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Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats -helt 
eller delvis - ar förbjudet utan medgivande av författaren1 

. . 
författarna. 

. . , 



Jag har nu i mer än ett års tid på olika sätt varit sysselsatt med den h& uppsatsen. Det 

har varit ett ständigt pendlande mellan hopp och förtvivlan, arbetsglädje och leda. Då 

jag inte är någon van uppsatsskrivare har jag gjort de flesta misstag och gått in på de 

flesta irrvagar som tänkas kan. Skulle jag göra om uppsatsen, (vilket Gud förbjude!), 

skulle jag troligen gå till vaga på ett helt annat satt. Förhoppningsvis har jag väl i alla 

fall lärt mig något under mitt arbete. 

Jag vill tacka NIAS for att jag