, men i det allra närmaste. Det pågående arbetet med 
retroaktiv inkodning av den gamla kortkalogen kommer också att få stor betydelse. 

2. Jag arbetar med dator hemma men på biblioteket ber jag ofta om hjalp för att säkert träffa 
ratt. Jag tycker laven att det fungerat bra när jag söker själv, men vid minsta problem får jag 
hjälp. Datorn fungerade lite dåligt i början, da den var nyinstallerad. Då hade vi behövt 
ytterligare någon tjänst. Nu fungerar det bra. 
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3. Jag går själv och söker i hyllorna. Jag hittar inte alltid, men får då hjälp. 

4. Jag brukar inte använda datorn utan i regel så har jag slagit i kortkatalogerna, hittar jag inte 
där så ber jag någon om hjalp, det fungerar utmärkt. Nu är det inte så ofta jag behöver gå via 
katalogerna eftersom jag har ratt att gå direkt till hyllorna. Jag går då bara direkt till hyllan för 
ifrhgavarande land och söker författaren, fyller i en lapp och sätter in en lånesticka. Det är ett 
mycket enkelt system, jag vet precis var saker står. 



5. Jag kan inte söka i datorn, det får någon annan göra. Jag hoppas att de inte ersätter den 
gamla papperskatalogen, att de bär ut det helt och hållet. Jag tycker inte att det är roligt att sitta 
vid en skärm, det är inte inspirerande. För när man har de gamla registren får man idéer medan 
man bläddrar. Det får man inte när man använder datorn, man måste veta vad man skall ha, så 
det är inte särskilt inspirerande faktiskt. 

6. Nej jag använder inte datorn, det är jag dålig på, men jag får hjalp av alla här.Numera går 
det väldigt snabbt att leta reda på de böcker jag behöver. l 

7. Nej det finns inte en chans att jag använder datorn. Nej det blir vanlig!, konventionell 
kortkatalog. Det är inte alls svårt att hitta och skulle det bli några problem så saknas det inte 
folk som hjälper. Jag går inte direkt till hyllan, risken finns att jag ställer till oreda med 
lånestickor och annat. 

8. Jag går inte och letar själv, möjligen i hyllan med dubbletter. Nej, jag säger till direkt eller 
ringer. Jag är ju här varje torsdag och på sommaren ringer jag om det behövs. De skickar på 
posten om det behövs. 

Sex av åtta respondenter utför inte datorbaserade sökningar på egen hand, istället ber man 
personalen om hjalp (3,4,5,6,7,8). Det finns en spännvidd mellan den första respondenten, 
som är mycket positivt inställd till datoriseringen, och den femte respondenten, som uttrycker 
stor skepsis gentemot datorer. Tre respondenter säger uttryckligen att de endist använder den 
pappersbaserade kortkatalogen (4,5,7). Två respondenter går och söker direkt i hyllan (3,4) 
och en respondent säger att han använder datorn (2). Av svaren framgår vidare att sju av åtta 
respondenter ber om hjälp i olika lägen. En av respondenterna säger vanligen till direkt eller 
beställer via telefon (8). En annan respondent ber om hjälp först efter att ha sökt i hyllorna (3). 
tre respondenter säger att de ber om hjälp när de inte finner det vad he söker i den 
pappersbaserade kortkatalogen (4,5,7). En respondent ber om hjalp först efter att denne sökt i 
datorn (2). 

III. Om betjäning och personal : Vad har ni för uppfattning om bibliotekets sewicegrad? 

1. Det här biblioteket sköts mönstergillt och samtidigt med mänskliga proportioner. Jag tänker 
t ex på läsesalen med alla tidskrifter, där kan man hitta viktiga artiklar om litteratur. En av 
bibliotekets fördelar är att artiklar är så lätta att fil tag på och att man kan få kopior, det betyder 
en hel del. Allt fungerar utomordentligt väl. Det beror naturligtvis på alla de skickliga 
bibliotekarier som finns här. Man informerar om nyutkommen litteratur som kak intressera mig 
och det bord med nyförvärvad litteratur som ställs i ordning varje torsdag inför Akademiens 
sammanträde är också mycket fint skött. 
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2. Akademien delar ut ett femtiotal priser varje år och det är därför oerhört viktigt att vi, i vårt 
arbete, har stöd från biblioteket och det har vi. När vi i Akademien behandlar priserna, ber vi 



biblioteket om uppgifter om var och en av de kandidater som blivit nominerade, d v s närmare 
uppgifter om vad de olika kandidaterna åstadkommit m m, det har också fungerat bra. 
Biblioteket är personellt utomordentligt välbesatt. Dimensioneringen är det heller inget fel på, 
accessionen klkar man utan vidare. Samtidigt har man alla dessa nya hjälpmedel, här finns 
möjligheter att söka i Libris och Artikelsök vilket vi ständigt har behov av. Jag är privilegierad, 
får den hjälp jag behöver, det är inget resonemang om det. 

3. Det är en utmärkt personal. De har mycket samvetsgranna utskick av artikelmaterial. Dels 
får man utskick rörande bibliotekets nyförvärv en gång i månaden och så får man en 
sammanställning över artiklar och författare, om vad som kommer. 

4. Jag tycker det fungerar bra, de är så hjälpsamma här. Jag ber om böcker och får dem nästan 
med detsamma. 

5. Det finns duktigt folk som hjälper när man vill. De går direkt och hämtar det man behöver. 
Det går mycket kort att få en bok, om den finns här i huset kan man få den på stubben. 
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6. Jag tycker det fungerar alldeles utmärkt. De är mycket tjänstvilliga här. Om nAgot saknas så 
anmäler man bara sitt intresse och då skaffas det illa kvickt. 

7. Vi är så privilegierade här. Jag ringer bara och talar om vad jag vill ha, dagen efter sil har 
jag det. Något som är mycket bra är att de ställer fram nyutkommen svensk litteratur. Jag 
kvitterar då bara med en liten lapp att jag har tagit något. 

8. Vi är mycket privilegrade. Den stora fördelen är att det ar så lite byråkrati, det är snabb 
service och det h inte svårt att förändra saker som behöver åtgärdas. Allt nyförvärv ställs fram 
på bordet varje torsdag så att Akademiledamöterna kan titta på det. Det tycker jag fungerar bra. 

Samtliga respondenter är mycket nöjda med personal och betjäning. Respondenterna framhåller 
att personalen är tjänstvillig (2,4,5,6,7) och ger snabb service (4,5,6,7,8). Tre respondenter 
säger uttryckligen att personalen är kunnig (1,2,5). Respondenterna betonar särskilda tjänster 
som uppskattasj t ex det bord med nyförvärvad litteratur som ställs fram i samband med 
Akademiens veckosarnmankomst (1,7,8). En annan informationstj anst som nämns av en 
respondent är bibliotekets utskick (3). Läsesalen med alla lättillgängliga tidskrifter och artiklar 
är ocksa uppskattad (1). 

4.1.2 ~edamöternas åsikter om allmänhetens tillträde till Nobelbiblioteket 

IV. Om öppethd~landet gentemot allmänheten: hur tycker ni det fungerar - anser ni an  det är 
önskvärt an  göm Nobelbiblioteket mera öppet för allmänheten? Om ja, hur skulle det då göras - 
gentemot vilka kategorier - och ser ni några problem? 



1. Jag tycker att det skulle vara trevligt med lite fler besökare, därför brukar jag säga till folk 
som frågar, att det finns på Nobelbiblioteket - gå dit, det är öppet för alla. Folk känner inte till 
att det här är ett bibliotek där vem som helst kan få låna, även om de inte betjänas lika snabbt 
som vi. Jag tycker att det ska vara ett levande bibliotek, öppet för alla som är intresserade av att 
läsa, att biblioteket används. Sedan får andra bedöma vad för resurser som behövs, jag tror i 
alla fall att vi har en tillräcklig personal. Men det krävs lite marknadsföring bland 
universitetsfolk och andra. 

2. Jag upplever att det är få låntagare här. Så fort jag traffar någon som är litteraturintresserad, 
berättar jag om Nobelbiblioteket. Jag tycker bara att det skulle vara positivt med flera besökare, 
inte bara forskare och universitetsstuderande, även litteraturintresserad allmänhet. 

3. Här ar öppet för alla litteraturintresserade. Det förvånar mig lite att det ar så få som har 
upptäckt biblioteket och dess läsesal med alla tidskrifter. Man kan inte heller gå ut och 
annonsera om detta för utrymmet är trots allt begränsat. Jag känner ändå många som utnyttjar 
biblioteket och de är i alla fall mycket nöjda. Sedan ar det också många litteraturvetare och 
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studerande som utnyttjar biblioteket. 

4. Öppethållandet är en gåva till svenska folket från Svenska Akademien som svenska folket 
har en mycket dålig kännedom om. Biblioteket kan ta emot fler besökare. Bibliotekets alla nya 
hjälpmedel innebär naturligtvis att man kan utföra fler arbetsuppgifter, men då växer aptiten hos 
låntagarna. Det är klart att vi inte kan ta emot en alltför strid ström av besökare. Biblioteket ar i 
första hand till för seriöst arbetande forskare, vilka vi också har forskarplatser för. De med 
litteraturintresse är välkomna också i den mån de har sin vägar hit. Men som sagt, det finns 
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gränser för hur mycket vi kan ta emot så därför slår vi inte på trumman för detta. 

5. Jo det är mycket värdefullt, inte minst för de studerande. Nu ar det inte så många som 
skriver om utländsk litteratur i Sverige. Men även när man skriver om svensk litteratur så 
behöver man ha tillgång till de utländska mästare som varit betydelsefulla1 för de svenska 
(författarna). Det är naturligtvis främst ett bibliotek för de studerande, studerande och forskare, 
men vad jag vet så är allmänheten inte utestängd, det är bara det att man inte vet om att detta 
förtraffliga bibliotek existerar. Jag tror absolut att det finns utrymme för fler. Det är klart att det 
i så fall kan hända att man springer i vägen för varandra någon gång, att en bok som man skulle 
behöva i Nobelarbetet är utlånad. Sådana fall måste man hantera med stor försiktighet för att 
inte röja sitt alltför stora intresse. Å andra sidan arbetar vi inte med så korta intervaller att en 
bok behövs under dagen. Det finns också en gräns dar det kan bli besvärligt om biblioteket 
skulle få en mycket stor tillströmning. Det har svårt att samtidigt fungera som ett stadsbibliotek 
och vi kan inte heller låta allmänheten gå direkt till hyllorna, det privilegiet bör bara de som hör 
till huset ha. Det måste främst vara ett forskningsbibliotek och ett bibliotek för dem som arbetar 
med skönlitteratur, t ex journalister. 

6. Allmänheten har tillträde, men jag tycker inte allmänheten utnyttjar det tillräckligt mycket. 



Jag vet inte om Idet är  Akademiens sak att göra propaganda för sitt bibliotek. Det är främst ett 
bibliotek för forAkax-e och jag tror att läsplatserna räcker för det. Allmänheten i stort behöver väl 
inte komma hit' utan dem får stadsbiblioteken ta emot. Allmänheten springer knappast på 
universitetsbiblioteken heller. Det är trots allt ett bibliotek för en begränsad skara. Det här 
biblioteket är, skulle man kunna säga, ett mellanting mellan ett universitetsbibliotek och ett 
stadsbibliotek, Gamla stans bibliotek. 

7. Det är ett offentligt bibliotek. Vem som helst kan komma hit och låna böcker mot borgen. 
Det är också ett bibliotek där böckerna tas fram på förfrågan, därför går folk i allmänhet hellre 
till stadsbiblioteket där de kan titta i hyllorna. Sedan är det alltid trevligt med lasplatser men det 
går inte skaffa flera, huset är inte större, så det får vara som det är med det. Jag ser inte heller 
någon mening i att marknadsföra biblioteket. De som behöver hittar hit ändå och allmänhetens 
behov är kanske inte större. 

8. Jag tycker inte att kretsen skall vidgas, det är relativt bra som det ar. Nobelbiblioteket ska 
vara till för forskare och studerande, inte för allmänheten i stort. Om Nobelbiblioteket ska ta 
emot flera måste det ha en större personal, så att inte Nobelarbetet blir lidande. 

Analys l 

Vad galler det andra problemområdet "Jämförelse av ledamöternas synpunkter på allmänhetens 
tillträde till Nobelbiblioteket" har vi som stöd i analysen och för att lättare åskådliggöra 
resultatet för läsaren valt att presentera synpunkterna i ett diagram. Om vi förenklar och 
förstorar de gradskillnader som finns i materialet kan vi tänka oss olikheterna som positioner 
längs två linjer där ändpunkterna utgörs av motsatsparen generelllselektiv och aktivlpassiv. 
Termerna har vi definierat enligt följande: 

Generell: allmänheten sett ur ett bredare perspektiv där kategorierna forskare, studenter, 
kulturarbetare och litteraturintresserad allmänhet ingår.Med kategorin kulturarbetare menar vi 
i det här sammanhanget personer som sysslar med någon form av litterär produktion såsom 
författare, poeter, journalister, kritiker, regissörer m m. 

Selektiv: allmänheten sett ur ett snävare perspektiv, där forskare, studenter och 
kulturarbetad ingår men inte den litteraturintresserade allmänheten. 

Aktiv: aktiva åtgärderlmarknadsföring vidtas för att locka fler besökare till 
~obelbiblioteket. 

Passiv: inga åtgärderlmarknadsföring vidtas. 

Om dessa två linjer förs samman i ett diagram får ledamöternas åsikter följande spridning: 



Figur 1. Akademiledarmötemas åsiktsspridning i frågan om 
allmänhetens tillträde till Nobelbiblioteket. 

Aktiv Passiv 

l 

Vi vill dock börja med att framhålla att materialet i vissa avseenden har varit sv$rbedömt,vilket 
gör att vissa positioner i diagrammet eventuellt kan ha flera tolkningsmöjligheter. 

Utifrin nedre halvan av diagrammet (figur 1.) vid fältet selektiv/passiv kan vi skönja två 
respondenter som som visar en viss försiktighet vad gäller "allmänhetens" tillträde till 
Nobelbiblioteket ur dess bredare perspektiv (6,4 ). I denna grupp betonar man främst 
forskarna, litteraturarbetarna och studenternas tillträde till Nobelbiblioteket och är lite mer 
restriktiva till den litteraturintresserade allmänheten. En av respondenterna i denna grupp uttalar 
sig dock inte huruvida några direkta åtgärder bör vidtas för att locka fler besökare till 
biblioteket. Emellertid kan man utifrån svaret skönja en viss försiktighet inför 
marknadsföringsåtgärder (6).  Vad gäller den andra respondenten önskar denne inte vidta några 
direkta marknadsföringsiitgärder för att locka till sig fler besökare. Det gäller samtliga 
kategorier (4).Dock anser gruppens bida respondenter att det finns resurser för fler användare 
men p g a av främst utrymmesskäl är det inte möjligt att aktivt vidta åtgärder för att dra till sig 
fler besökare eftersom svårigheter kan uppstå om biblioteket får en alltför stor tillströmning av 
användare. Emellertid är de som söker sig till Nobelbiblioteket p4 egen hand välkomna och det 
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gäller aven den litteraturintresserade allmanheten (4,6). 
Vi kan sedan urskilja en grupp som är en aning mer restriktiva till den litteraturintresserade 
allmänheten och i högre grad betonar att Nobelbiblioteket främst ar till för forskare, 
kulturarbetare och studenter. Vad beträffar den litteraturintressserade allmänheten i stort 
hänvisar de till stadsbibliotekens funktion för denna kategorin (5,8). Emellertid anser en av 
respondenterna att den s k " allmänheten'' sett ur det snävare perspektivet inte utnyttjar 
biblioteket tillräckligt mycket och att det sålunda finns utrymme för fler besökare på 
Nobelbiblioteket (5) medan den andra ledamoten anser att situationen ar relativt bra som det ser 
ut idag (8). Dock anser båda respondenterna i likhet med ovanstående grupp att några åtgärder 
inte skall vidtas för att locka till sig fler av kategorierna studenter och forskare utan hänvisar 
även de till det begränsade utrymmet på Nobelbiblioteket och de problem som därav kan uppstå 
om en alltför stor tillströmning till biblioteket skulle aga rum (5,8). En respondent säger aven 
att om kretsen skall utökas måste personalen vidgas så att inte nobelarbetet blir lidande 

(5 ) .  

När vi sedan tittar på övre halvan av diagrammet (figur 1) har vi en grupp som är mer positivt 
inställda till den litteraturintresserade allmänheten och inte betonar att biblioteket främst är till 
för forskare, kulturarbetare och studenter (1,3,2,7), utan att alla som har ett litteraturintresse är 
välkomna. Dock skiljer sig gruppen lite åt huruvida några direkta åtgärder skall vidtas för att 
locka till sig fler användare.En av respondenterna säger uttryckligen att det "kravs lite 
marknadsföring bland universitetsfolk och andra" och ledamoten i fråga brukar aven själv 
hänvisa litteraturintresserade personer till Nobelbiblioteket (1). Två andra respondenter anser att 
det inte är möjligt med direkt marknadsföring p g a brist på utrymmen i Nobelbiblioteket men är 
ändå positivt inställd till kategorin litteraturintresserad allmänhet (2,7). Den ena av 
respondenterna i den sistnämnda gruppen säger aven att den litteraturintresserade allmänheten 
troligtvis går på stadsbiblioteket, där de själva kan gå och söka i hyllorna, vilket inte ar möjligt 
på Nobelbiblioteket och att de personer som behöver hittar till Nobelbiblioteket ändå utan att 
man behöver marknadsföra biblioteket (7). Den tredje respondenten i gruppen uttalar sig inte 
huruvida någondirekt marknadsföring skall vidtas för att nå ut till fler potentiella låntagare, 
men anser dock att det finns utrymme för fler besökare ur alla kategorier och skulle aven 
uppleva det positivt med fler låntagare. Respondenten brukar även själv hänvisa personer som 
är litteraturintresiserade till Nobelbiblioteket (3). 

Det är viktigt att lagga märke till att dimensionen i diagrammet aktiva åtgarder-selektivitet ar 
tom. Det är såluhda inga respondenter som uttryckligen säger att aktiva åtgärder skall vidtas 
enbart bland forskare, kulturarbetare och studenter. Ingen utav ledamöterna ger sålunda klart 
uttryck för nagon riktad marknadsföring från bibliotekets sida. Det är också värt att notera när 
man betraktar diagrammet i sin helhet att det endast är en ledamot som uttryckligen säger att det 
kravs marknadsföring bland allmänheten ur dess bredare perspektiv för att utöka antalet 
besökare på ~oblelbiblioteket (l).Majoriteten av de tillfrågade ledamöterna anser i stället att man 
inte kan gå ut och marknadsföra sitt bibliotek p g a som ovan nämnts det begränsade utrymmet 
på Nobelbiblioteket och de problem som därav kan uppstå om det kom alltför många besökare 



till biblioteket. Även vissa farhågor kom till uttryck att det finns risk att Nobelarbetet skulle 
kunna bli lidande (2,7,4,5,8). Utifrån helheten i diagrammet ser vi dock att det var två 
ledamöter som inte uttalade sig i frågan huruvida aktiva åtgärder skall vidtas för att utöka 
anvandarkretsen (3,6). Emellertid anser de flesta ledamöterna att det för närvarande finns 
utrymme för fler besökare men att det ändå inte är möjligt med direkt marknadsföring av 
biblioteket i och med att man inte i förväg kan veta hur många användare som eventuellt skulle 
komma till Nobelbiblioteket p g a åtgärder av detta slag (1,2,3,4,5). 

För att se om nagot samband finns mellan de olika problemområdena har vi utgått ifran det 
andra problemområdet "Jämförelse av ledamöternas synpunkter på allmänhetens tillträde till 
Nobelbiblioteket". Det vi har undersökt är t ex om det framkommit en viss restriktivitet 
gentemot den litteraturintresserade allmänhetens tillträde till ~obelbiblioteket i stort om det 
eventuellt kan finnas något samband med ledamotens synpunkter vad galler det första 
problemområdet "Jämförelse av ledamöternas synpunkter på ~obelbiblidteket och dess 
tjänster". T ex om respondenten i fråga anser det finns vissa brister betraffande biblioteket och 
dess tjänster. Eventuellt skulle man då kunna tänka sig att respondenten inte Anskar en alltför 
stor tillströmning till biblioteket för att ytterligare problem skulle kunna uppsta. Emellertid har 
vi inte funnit något sadant samband. Det ar tyvärr inget resultat ni som läsare 'kan kontrollera 
eftersom vi p g a anonymitetsskäl kastat om synpunkterna från ledamöterna. Vi ansåg det ändå 
värt att nämna eftersom det är ett resultat i sig. 

Om man sammanfattar ledamöternas synpunkter utifrån dess syften kommer man fram till 
följande resultat. l 

Samtliga akademieledarnöter som deltog i undersökningen är mycket nöjda med sitt bibliotek. 
De är alla mycket nöjda med Nobelbibliotekets bestånd vad galler modem skönlitteratur. Vissa 
brister anser några ledamöter dock finns vad galler den äldre litteraturen. Det iii emellertid inte 
något större problem, eftersom det oftast går att lösa genom möjligheten till fjärrlån från de 
större biblioteken. Däremot när något saknas betraffande den moderna litteraturen är det oftast 
lättare att köpa in och det görs då omgående. Det finns även vissa brister vad gäller viktiga 
språkvetenskapliga standard- och referensverk och lexikon. 1 

De flesta av akademiledamöterna använder sig inte av datorerna på Nobelbiblioteket. Istället 
söker de litteratur i kortkatalogerna och vid behov ber de personalen om hjälp. Två av de 
tillfrågade ledamöterna söker själva i hyllorna, vilket de tycker fungerar bra. 
Telefonbeställningar är också förekommande, litteraturen finns då tillgänglig dagen efter och 
vid behov skickas den på posten. En av ledamöterna är emellertid mycket posltivt inställd till 
den datorisering av biblioteket som för närvarande pågår. I 

M a  akademieledarnöter är mycket positivt inställda till personalen på Nobelbiblioteket och de 
anser att de är kunniga och tjänstvilliga. Den snabba servicen betonas framftjfallt och bordet 
med nyförvärvad litteratur som görs i ordning inför Akademiens veckosammankomster. Även 



utskicken av qikelmaterial som sker en gång i månaden och läsesalen med alla tidskrifter 
uppskattas mycket. 

Vi kan sålunda se att bibliotekets primära uppgift att förse Akademien med nödvändig litteratur 
och annan i n f b a t i o n  i dess prisarbete och därigenom ge en så god service som möjligt 
stämmer mycker väl överens med akademiledamöternas synpunkter på sitt bibliotek. 

Nar det galler det andra problernomriidet "Jämförelse av ledamöternas synpunkter pii 
allmänhetens tillträde till Nobelbiblioteket" skiljer sig ledamöternas åsikter en aning mer åt. 
Emellertid anser majoriteten att det för närvarande finns utrymme för fler besökare,vilket de 
även skulle uppleva som positivt. Dock går åsikterna isar gentemot vilka kategorier biblioteket 
främst är till för. Hälften av de tillfrågade ledamöterna anser att Nobelbiblioteket är öppet för 
alla som har ett litteraturintresse och då aven den litteraturintresserade allmänheten. De övriga 
ledamöterna k& indelas i två grupper, där den ena gruppen är av åsikten att biblioteket främst 
ar till för forskare, kulturarbetare och studenter. Emellertid är även den litteraturintreserade 
allmänheten välkommen i den mån de har sina vägar förbi. Vad gäller den andra gruppen är den 
en aning mer restriktiv till den litteraturintresserade allmänheten och betonar stadsbibliotekens 
funktion för denna kategori. De flesta ledamöterna anser inte att man skall gå ut och 
marknadsföra sitt bibliotek för att locka till sig fler besökare, p g a det begränsade utrymmet på 
Nobelbiblioteket och aven vissa farhågor kom till uttryck att det fanns risk att Nobelarbetet blev 
lidande. Det var dock två ledamöter som inte uttalade sig i frågan huruvida aktiva åtgärder 
skulle vidtas för att utöka antalet besökare. Vart att lagga märke till ar att ingen av 
akademieledamöterana förespråkade aktiva åtgärder för att locka till sig fler besökare bland 
kategorierna forskare, kulturarbetare och studenter. Detta är anmärkningsvärt eftersom flera 
ledamöter betonade den fackmässiga profilen. Kanske beror detta på att de ledamöter som 
uttryckt en viss försiktig inför en ökad tillströmning av besökare från kategorin 
"litteraturintresserad allmänhet", även hyser farhågor att sådan riktad satsning kan leda till en 
alltför stor tillströmning till biblioteket. 

l 

4.2 Resultatpresentation: allmänhetens situation 

Intervjuerna genomfördes under perioden 12 oktober - 8 december och omfattar sammanlagt 21 
personer. Kontakt med intervjupersonerna etablerades som sagt via Nobelbiblioteks personal. 
Denna omständighet kan ha medfört ett skevt urval emedan personalen kan ha hänvisat till 
personer som är okritiska till biblioteket. Samtidigt var detta tillvägagångssätt förmodligen det 
enda möjliga, dels med tanke pli bibliotekets laga besöksfrekvens och dels för att få största 
möjliga variation med avseende på besöksandamål. Nobelbibliotekets personal var mycket 
hjälpsam med hänvisningar till intervjupersoner. Personalen tillfrågade 30 personer om de ville 
delta i undersökhingen. När vi sedan tog kontakt med dem var tre personer inte anträffbara och 
sex personer tackade nej pii gnind av tidsbrist. 



Tabell 1. De intervjuades kön, ålder och sysselsättning. 

Kön Ålder Svsselsattning 

Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 

universitetsstud. (litteraturvet.) 
universitetsstud. (engelska) I 

universitetsstud. (engelska) 
universitetsstud. (teatervet.) 
forskare (litteraturvet.) l 

författare I 

forskare (konsthistoria,estetik) l 
författare 
författare, Översättare 
pensionär 
pensionär , 

pensionär l 

forskare, j oumalist, utstallning'sprod. 
författare, litteraturkritiker 
frilansskribent 
författare, tidskriftsredaktör 
forskare (litteraturvet.) 
författare I 

författare I 

pensionär 
författare, pensionär 

De intervjuade sorterades in i tre olika grupper utifrån deras respektive motiv till att använda 
Nobelbiblioteket. Vi valde att ge grupperna följande rubnker: 

Studenter och forskare: personer som är knutna till någon akademisk institution, t ex 
uppsats- och avhandlingsskrivande studenter eller lärare. 

Kulturarbetare: personer som sysslar med någon form av litterär produktiod, t ex författare, 
Översättare, journalister eller forskare som inte genomgår någon form av institutionaliserad eller 
formell utbildning. 

l 

Nöjeslasare (litteraturintresserad allmänhet): de för vilka läsning är en fritidssysselsättning 
och avkoppling. , 

I de fall där vi funnit ett mönster som är gemensamt för flertalet personer inom en kategori 
redovisas detta med utdrag från användarintervjuerna. I dessa citat markeras utelämnade delar 
med tre punkter (...). Det rör sig i sådana fall vanligen om sådant som vi inte funnit relevant för 
det vi önskar belysa eller uppgifter som vi av anonymitetsskal inte kunnat redovisa. Vi har 

3 3 



aven, utan att markera det, utelämnat enstaka ord som har en störande inverkan emedan de ofta 
upprepas (t ex "liksom" eller "då"). Av anonymitetsskäl har vi försett varje intervjuperson med 
en numrerad beteckning som följer efter varje citat. Uppgifterna i tabell 1 ar således inte 
sorterade efter intervjupersonernas beteckningar. 

4.2.2 Studenter och forskare 

Vi har slagit ihop kategorierna studenter och forskare till en större grupp bestående av sju 
personer Samtliga personer i de bada kategorierna är anknutna till Stockholms universitet. Dock 
kommer vi att redovisa resultaten för varje grupp för sig, för att sedan göra en jämförelse 
mellan de båda kategorierna. 

Studenter 

Vi har intervjuat @ra kvinnliga studerande från Stockholms universitet. Respondenternas ålder 
varierar mellan 24 - 32 år. Samtliga respondenter använder sig eller har använt sig av 
Nobelbiblioteket för att fördjupa sig i uppsatsämnen av olika slag från b-nivå till magisternivå. 
Tv& av respondenterna laser engelska och skriver om olika Nobelpristagare. En respondent 
laser litteraturhistoria och den fjärde studerar teatervetenskap. Det är en grupp som oftast söker 
litteratur på flera olika bibliotek och två av respondenterna nämner att de orienterar sig i ämnet 
genom att söka i olika databaser såsom Libris och olika beståndskataloger. Det bibliotek som 
samtliga respondenter använder sig av förutom Nobelbiblioteket ar Stockholms 
universitetsbibliotek (SUB). Två av respondenterna söker aven litteratur på KB. En av 
respondenterna säger att det är bra att kunna sitta på KB och läsa svensk litteratur om den skulle 
vara utlånad på andra stallen. Även Stadsbiblioteket med dess filialer nämndes i detta 
sammanhang av två respondenter. Förutom Nobelbiblioteket och KB sökte en annan 
respondent aven litteratur på Biblioteque National i Paris, DTM (Drottningholms teatermuseum) 
och Teaterbiblioteket på filmhuset. En respondent säger att det ofta är avståndet som avgör 
vilket bibliotek man vänder sig till. För två av respondenterna spelar emellertid Nobelbiblioteket 
en huvudroll vid anskaffning av litteratur för uppsatsarbetet och för en annan beror det lite på 
vad man för tillfallet är inriktad på. 

Det spelar en huvudroll bl a för att de (Nobelbiblioteket) har så mycket litteratur som jag är 

behjälpt av och de har mycket litteratur på spanska (respondent nr 5) 

Nobelbiblioteket spelade en huvudroll när jag skrev min c-uppsats i engelska. Det var bra att 
jag kunde få tag på mycket litteratur där och behövde inte göra så många fjärrlån 
(respondent nr 2). 

Det tycker jag är svårt att svara pil. Det beror på, just nu spelar Nobelbiblioteket en ganska 
stor roll, eftersom jag är inriktad på fransk litteratur och det är lätt åtkomligt och inte mycket 
utlånat. Ofta frekventerar jag många bibliotek på samma gång. Jag brukar ha hemma böcker 



l 

från många olika bibliotek (respondent nr 3). 

Samtliga respondenter är relativt nya låntagare på Nobelbiblioteket från ca sex månader till 
drygt ett år. Två av respondenterna fick kannedom om Nobelbiblioteket gekom respektive 
institution vid Universitet nar de skulle börja skriva uppsatser på c-nivå. Den tredje blev 
hänvisad av bibliotekspersonalen på KB när den efterfrågade litteraturen sa lades  där. Dock 
kände respondenten i fråga till Nobelbiblioteket redan tidigare men visste inte pm att vem som 
helst kunde gå dit. Den fjärde respondenten blev informerad om Nobelbiblioteket genom 
litteratursökningar i databaser på SUB och fick då genom siegelbeteckningen reda på att 
litteraturen finns på Nobelbiblioteket. 

De fyra respondenterna är mycket positivt inställda till Nobelbiblioteket. De fördelar som 
framförallt betonas är tillgänligheten av litteratur, miljön och personalen. 

Atmosfären tycker jag mycket om och att de respekterar en som låntagare. De (personalen) 
tar en på allvar. På andra bibliotek är det ofta mycket stressigt. På ~obelbibljoteket får de en 
att slappna av (respondent nr 5). 

Det jag tänker på att all litteratur har funnits tillgänglig och inte är utlånad. Det är skönt för 
ofta när man kommer till andra bibliotek så är ofta den litteratur som man eftbrfrågar utlånad. 
Det är också trevligt att komma dit och det är lugnt och fridsamt (respondent nr 3). 

Jag tycker att det är oerhört bra att det är lite folk där (Nobelbiblioteket). Det är lugnt och tyst 
och bekvämt att få sina böcker hämtade. Personalen är mycket hjälpsam. Jag har inte heller 
behövt vänta på böckerna som jag beställt fram och det är bra tillgänglighet på litteraturen 
och miljön tycker jag är underbar (respondent nr 19). 

Det ar mycket trevlig personal och de hade ett stort utbud på böcker som jag behövde 
(respondent nr 2). 

När vi bad respondenterna namna något som är negativt med ~obelbiblioteket var det inte 
mycket som de upplevde som problematiskt. Dock var det tre respondenter som bl a önskade 
längre öppettider. 

Jag tycker inte att det är några problem. Det enda är att det skulle kunna vara längre 
öppettider, gärna p i  helger och aven öppet på sommaren (respondent nr 5). 

Nackdelarna är öppettiderna, att man måste anpassa sig till vissa tider. Det får jag i och för 
sig göra med alla andra bibliotek också men de har betydligt längre öppettider. Annars tycker 
jag inte att det finns nigra nackdelar med Nobelbiblioteket (respondent nr 19). 

Det ar mycket korta öppettider. Sedan var det lite svårt att fjlla i bestallningslapparna nar 



man skulle låna. Det förstod jag inte riktigt hur man skulle göra så det blev fel ett par 
gånger (respondent nr 2). 

Jag har inte stött på någonting som är problematiskt eller hindersamt. Jag kan inte uttala mig 
om det, eftersom jag inte har gått där så länge (respondent nr 3). 

En av respondenterna nämner att Nobelbiblioteket inte känns som ett bibliotek för allmänheten i 
stort. Dock ansdr respondenten att det är ett mycket bra bibliotek om man håller på med ett 
arbete och är i behov av t ex kritiska böcker om en författare. Däremot om man har för avsikt att 
t ex läsa skönlitteratur bara för nöjes skull menar respondenten att man lika gärna kan gå 
till stadsbiblioteket, där de också har längre öppettider. 

Om vi sammanfattar undersökningsresultatet kan vi se att de studenter som vi har intervjuat alla 
läser vid Stockholms universitet och skriver uppsatser på b,c eller mag.nivå. Det är sålunda 
ingen av studenterna som läser på a-nivå. Det är en grupp som frekventerar många olika slags 
bibliotek.   ör utom Nobelbiblioteket nämner samtliga respondenter i gruppen att de 
även söker litteratur pA SUB. Andra bibliotek som namns ar KB, stadsbiblioteket med dess 
filialer och olika specialbibliotek. Emellertid spelar Nobelbiblioteket en huvudroll for de flesta 
respondenterna i gruppen, speciellt vid behov av litteratur på främmande språk såsom franska 
och spanska. Även nar man skriver uppsatser om Nobelpristagare i litteratur spelar 
~obelbibliotekdt en stor roll. De fördelar som studenterna framförallt framhåller är samlingarna 
och att den litteratur de efterfrågar oftast inte är utlånad. Dessutom uppskattar de den lugna 
atmosfären och personalen mycket. Det var inte många nackdelar som nämndes, dock ansåg de 
flesta att öppettiderna på Nobelbiblioteket skulle kunna vara längre (vardagar 10.00-15.00, 
torsdagar aven 17.00- 19.00). 

l 

Forskare 

Vi har intervjuht tre forskare vid Stockholms universitet. En man och två kvinnor. Två av 
respondenterna doktorerar i litteraturvetenskap och den tredje skriver en tvärvetenskaplig 
avhandling i ämnena konsthistoria och estetik. Deras ålder varierar mellan 33 år och 42 år. 
Samtliga har förskarplats på Nobelbiblioteket. Även denna kategori söker litteratur på flera 
olika bibliotek. Samtliga respondenter söker litteratur förutom på Nobelbiblioteket på SUB. 
TvA av respondenterna nämner att de aven frekventerar KB. För en respondent betyder 
utländska bibliotek och arkiv oerhört mycket, framförallt de i Ryssland, USA, Storbritannien 
och Tyskland. En annan respondent har arbetat med sin avhandling i Paris och har då utnyttjat 
Biblioteque Nationale. De tre respondenterna köper även litteratur. För två av respondenterna 
sker det dock inte så ofta p g a av de höga priserna. Den tredje respondenten beställer en del 
nyutgiven litteratur frAn utländska förlag. Samtliga respondenter orienterar sig i respektive 
ämne genom att söka i många olika slags M o r .  

Jag söker på SUB, i KBs databaser. Dessutom söker jag i olika bibliografier, tidskrifter där 



jag bl a laser olika recensioner och annonser. Det ar speciellt en fransk och en engelsk 
tidskrift som jag följer, där de har utförliga annonser. Jag får även uppelag genom den 
förlagskatalog vi har här på institutionen (respondent nr 12) 

l 

Jag laser oerhört mycket, åker på konferenser och söker i databaser. Allt man måste göra för 
att hålla sig i jour. Det är ett internationellt ämne, så jag måste försöka följa imed på allt som 
sker i världen inom mitt forskningsområde, därför använder jag alla tänkbara 
informationskällor (respondent nr 18). 

Det är  när jag sitter och läser som jag får referenser sedan går jag och ser om den finns på 
Nobelbiblioteket. Jag går även och söker på KB och alla universitetsbibliotek. Sedan har jag 
arbetat med min avhandling i Paris och då har jag utnyttjat Biblioteque Nationale - där 
finns i princip allt. 

Två av respondenterna fick kannedom om Nobelbiblioteket när de läste språk gå universitetet. 
Den ena respondenten blev informerad av en lärare i början av 80- talet när respondenten i fråga 
bedrev spanskstudier. Den andra respondenten läste slaviska språk på c-nivå och i kursen 
ingick då ett studiebesök på Nobelbiblioteket. Vad beträffar den tredje respondenten har 

l 

personen i fråga kant till Nobelbiblioteket ända sedan barnsben. 

Det är ingen utav respondenterna som vanligtvis börjar sina sökningar på Nobelbiblioteket. 
Däremot säger en respondent att när man vet vad söker, då vänder man sig till Nobelbiblioteket. 
Respondenten menar att det beror på att de har mycket speciell litteratur på Nobelbiblioteket och 
respondenten i fråga har inte velat belasta biblioteket med fjärrlån. Dessutom nämner 
respondenten att det har betytt mycket att det är möjligt att ge inköpsförslag till Nobelbibliotek 
och att den litteratur man söker ofta finns tillgänglig. Vidare säger rqspondenten att 
Nobelbiblioteket aven är betydelsefullt vid iordningställande av material för undervisning på 
universitetet. Två av respondenterna betonade vikten av forskarplatsen på Nobelbiblioteket för 
deras arbete. 

När vi bad respondenterna redogöra för vad de anser är särskilt användbart eller fördelaktigt 
svarade de på följande sätt: 

Personalen är oerhört tillmötesgående och hygglig. Jag har mycket lj,usa intryck av 
Nobelbiblioteket. Det går snabbt att få fram saker. Personalen har hdg värdering av 
humanistiska studier, de vet att de gör något bra. De har mycket skönlitterahr med korrekta 
upplagor och de kan plocka fram grundtexterna. På KB är det nästan alltid ,krångel, när det 
på Nobelbiblioteket fungerar alldeles utmärkt. Dessutom bemöts man med ett rimligt 
förtroende och de har ett vänligt sätt att kräva in litteratur, vilket också ?r betydelsefullt 
(respondent nr 12). l 

Det är min arbetsplats. Den är verkligen essentiell för mig. Det är ett privilegium att få ha en 



nyckel dit. Den platsen vill jag inte bli av med. Sedan finns det tillgång till alla encyklopedier 
där, vilka står på hyllorna i anslutning till forskarsalen - på KB är de nedpackade. Det 
underlättar att det är så lättillgängligt och dessutom i en miljö som är lugn och ostörd. På 
universitetsbiblioteket är det alldeles för bullrigt för mig och på KB får man springa så 
mycket mellan olika läsesalar, det går inte att jämföra SUB och KB med Nobelbiblioteket i 
det avseendet (respondent nr 181. 

Det är en utmärkt betjäning, de är underbara här tycker jag. De är mycket tillmötesgående 
och diskreta, allt vad man kan önska sig (respondent nr 4). 

Kategorin forskbe hade inte mycket att anföra vad det gäller nackdelar hos Nobelbiblioteket. 
Den enda lu-itik som framkom riktades mot forskarsalen som två respondenter ansåg vara 
möjlig att i vissa avseenden förbättra. En av respondenterna önskar en mikrovågsugn och ett 
kylskåp i forskarsalen, vilket skulle underlätta tillvaron vid längre studiepass. Den andra 
forskaren nämnde att belysningen skulle kunna förbättras och önskade att en sökterminal skulle 
vara tillgänglig i forskarsalen (Palmstedtssalen). 
Frågan om ~odelbiblioteket är känt på respektives forskares institution och bland slavister 
väcktes under sktalets gång. Det var sålunda ingen fråga vi hade tänkt ställa från början, men 
som emellertid kändes angeläget ju mer samtalet förflöt. Det visade sig att samtliga tre 
respondenter ansåg att Nobelbiblioteket är välkänt bland doktorander och lärare på 
litteraturvetensk~pliga institutionen och även bland slavister. 

Ja det är själ\iklart, fast det kanske inte verkar så. Det är antingen KB eller Nobelbiblioteket 
man väljer att ha som forskarställe, där man har sin plats, fast på Nobelbiblioteket finns inte 
så många. Men det är givet att Nobelbiblioteket är en referens. Här finns framförallt litteratur 
från det har seklet. Håller man på med äldre litteratur går man till KB. Är man bosatt i 
Stockholm okh laser litteratur sa vänder man sig självfallet till Nobelbiblioteket framförallt 
om man behöver modern litteratur (respondent nr 4). 

Bland lärarna vet jag att det är mycket känt, däremot bland studenter vet jag inte riktigt. Jag 
brukar inte hänvisa studenter till Nobelbiblioteket om de bara är ute efter kurslitteratur. Jag 
tror inte att Nobelbiblioteket skulle uppskatta om de kom med sina litteraturlistor dit utan det 
får kursbiblioteket ta hand om. Däremot brukar jag hänvisa c-studenter som skriver uppsats 
till ~obelbiblioteket och även b-studenter om de i sin b-uppsats skriver om något speciellt 
ämne som kah vara svårt att finna på något annat ställe (respondent nr 12). 

Sammanfattningsvis- utifran undersökningsresultatet- använder gruppen forskare vid 
Stockholms universitet förutom Nobelbiblioteket även många andra svenska och utländska 
forskningsbibliotek. Deras litteraturbehov ar sålunda ofta mycket mera vidsträckt an 
Nobelbibliotekets bevakningsområde. Det är ingen utav forskarna som vanligtvis börjar sina 
sökningar på Nobelbiblioteket, utan de vänder sig till Nobelbiblioteket när de mera exakt vet 
vad de är ute efier. Dock har forskarplatsen på Nobelbiblioteket stor betydelse för deras arbete. 



Det är en grupp som söker litteratur med hjälp av många olika slags sökverktyg. Alla i gruppen 
uppskattar mycket personalen på Nobelbiblioteket och de betonar särskilt det trevliga 
bemötandet de får och den snabba servicen. 
Om vi gör en jämförelse mellan de båda undergrupperna studenter och forskare kan vi se att 
samtliga i båda kategorierna utnyttjar förutom Nobelbiblioteket även SUB (Stockholms 
universitets bibliotek). Det kanske inte är speciellt anmärkningsvärt eftersom alla respondenter 
studerar eller forskar vid Stockholms universitet och det är därför naturligt att vända sig till 
SUB. Båda grupperna söker litteratur på flera olika bibliotek såsom SUB, KB och 
Bibliotheque Nationale. Dock nämner två av studenterna att de aven använder sig av 
stadsbiblioteket med dess filialer. 

Utifrån undersökningsresultatet tycks det som forskarna orienterar sig i ämnet genom att söka 
information i flera olika slags kallor, t ex olika databaser, bibliografier och tidskrifter medan 
studenter vanligtvis främst söker i olika beståndskataloger och Libris. ,Majoriteten av 
studenterna och forskarna har fått kännedom om Nobelbiblioteket genom universitet när de 
bedrev studier på c-nivå. Två av studenterna nämnde att de blev informerade av 
bibliotekspersonalen på SUB och KB. För de flesta studenterna som deltog i undersökningen 
spelar Nobelbiblioteket en huvudroll vid anskaffning av litteratur, vilket det oftast inte gör för 
de tre forskarna vi intervjuade. Dock betonar de forskarplatsen på Nobelbiblioteket som ar 
mycket betydelsefull för dem. Vad galler de eventuella nackdelarna med vobelbiblioteket 
nämnde majoriteten av studenterna de begränsade öppettiderna medan två av forskarna ser vissa 
brister med forskarsalen, vilken skulle kunna förbättras såsom bättre ljusförhållanden, 
datorterminal, kylskåp och mikrovågsugn. Samtliga studenter och forskare anser att personalen 
på Nobelbiblioteket är mycket trevlig, tjänstvillig och kunnig. De anser också att atmosfaren är 

lugn och behaglig.Dessutom betonar de den snabba servicen och den stora tillgängligheten på 
litteratur som de uppskattar mycket. 

4.2.3 Kulturarbetarna l 

Tio personer sorterades in i denna kategori emedan de uppgivit att de främst använder 
Nobelbiblioteket som ett stöd för litterär produktion, t ex författare, journalilster, Översättare 
eller forskare utanför de akademiska institutionerna. Denna grupp ar således den mest 
frekventa bland våra respondenter. Åtta personer använder Nobelbiblioteket som stöd för sitt 
eget författarskap, tre av dem nyttjar samtidigt biblioteket för sina bisysslor som Översättare, 
litteraturkritiker och tidskriftsredaktör. En person använder Nobelbiblioteket för egen 
forskning. Slutligen använder en person Nobelbiblioteket i sitt arbete som, frilansskribent. 
Gruppen kulturarbetare har, med avseende på ålder och utbildning, en mycket stor spännvidd. 
Den yngsta respondenten är 32 år, den äldsta 73 år. Nio personer har tidigare bedrivit studier 
vid universitet. En av dem har studerat juridik, de övriga åtta personer har studerat vid ett flertal 
humanistiska institutioner. Fem personer har bl a läst litteraturvetenskap, två av; dem har lyckats 
uppnå högre lärdomsgrader, licentiat- respektive doktorgraden. Flera respondenter inom denna 
grupp finner dock inte alltid det material som de behöver för sin litterära verksamhet på 



Nobelbibliotekat. 
l 

Nu för tiden skriver jag essäer och det innebar att det inte bara är skönlitteratur och 
litteraturvetenskap som galler för mig. I min senaste essä ville jag gärna dra paralleller till 
sociologiska undersökningar och fysiska teorier o s v. Till den essän var det egentligen 
ingen litteratur som jag kunde finna här (på Nobelbiblioteket). Så det är inte alltid man kan 
bli hjälpt har:.. Men galler det ett skönlitterärt verk så är det självklart att jag lånar det har 
(respondent nr 1). 

Det beror på, galler det skönlitteratur, svensk skönlitteratur eller utländsk lyrik, så ar 
Nobelbiblioteket helt outstanding. Nobelbiblioteket har fler utländska essaer o s v. Men 
gäller det ett teoretiskt verk vänder jag mig oftast någon annanstans (respondent nr 17). 

Jag går oftast till KB och stadsbiblioteket för där finner man ju aven litteratur inom andra 
ämnesområden. Jag g& inte så ofta till Nobelbiblioteket numera, utan det blir nog bara då det 
gäller litteratur som inte finns någon annanstans (respondent nr 20). 

Jag laser mycket svensk och fransk litteratur och det finns på Nobelbiblioteket. Sedan lånar 
jag litteratur från Konstbiblioteket, men tyvärr ska de sluta med hemlån. Det tycker jag ar 
synd för det är ingen större vits för mig att sitta där. Jag behöver ha böckerna hemma när jag 
skriver (respondent nr 10). 

Det beror lite på vad jag håller på med för tillfallet, vanligen är det 1900-tals litteratur och 
därför gäller oftast Nobelbiblioteket för mig. Nobelbiblioteket har inte så mycket litteratur 
som är äldre; därför måste man gå någon annanstans, då måste man gå till KB. Om man 
behöver något annat än skönlitteratur, t ex filosofi, så finns inte heller det på 
Nobelbiblioteket, då får man också vända sig till andra bibliotek. Jag kan i alla fall saga att 
det är Nobelbiblioteket som jag frekventerar mest. (respondent nr 21) 

Huvudroll eller biroll, centrum eller periferi, är kanske inte så användbara begrepp. 
Nobelbiblioteket är snarare ett semi-center bland många semi-center, men på en högt 
prioriterad nlvå. Eftersom jag har forskarplats i källaren så har kanske Nobelbibliotekets 
bokbestånd fått en viktigare roll än om jag inte hade varit här så pass mycket. Det har gjort 
att jag lockatsl att kasta en skönlitterär sidobelysning på mitt ämne...Det är en kort promenad 
mellan Nobelbiblioteket och Konstbiblioteket - som jag annars använder mig av - så för mig 
kompletterar de varandra väldigt bra. (respondent nr 14) 

Jag skaffar material till artiklar och essaer om musik ... Det är ofta det går hand i hand med 
litteraturhistoria och diktverk ... Ett annat bibliotek som jag går mycket till ar Musikaliska 
Akademiens Bibliotek. Det är väldigt användbart för mig med musiklitteratur, noter o s v. 
Det är svårt att saga viket bibliotek jag använder mest, jag besöker val båda ungefar en gång 
i veckan. (respondent nr 15) 



När jag skrev min senaste bok hade jag väldigt stor nytta av Nobelbiblioteket ... Jag har 
planer på att skriva en bok om en nobelpristagare och då får jag återigen nytta av 
Nobelbiblioteket, men aven KB och universitetsbiblioteket .... De är mef begränsade på 
Nobelbiblioteket när det gäller nyutgiven litteratur om äldre nobelpristagare, då vänder jag 
mig huvudsakligen till KB och universitetsbiblioteket. (respondent nr 1 3) 

Under åttio- och nittiotalet har Nobelbiblioteket fungerat parallellt med KB ... Nästan allt 
finns på KB ... På Nobelbiblioteket får jag tag i en del böcker som jag h&- stöd av i mitt 
författarskap. (respondent nr 6)  

Tre personer uppgav att Nobelbiblioteket i de flesta fall utgör första anhalt i en kedja av olika 
instanser, en person uppgav att Nobelbiblioteket vanligtvis utgör en slutstation. De sex övriga 
respondenterna betonade att Nobelbiblioteket har hög prioritet, men att de ofta behöver litteratur 
som inte hör till Nobelbibliotekets specialområde och därför i stor utsträckning även använder 
Kungliga biblioteket, Stockholms universitetsbiblioteket, folkbiblioteken samt olika 
specialbibliotek. 

Respondenterna inom denna grupp använder sig av alla tänkbara satt för att orientera sig i 
litteraturutgivningen. Man samtalar med vänner kolleger och bibliotekarier, slår i databaser, får 
tips genom att läsa böcker och tidskrifter. 

Tre personer i denna grupp hade fått kännedom om Nobelbiblioteket då de studerade 
litteraturvetenskap vid Stockholms universitetet. Sex personer hade blivit tipsade av kolleger, 
vänner eller släktingar. En person läste en artikel om Nobelbiblioteket i Dagens Nyheter. 

Då vi bad personerna i denna grupp redogöra för det som de tycker ar positivt med 
Nobelbiblioteket, betonade alla att personalen är trevlig, hjälpsam och kunnig. Respondenterna 
sätter stort värde på bibliotekets snabba service och att personalen är tillgänglig för diskussion 
och rådgivning om litteratur. Samtidigt hävdar respondenterna att Nobelbibliotekets höga 
servicenivå beror på dess låga besöksfrekvens. Respondenternas redogörelser vittnar om att det 
finns en informell kontaktstruktur mellan bibliotekets personal och denna användargrupp som 
är mycket uppskattad. 

Det är väldigt skönt att det inte är så mycket folk på Nobelbiblioteket, man får så bra service 
då. Man får fram böckerna direkt. Det är ett av de främsta skälen till att jag föredrar att gå till 
Nobelbiblioteket. På KB och universitetsbiblioteket tar beställnings-förfarandet sådan 
outhärdligt lång tid...Sedan tycker jag om personalen som är mycket vanlig, kunnig och 
hjälpsam. Det utvecklas en vanskaplig relation till bibliotekarierna när de har tid att stanna 
upp och diskutera litteratur. Om det hela tiden stod folk och väntade tror jag inte det skulle 
vara så ... Ibland kan det hända att de ger mig tips om något de fått in. Å andra sidan tar de 
gärna emot råd om man tycker något saknas, som borde finnas där. e et' har hänt några 



gånger att de inskaffat någon bok eller tidskrift som jag efterlyst (respondent nr 21). 

Man försöker vara förtegen om det (Nobelbiblioteket), för att så få som möjligt ska känna till 
det. Mitt intpck är att de som använder biblioteket antingen forskar eller arbetar med 
litteratur ... Det gör det till en slags frizon. Det finns så få sådana stallen där man får så bra 
service och ofta är man i starkt behov av det ... De ger en personlig service, de är vänliga och 
intresserade av det man håller på med. De har väl tid till det i och med att de inte är 

överhopade av låntagare ... De ger extra service, förslag och tar fram saker man inte kände 
till. Personalen är också väldigt kunnig ... Som serviceinrattnig fungerar biblioteket enormt 
bra (respondent nr 9). 

Det är ett idealiskt bibliotek. Jag tycker om personalen, de plockar snabbt fram det man vill 
ha och man får alltid ett personligt bemötande. Det är lite folk här, men det är skönt. På 
Stadsbiblioteket är det alltid mycket folk som pratar högt med varandra, där är det mera som 
ett snabbköp (respondent nr 10). 

Det är en underbar miljö med en kunnig och vänlig personal. Jag tycker mycket om det fina 
tidskriftrummet och att det är få besökare på Nobelbiblioteket. Miljön är aldrig jäktad eller 
stressad till skillnad från KB, dar det alltid ar mycket folk, särskilt vid lånedisken 
(respondent nr 6). 

Det har frapperat mig att det är så få besökare där (Nobelbiblioteket), samtidigt tycker jag 
nog att det äq en del av bibliotekets charm, för det är ju inte så stora utrymmen . .  Jag tycker 
väldigt bra o h  personalen, man får ofta god hjälp där uppe, de ger mig en del tips. Det är en 
sympatisk stamning och personlig ton, men det kanske beror på att det finns tid till att prata, 
det inte är så mycket folk där och det är inga köer - sådant kan ju göra att personalen blir lite 
korthuggen (respondent nr 15). 

De har en personlig service. En annan sak är är att man kan lämna inköpsförslag, det vittnar 
om en positivanda tycker jag. Jag tycker att de är väldigt trevliga och tillmötesgående när det 
galler att kolla vad som finns skrivet inom något område. Det är ju inte så stort där, så man 
får lätt en informell och personlig kontakt (respondent nr 13). 

Det är en trivsam atmosfär och s8 har man en trevlig personal, det har man alltid haft. Det är 

också en fördel att man är så snabba att ta fram böckerna, på KB får man vänta, men att de är 
snabba med att ta fram böcker kanske hänger ihop med att personalen inte är överlupen av 
besökare (respondent nr 20). 

Personalen kunnig, lyhörd och hjäipsam. De skaffar ofta in det som jag behöver och det 
ar viktigt för mig eftersom jag söker och skriver om litteratur som inte blivit 
uppmärksammad. Jag är helt beroende av att ha en personlig dialog med personalen för 
kataloger besvarar inte frågan - vad finns som jag inte visste om? Nobelbibliotekets katalog 



är inte så användbar när man vill ha tag på litteratur som inte Akademiledamöterna har 
upptäckt, d v s litteratur som ännu inte introducerats i Sverige, den måste jag finna själv. Då 
är det en stor fördel att personalen är så kunnig och tillmötesgående, när jag t ex skulle 
skriva om en poet som inte fanns i deras samlingar, så litade man på att det var ett viktigt 
författarskap och beställde böckerna (respondent nr 1). l 

De är hjälpsamma, man får böckerna med detsamma. Det är inte särskilt många besökare och 
det är en fördel, för då finns böckerna inne (respondent nr 17). 

Förövrigt poängterar fem personer i denna grupp att de har stor användning av 
Nobelbibliotekets tidskriftavdelning. Fem personer påpekar att Nobelbiblioteket har en god 
litteraturbevakning. Dessutom har tre personer i denna grupp forskarplats i källaren, alla tre 
betonar att det har stor betydelse för deras arbete. 

Det var däremot svårt att få personerna i denna grupp att namna något problematiskt eller 
hindersamt med Nobelbiblioteket. Vilket är förståeligt emedan respondenterna i det närmaste 
beskrivit biblioteksbesöket som en veritabel lustupplevelse. I de svar som vi ändå fick var det 
dock svårt att se några gemensamma mönster i deras uppfattningar. Här framträder i stallet 
respondenternas olika behov. 

Jag vill inte gnälla, men de har ju blanketter som man kan fylla i om man har något 
inköpsförslag ... Men man får aldrig något besked om hur de sedan gjort, om de skaffat 
boken eller inte, det är väl något som man saknar lite grann. Ibland kan jag aben tycka att det 
finns brister i deras samling av klassiker, att de är nyckfulla i sin anskaffning. Stora tyska 
författare kanske bara finns i gamla utgåvor med frakturstil, t ex ETA Hoffmann eller 
Nietzsche. Sedan har de väidigt lite litteratur av och om Voltaire, medan de har en hel del ny 
litteratur om Diderot (respondent nr 15). 

Ibland upplever jag att biblioteket har en nyckfull litteraturbevakning. I alla fall när det galler 
spansk litteratur. Om jag t ex söker på ett författarskap, så kan jag iblandlundra varför de 
köpt in vissa böcker men inte andra av författaren. Det kan då vara centrala verk som saknas 
medan mera perifera verk finns (respondent nr 21). 

Jag tycker att man hade större bredd i sin litteraturbevakning förr i tiden ... Jag läser endast 
tyska, engelska och franska, förutom svenska, det ar inom de stora språkområdena som 
täckningen blivit sämre (respondent nr 20). 

Som innehavare av forskarplats så tycker jag det vore bra om forskarsalen utnistades med en 
dator för sökningar. Det vore också angeläget att forskare fick möjlighet att göra fjärrlån, 
som regel snarare än undantag (respondent nr 14). 

Vad jag förstår är kortkatalogen kvar på nåder och skall så småningom bort. Jag har svårt 



för datorer och orkar inte lära mig (respondent nr 10). 

Den datorbaserade katalogen rör jag inte ... Jag är oteknisk och bryter samman inför 
komplicerade söksystem. När man inte själv kan gå och leta bland hyllorna ar det 
oundgängligt med en kunnig personal, vilket man i hög grad har på 
Nobelbiblioteket ... Möjligtvis att det skulle finnas lite mer nyförvärvad svensk litteratur 
tillgänglig. Jag har ett uppdrag som gör att jag måste hålla mig i jour med den svenska 
litteraturutgivningen, men de böckerna sitter i karantän, årets böcker kommer jag inte åt 
(respondent nr 1). 

Sammanfattningsvis - av undersökningsresultatet att döma - använder gruppen kulturarbetare i 
varierande omfattning en mängd andra bibliotek eftersom deras litteraturbehov är mer vidsträckt 
än Nobelbibliotekets bevakningsområde. Nobelbiblioteket spelar ändå en betydelsefull roll, 
dels genom sin bevakning av modern skönlitteratur och litteraturvetenskap, men kanske 
framför allt som forum för samtal kring litteratur och fristad för dem som bedriver någon form 
av litterär verkqamhet. Alla i gruppen sätter ett stort värde på personalen som beskrivs som 
trevlig, kunnig och hjälpsam. I relationen mellan personalen och denna grupp sker ofta ett 
utbyte av information. Detta är värt att beakta emedan Nobelbiblioteket ibland ar mottagande 

Part. 

4.2.4 Nöjeslasarna 

Vi lyckades endast fA kontakt med fyra personer som kunde karakteriseras som nöjesläsare. 
Nöjesläsarna &,därmed den minst frekventa gruppen bland vira respondenter. Vi påpekade 
denna omständighet för bibliotekspersonalen och uppmanade dem samtidigt att hänvisa fler 
låntagare ur denna kategori, men dessa hänvisningar visade sig i stället leda till låntagare som 
kunde hänföras till övriga kategorier av allmänheten, vilket kanske bekräftar personalens 
uppfattning att nöjesläsarna utgör en mindre andel av Nobelbibliotekets låntagare. 

Samtliga respondenter inom gruppen nöjesläsare är pensionärer, de är bildade personer som 
läst Atskilliga k v i d  universitet. Två personer har avlagt licentiatexamen i engelska respektive 
historia och en person har avlagt juridisk universitetsexamen, den fjärde personen har studerat 
ett flertal olika språk vid universitetet. Dessa personer söker och lånar skönlitteratur, 
författarbiografier och litteraturhistoriska verk på originalspråk. De uppgav att de lånar 
mängdvis med, böcker på engelska, franska, tyska, italienska, tjeckiska och svenska. 
Respondenterna förklarade att de läste för nöjes skull, att läsningen var en hobby eller att man 
ville hålla sig ii jour med vad som finns inom vissa språkområden. Folkbibliotekens 
bokbestånd är inte tillräckligt stora för denna grupp och att köpa all litteratur som intresserar 
skulle bli alltför dyrt. 

Jag läser kolossalt mycket. Stadsbibliotekets utbud är begränsat och att köpa alla böcker 
skulle bli mycket dyrt. På Nobelbiblioteket finns så mycket av det jag behöver, dessutom 



gratis (respondent nr 16). 
På stadsbiblioteket har man p g a penningbrist slutat inhandla italienska böcker, men de 
hittar jag på Nobelbiblioteket (respondent nr 11). 

Bokpalatset (en bokhandlare i Stockholm) har specialiserat sig p& italienska böcker, men de 
har inte alltid det jag söker (respondent nr 8). 

Jag beställer litteratur från en bokhandlare i London, men böcker ar så dyrt idag. De 
(Nobelbiblioteket) följer all världens skönlitteratur. De har ocksa bra tidskrifter och 
uppslagsböcker (respondent nr 7). 

Tre respondenter uppgav att de höll sig h jour med utgivningen genom att läsa tidningar och 
tidskrifter. Endast en av dessa tre respondenter uppgav att Nobelbibliotekets läsesal användes 
för att orientera sig i litteraturutgivningen. En respondent tillhör ett sällskap, som läser italiensk 
litteratur och konverserar på italienska, och hämtar främst lastips därifrån. Ddnna respondent, 
som aven laser tjeckiska, poängterade att hon kände till läsesalen med alla tidskrifter, att 
läsesalen är mycket inbjudande men att hon av någon oklar anledning inte nyttjat den särskilt 
mycket. 

De fyra respondenterna söker även litteratur på folkbiblioteken och i bokhandeln. Men för 
denna grupp räcker vanligtvis inte folkbibliotekens bokbestånd. Inte heller bokhandeln har all 
litteratur som man söker, att nyttja handeln i större utsträckning skulle dessutom bli allt för 
dyrt. Därför börjar man ofta sina sökningar på Nobelbiblioteket och det är dar som man finner 
det mesta av den litteratur man söker. Tre respondenter uppger att man i skiftande grad 
använder sig av KB, men för gruppen som helhet betraktad tycks KB endast ha en perifer 
betydelse. En av dessa tre respondenter framhåller att KB:s rutiner är alltför krångliga, att deras 
service är sämre än Nobelbibliotekets. På Nobelbiblioteket behöver man inte 'vänta lika länge 
för att få en beställd bok. 

Våra Srra nöjesläsare uppgav att de varit låntagare på Nobelbiblioteket mellan tio och tjugo år. 
Två respondenter hade fått kännedom om Nobelbiblioteket emedan de var bekanta med 
personer som arbetade vid biblioteket. En respondent läste en artikel om Nobelbiblioteket i 
Dagens Nyheter. Den fjärde blev tipsad om Nobelbiblioteket vid ett besök på Stockholms 
stadsbibliotek. 

Då vi bad respondenterna redogöra för det som de tycker är positivt med Nobelbiblioteket 
kretsade deras tankar undantagslöst kring samlingarna och personalen. 

För min del är det viktigast att det finns många böcker att låna och det det. De har ett 
mycket varierat utbud och de har böckerna på originalspråket. 
De (personalen) är trevliga, snälla och hjälpsamma. De lägger undan böcker åt mig 
(respondent nr 1 1). 



I mitt ämne (tjeckisk och italiensk skönlitteratur) har de haft alla möjliga omöjliga 
författarnamn. Personalen ar oerhört flexibel. Jag minns att jag kom något för sent till 
biblioteket vid ett tillfälle, då berättade jag att jag var i desperat behov av en bok och då 
hämtade de den åt mig fastän man hade stängt. De är väldigt snälla och personliga på 
Nobelbiblioteket, man blir väldigt väl bemött (respondent nr 8). 

De har en aktuell samling av dagens skönlitteratur. Jag tycker om att gå till Nobelbiblioteket, 
personalen är mycket trevlig (respondent nr 7). 

De har en god litteraturbevakning - allt finns. Personalen ar också mycket kompetent och 
tjänstvillig (respondent nr 16). 

Att få nöjeslasarna att namna något negativt om Nobelbiblioteket var däremot svårare. 
Respondenterna hade inte mycket att saga så vi försökte satta press på dem med frågor om 
öppettider och den datorbaserade katalogen. De replikerade på följande satt. 

Att söka i datorn är lite krångligt, men man kan fråga om allt. Det ar fler som går till 
Nobelbiblioteket idag an för tjugo år sedan, man får ibland vänta i kö, men detta ar 
acceptabelt (respondent nr 16). 

Nej, ingenting. Jag tycker allting fungerar bra. Datorn är inget problem, den är lätt att söka 
på (respondent nr 7). 

Jag har inget dåligt att berätta. Öppettiderna får man val passa tycker jag. Själv ar jag 
pensionär, så mig passar det när som helst. Det har egentligen aldrig varit något problem 
(respondent nr 8). 

Det som kanske är lite problematiskt är att Nobelbiblioteket har en spärrtid på ett å r  nar det 
gäller somliga böcker, vill man läsa Översättningar kan man råka ut för detta. Det kan man 
inte göra något åt, de böckerna får man skaffa på annat håll, t ex i handeln eller på 
stadsbiblioteket. Öppettiderna är latta att missa på sommaren, men annars är det inget 
problem -jag är pensionär (respondent nr 11). 

Sammanfattningsvis är - att döma av undersökningsresultatet - nöjesläsarna en mindre 
låntagargrupp, bestående av äldre, välutbildade personer som läser utländsk skönlitteratur, 
litteraturhistoria och författarbiografier på originalspråk. Denna karakteristik ar 
överensstämmande med den bild som personalen givit av gruppen. Nobelbiblioteket spelar en 
huvudroll i dessa personers litteratursökningar av två anledningar, dels för att andra bibliotek 
inte har en lika god internationell litteraturbevakning av modern skönlitteratur och 
litteraturvetenskap, dels för att den typen av litteratur är för dyr att köpa från bokhandlare. 
Nobelbiblioteket utgör därför vanligtvis både en första anhalt och slutstation i dessa personers 



litteratursökningar, det är till Nobelbiblioteket man i första hand vänder sig och där finner man 
också för det mesta det man söker. Nobelbibliotekets samlingar är följdriktigt en av de båda 
fördelar som nöjesläsarna framhåller. Dessutom sätter nöjesläsarna ett stort varde på 
Nobelbibliotekets personal, som beskrivs som "trevlig", "hjälpsam" och "kompetent". Någon 
nackdel med Nobelbiblioteket kunde man däremot inte riktigt se. Vår slutslats är därför att 
nöjeslasarna är en mycket nöjd låntagargrupp. 



5 Avslutande diskussion 

Nobelbibliotekets fokusering på ledamöternas behov avspeglas i ledamöternas kommentarer. 
Samtliga ledamöter sam vi intervjuade är mycket belåtna med bibliotekets servicenivå. 
Ledamöterna anser att personalen sköter sina uppgifter exemplariskt, att personalen är kunnig, 
tjänstvillig och ger snabb service. Informationsteknologi är en främmande värld för nastan 
samtliga inom ledamöternas grupp och därför är det få som genomför datorbaserade sökningar 
på egen hand, men även i detta sammanhang påpekar ledamöterna att personalen är beredvillig. 
Beträffande Nobelbibliotekets samlingar betonar ledamöterna den goda täckningen och 
bevakningen av modern litteratur. Således kan man med fog säga att biblioteket fullgör sin 
uppgift att bygga upp en representativ internationell samling av samtidens skönlitteratur och 
litteraturvetenskap. Några ledamöter phpekade emellertid att det finns brister när det gäller äldre 
litteratur, men att det problemet går utmärkt väl att bemästra medelst fjärrlån. En ledamot 
betonade att det är nödvändigt att förstärka bibliotekets språkvetenskapliga avdelning med tanke 
på Akademiens arbete. En annan ledamot tyckte att det skulle vara trevligt med fler historiska 
och biografiska verk, men att detta ligger utanför bibliotekets ansvarsområde. 

Sju av åtta tillfragade ledamöter ansåg att Nobelbiblioteket inte ar särskilt välbesökt och att 
biblioteket kan ta emot fler besökare. Samtidigt betonar dock många ledamöter att biblioteket 
inte kan ta emot alltför många besökare emedan resurserna är begränsade. Åsikterna beträffande 
vilka kategorier som Nobelbiblioteket skall vara öppet för varierar något. Forskare och 
studerande är dock en grupp som nastan samtliga ledamöter nämner. Troligen inräknar 
ledamöterna aven kulturarbetarna i denna grupp, det är ju inte bara personer som är knutna till 
akademiska institutioner som tilldelas forskarplats (se ovan s. 19). Att Nobelbiblioteket inte är 

särskilt välbesökt tillskrivs allmänhetens bristande kännedom om bibliotekets existens. 
Majoriteten av ledamöterna anser emellertid inte att Akademien kan marknadsföra sitt bibliotek. 
Nobelbibliotekets resurser ar trots allt begränsade och det ar svårt att i förhand bedöma 
följderna av en marknadsföring. Endast en ledamot är positiv till marknadsföring, bl a ute på 
universiteten. 

Ledamöterna nämnde inte möjligheten att använda riktad marknadsföring, men htgärder riktade 
mot personer som studerar vid Stockholms universitet skulle kunna användas för att locka fler 
besökare till Nobelbiblioteket. Av de 21 personer ur allmänheten som vi intervjuade har nastan 
samtliga studerat vid universitet. I detta sammanhang måste vi dock uttala oss med reservation 
emedan vi i denna uppsats använt en kvalitativ urvalsmetod och därmed avhänt oss möjligheten 
att uttala oss om representativitet (Eneroth 1984, s. 169), men en riktad marknadsföring 
gentemot vissa universitetsfakulteter kan möjligen vara en rekommendabel åtgärd. 

En gemensam nämnare för de 20 personer ur allmänheten som vi intervjuade var att de hade 
studerat vid universitet. En överväldigande majoritet hade studerat humaniora vid universitet 
men i detta sammanhang hade bara sju personer kommit i kontakt med Nobelbiblioteket. Val av 



uppsatsämne förefaller vara avgörande för om en person kommer j kontakt med 
Nobelbiblioteket under sina studier. Det är emellertid inte alla gånger som ifrågavarande 
institution hänvisar studenten till Nobelbiblioteket. En ensam och kryptisk bibliotekssiegel 
under en katalogpost i Libris kan leda till att man finner vägen till Nobelbiblioteket om man 
frågar om dess betydelse. Därför skulle kanske regelbundet arrangerade studiebesök för de 
studerande vid olika universitetsfakulteter kunna bidra till ökad kännedom om Nobelbiblioteket. 
För att begränsa genomslagskraften kan studiebesöken läggas på exempelvis c- eller d-nivå. 
Nobelbiblioteket får i så fall göra en egen bedömning av var gränsen går, mellan å ena sidan de 
litteraturintresserade och nyfikna och å andra sidan de med kvalificerat studieintresse. 

Många ledamöter befarade att marknadsföring leder till att Nobelbiblioteket blir överlupet av 
besökare, men denna undersökning visar att gruppen studerande och forskare samt gruppen 
kulturarbetare använder en mängd andra bibliotek eftersom deras litteraturbehov ofta är mer 
vidsträckt än Nobelbibliotekets bevakningsområde. Med tanke på detta är det mindre troligt att 
någon form av marknadsföring riktad mot universitetsstuderande leder till att Nobelbiblioteket 
blir överhopat av alltför många besökare. 

Att personer som studerar andra ämnen än litteraturvetenskap behöver använda andra bibliotek 
är förståeligt. Att även de som studerar eller arbetar med skönlitteratur och litteraturvetenskap 
använder en mängd andra bibliotek tarvar däremot ett försök till förklaring. Öppetiderna kan ha 
en viss betydelse, det framgår av intervjuerna med dem som studerar på akademisk grundnivå, 
men de kulturarbetare som berörde frågan menade emellertid att att man vänjer sig vid 
öppettiderna. Troligen har det faktum att litteraturvetenskaplig teoribildning är starkt påverkad 
av andra discipliner en viss betydelse. I vårt teoriavsnitt redogjorde vi för en översikt över 
litteraturvetenskapens ämnesområde, författad av Kristian Wåhlin som var docent i 
litteraturvetenskap. Enligt honom är de nya litteraturteorierna starkt beroende av impulser från 
andra dicipliner än litteraturvetenskap, t ex språkvetenskap, filosofi, psykologi, sociologi och 
historia (1990, s. 63). 

Således torde ett bredare litteraturbestånd på Nobelbiblioteket rimligtvis locka fler besökare. 
Om Nobelbiblioteket har överskjutande resurser skulle man kunna förstärka vissa 
amnesområden inom humaniora, t ex den språkvetenskapliga avdelningen. En ledamot ansåg 
att denna avdelning behövde förstärkas med tanke på Akademiens eget arbete och det skulle 
säkert glädja de litteraturvetare som sysslar med textforskning. En annan ledamot önskade fler 
historiska verk och det skulle nog även de litteraturvetare som arbetar med ett historiskt 
perspektiv uppskatta. Kanske finns det flera fall där ett bredare bestånd, inom amnesområden 
som angränsar till litteraturvetenskapen, är motiverat av Akademiens behov av litteratur. Vi 
föreslår en utredning av Akademiens behov av litteratur, i den händelse Akademien anser att ett 
bredare bestånd är en passande strategi. Att anskaffa mer litteratur inom angränsande områden 
skulle säkerligen tillfredsställa många forskares och kulturarbetares behov i större utsträckning. 
Denna lösning kan emellertid skapa andra problem. Nobelbiblioteket har på senare tid blivit 
mera restriktiva vid anskaffning av litteratur p g a utrymmesskäl. Ekonomi och utrymme tillåter 



kanske inte ett bredare litteraturbestånd. 

En annan sak som bör beaktas är att nästan samtliga personer ur allmänheten som vi intervjuade 
sätter stort värde på Nobelbibliotekets lugna och avspända atmosfär, dess snabba service, samt 
att den litteratur som de söker där vanligen finns tillgänglig. Dessa omständigheter torde 
pilverkas av en ökad tillströmning biblioteksbesökare. Det förefaller således som om att vara 
intervjupersoner inte skulle uppskatta en ökad tillströmning till Nobelbiblioteket. Många 
kulturarbetare säger uttryckligen att bibliotekets snabba service samt det faktum att relevant 
litteratur finns tillgänglig är en följd av låg besöksfrekvens. 

Kulturarbetarna anser att den service som Nobelbiblioteket erbjuder ar unik. Mellan 
Nobelbibliotekets personal och denna grupp är dessutom informell kommunikation en 
betydelsefull spridningsform för litteratur. Flera personer inom gruppen kulturarbetare befarar 
att det inte skulle finnas utrymme för givande samtal om litteratur i fall biblioteket blir mer 
välbesökt. Nobelbiblioteket bör begrunda kulturarbetarnas synpunkter emedan det förefaller 
som det finns personer i denna grupp som hjälper biblioteket med dess litteraturbevakning. 

Bibliotekspersonalens informationsförmedlande funktion erinrar om Lars Höglunds och Olle 
Perssons definition av gatekeeperfunktionen. En gatekeeper är en person inom en organisation 
som har god överblick inom ett litteraturområde och därför kontaktas för diskussion av 
vetenskapliga problem. En gatekeeper har dessutom kontakt med personer utanför sin egen 
organisation kontakter som utnyttjas för informationsöverföring (1978, s. 8). Genom sitt 
bevakningsuppdrag innehar Nobelbibliotekets personal en viktig roll inom sin organisation och 
genom sina inf;ormella kontakter med externa biblioteksbesökare har personalen en bred 
kontaktyta utåt. Personalens informella kontakt med många av Nobelbibliotekets besökare 
utgör kanske en viktig informationskälla vid sidan om formella informationskallor som 
tidskrifter och databaser. Höglund och Person skriver att gatekeeperfunktionen kan lagga en 
grund för en effektiv och arbetsbesparande spridningsprocess förutsatt att man vidmakthAller 
och stimulerar gatekeepers kontakt med externa informationskällor och att det finns tid och plats 
för informell kdmmunikation (ibid, s. 32-33). Om Nobelbiblioteket sätter stort värde på den 
informella informationsöverföringen mellan personal och kulturarbetare så utgör denna 
omständighet eventuellt ett skal till att avstå från marknadsföringsåtgärder. En val avpassad 
ökning av kvalificerade låntagare skulle emellertid kunna förbättra den informella 
informationsöverföringen. 



6 Sammanfattning 

Uppsatsen har för avsikt att försöka skapa ett beslutsunderlag för eventuella förändringar i 
Nobelbibliotekets policy gentemot allmänheten. Syftet är att belysa olika anvandargruppers 
situation, deras behov av service och synpunkter på Nobelbiblioteket. 

Nobelbibliotekets användare har delats in i två huvudgrupper, vilka är Svenska Akademiens 
ledamöter och allmänheten. Svenska Akademiens Nobelbibliotek är ett privat bibliotek och att 
betjäna Akademiens ledamöter har högsta prioritet. Det är därför viktigt att få fram vad fö 
synpunkter ledamöterna har på biblioteket samt på allmänhetens tillträde. Vad beträffar 
allmänheten har vi delat in dem i tre undergrupper. 

Studenter och forskare: personer som är knutna till någon akademisk institution, t ex uppsats- 
och avhandlingsskrivande studenter och lärare. 

Kulturarbetare: personer som sysslar med någon form av litterär produktion,, t ex författare, 
Översättare, journalister eller forskare som inte genomgår någon form av institutionaliserad 
eller formell utbildning. 

Nöjesläsare (litteraturintresserad allmänhet): de för vilka läsning är en fritidssysselsättning och 
avkoppling. 

Till grund för uppsatsen ligger sammanlagt 29 kvalitativa intervjuer, varav åtta intervjuver me 
ledamöter i Svenska Akademien. De resterande 21 intervjuerna bland allmänheten har fördelats 
på följande satt: sju studenter och forskare, 11 kulturarbetare och fyra nöjesläsare. Intervjuerna 
med åtta av Svenska Akademiens 15 aktiva ledamöter genomfördes under perioden 12-26 
oktober 1995 och ägde rum i tre olika tjänsterum i Svenska Akademiens lokaler. Intervjuerna 
med allmänheten genomfördes under perioden 12 oktober- 8 december. De utfördes på olika 
platser: Svenska Akademiens lokaler, caféer i dess närhet samt via telefon oCh de tog ca 15 
minuter - 1 h vardera. 

Ytterligare material som använts som stöd vid utformningen av denna uppsats är litteratur om 
marknadsföring av bibliotek, tidigare utförda anvandarundersökningar oqh litteratur om 
gatekeeperforskning. 

Utifrån intervjuerna har vi kommit fram till följande resultat: 

Svenska Akademiens ledamöter 

Samtliga akademiledamöter som deltog i undersökningen är mycket nöjda med sitt bibliotek. 
De är alla mycket nöjda med Nobelbibliotekets bestånd vad gäller modern skönlitteratur. Vissa 
brister anser några ledamöter finns vad gäller den äldre litteraturen. De flesta av 
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akademiledamöterna utför inte datorbaserade sökningar på egen hand, istället ber de 
personalen om hjälp. Alla akademiledamöter är mycket positivt inställda till personalen på 
Nobelbiblioteket och de anser att de ar kunniga, snabba och tjänstvilliga. När det galler 
ledamöternas synpunkter på allmänhetens tiilträde till Nobelbiblioteket anser majoriteten att det 
för närvarande finns utrymme for fler besökare, vilket de aven skulle uppleva som positivt. De 
flesta ledamöterna anser emellertid inte att man skall marknadsföra sitt bibliotek för att locka till 
sig fler besökare. Orsaken är det begränsade utrymmet på Nobelbiblioteket och aven vissa 
farhågor kom tal uttryck att finns risk att Nobelarbetet skulle kunna bli lidande om alltför 
många besökare kom till biblioteket. 

Allmänheten 

Samtliga personer som har deltagit i undersökningen laser eller har last vid universitetet. 

Kategorin forskare och kulturarbetare använder förutom Nobelbiblioteket många andra 
bibliotek p g a att deras litteraturbehov ar mer vidsträckt an Nobelbibliotekets 
bevakningsområde. Nobelbiblioteket spelar ändå en betydelsefull roll , dels genom sin 
bevakning av modern skönlitteratur och litteraturvetenskap, men kanske framför allt som 
forum kring litteratur och fristad för dem som bedriver någon form av litterar produktion. 
Forskarna betonar framförallt tillgången till forskarplatsen som är mycket betydelsefull för 
dem. 

Studenter och nöjeslasare är de grupper som Nobelbiblioteket spelar en huvvudroll vi 
anskaffning av litteratur. Det beror dels på att andra bibliotek inte har en lika god internationell 
litteraturbeva&ng av modem skönlitteratur och litteraturvetenskap, dels för att den typen av 
litteratur är för dyr att köpa från bokhandlare. Även när studenter skriver uppsatser om 
Nobelpristagare i litteratur spelar Nobelbiblioteket en stor roll. 

Samtliga kategorier sätter stort värde på personalen som de upplever som trevlig, tjänstvillig 
och kunnig. De 'anser också att miljön är lugn och behaglig och de uppskattar mycket den 
snabba servicen som ges på Nobelbiblioteket. Även den stora tillgängligheten pA litteratur är 
egenskaper som betonas. 

Frågan om hur biblioteket kan göras mera öppet för allmänheten tas upp i vår avslutande 
diskussion (kap. 5). Ett ökat samarbete med olika institutioner på Stockholms Universitet samt 
ett bredare litteraturbestånd kan vara två möjliga tillvagagAngssatt. Det finns emellertid en 
mängd olika faktorer att ta hänsyn till om biblioteket skall göras mer öppet för allmänheten, t 
ex brist på resurser, samt att alla tillfrågade är mycket nöjda med den nuvarande situationen på 
Nobelbiblioteket. 
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8 Bilaga 1 

Denna intervjuhandledning visades inte upp för intervjupersonerna utan användes som stöd för 
frågorna och samtalet. 

Intervju med ledamöter vid Svenska Akademien 

Tack för att ni vill delta. Vi är två elever från Bibliotekshögskolan i Borås som fått i uppdrag 
att utföra en användanindersökning vid Nobelbiblioteket. 

Vi vill i undersökningen fil fram ledamöternas privata synpunkter på biblioteket och dess 
tjänster - d v s utanför Akademiens och Nobelkommitténs sekretessbelagda arbete. Vi vill 
också få fram vad man har för synpunkter på allmänhetens tillträde till biblioteket. 
Undersökningen kan bidra till förbättrad service. Därför är det viktigt att både positiva och 
negativa synpunkter kommer fram - om sådana finns. 

De uppgifter ni lämnar kommer att användas i den magisteruppsats vi skall författa. 
Undersökningsresultatet kommer dock att presenteras i en form som gör det omöjligt att 
förknippa eventuella citat med person. Däremot vore vi tacksamma om vi får behålla namn och 
adress fram till undersökningens slut, så att vi kan komplettera uppgifter om så skulle behövas. 
Detta är dock inte nödvändigt för att delta i intervjun. 

Synpunkter på Nobelbibliotekets tjänster 

1, Vad av bibliotekets material och litteratur har ni störst användning av privat - 
d v s utanför Akademiens arbete? 

2, Hur upplever ni biblioteket som verktyg - vad är bra och vad är mindre bra? 
( Om tvekan, ge exempel: pappers- och datorbaserade kataloger, manualer, 
betjäning, ordningsregler, informations- och litteraturbevakning, samlingar.) 

3, Finns det något som skulle behöva förbättras eller förändras - varför? 
4, Behövs någon ny tjänst? 

Synpunkter på Nobelbibliotekets förhållande till "allmänheten1' , 

1, Positivt ochleller negativt med allmänhetens tillträde till biblioteket'? 
2, Finns det, anser ni, utrymme för att göra biblioteket mer öppet mot allmänheten? 

(Om ja, i så fall på vad sätt? Mot vilka grupper?) 
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Denna intervjuhandledning visades inte upp för intervjupersonerna utan användes som stöd för 
frågorna och samtalet. 

Intervju med allmänheten 

Tack för att ni vill delta. Vi är två elever från Bibliotekshögskolan i Borås som fått i uppdrag 
att utföra en användarundersökning vid Nobelbiblioteket. 
Undersökningen kan bidra till förbättrad service på Nobelbiblioteket. Därför ar det viktigt att 
både positiva och negativa synpunkter kommer fram om sådana finns. De uppgifter ni lämnar 
kommer att användas i den magisteruppsats vi skall författa. Undersökningsresultatet kommer 
dock att presenteras i en form som gör det omöjligt att förknippa eventuella citat med person. 
Däremot vore vi tacksamma om vi får behålla namn och adress fram till undersökningens slut, 
sh att vi kan komplettera uppgifter om så skulle behövas. 

Informations- och litteraturanvandning 

1, vad har ni för användning av den information eller skönlitteratur ni söker på 
~obelbiblioteket - forskning - studier på akademisk grundnivå - 
lösa yrkesrelaterade problem - förströelse/nöjeslasning - annat? 

Informations- och litteratursökning 

1 y Vad för typ av litteratur (genre, språk) söker ni och hur orienterar ni er i ämnet - 
via tidskrifter - kolleger - på annat satt? 

2, På Jilka olika ställen söker ni den information/skönlitteratur ni behöver (t ex i 
handeln, antikvariat, andra bibliotek, kolleger, vänner)? 

3, Om ni använder annat bibliotek, i så fall vilket/ vilka och varför? 
4 , Utgör Nobelbiblioteket en första anhalt eller en slutstation i era sökningar? 

5 y Spelar Nobelbiblioteket en huvudroll eller biroll i er anskaffning av material? 

6, Hur fick ni kännedom om Nobelbibliotekets existens? 

7 Y Känner dina kolleger till Nobelbiblioteket - använder de sig av det? Om nej - har 
ni någon uppfattning om hur man skulle kunna gå tillväga för att informera dem 
om Nobelbiblioteket och dess tjänster? 

Fördelar och nackdelar med att använda Nobelbiblioteket 

1 y Vad anser ni är särskilt användbart eller fördelaktigt med Nobelbiblioteket? 
(Om tvekan, ge exempel: samlingar, uppslagsverk, betjäning, lånevillkor, 
läsplatser, öppettider, kataloger, manualer, bibliotekets informationsmaterial eller 



annat.) 
2, Vad anser ni är särskilt problematiskt eller hindersamt med Nobelbiblioteket? 

(Om tvekan, ge exempel: samlingar, uppslagsverk, betjaniyg, lånevillkor, 
lasplatser, öppettider, kataloger, manualer, bibliotekets informationsmaterial eller 
annat,) 

Personbeskrivning 
1, Kön 
2 ,  Ålder? 
3, Bostadsort? 
4, Utbildning? 
5 ,  sysselsättning? / yrke? / arbetsort? 
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Organisatiohsplan över Svenska Akademien 

Svenska Akademien /+\ 
1 utskottet I I komrnitt6n I I~ommittkn 1 

O S A-projektet i Svenska Akademiens 
i Götebor 



Högskclan i Bo&  en natioiieli b g s  kola. S tudenter kom- 
mer ~GT,  hela laridet för att studera här. Högskolaii hestar 
av fem institutioner och utbildnings~ri~gri~rn och kurser ges 
inom omr5cier.a tCSliotek och information, textil, teknik, 
pedagogik samt dcta G Z ~  ek~nomi.  

Högskolans Icitaler li2ger mitt i  ent trala Boras. 
1977 gruridaJes I-Ii5gskoian i Eorfts. z?e.i de rexti!a lit- 

bildiiingw,rna Iiar sitt ursprung 5nnu isngre tillbaka i dcii 
s~';!iga Rkniskii Vafckc'ian som iiiriittacies redan 1866. 

Forskniag cc5 utvevkfiiigsarbete ii: en expanderande 
ds! dv hi-jgsho!ans verksamhet. Elögskolan m-nverKaz har 
niea företag, statiiga nrryr;digheter och kommcner i Sju- 
haradsbygder: ccli i aiidra delar av !andet och utlaildet. 

1nstit:itianen 
bibliotekshögskoian 

Bibliotekshögskolan. har funnits i YorSs sedan 1972. 
I många kar bibliotekshögskolan i Boris Iundets ?iida 

specialhögskola för biioliotekxier, rneii genom riniversite- 
tens och högskolornus nya frihet Iiar bibliotekarieut5ifj- 
ningar inrattats aven p i  andra univ~rsitet. 

Bibiiutekarieutbildningen l eda  till en magisterexarrten 
som ori,fi~tr~r ,ranlman!agt i 60 poiing  notsve ve rar Atta temt - 
ner), i.arav mins[ SO peang insm ämnet hlbliotcks- och 
ini'orrncitieiisve tenskap. 

Forskaruth~ldning i bibliotcks- och i~afo~a t ionsvc  ten- 
skap ges vid Göieborgs universitet. 

I ~ ~ t i t ~ i f i ~ n ~ n  bibfCt~iekshOgskolan , ' W  rtrdaska1~n i "ras - - - - 

Högskolan i Borås ;E374 
Biblioteket u n a l . : ~  
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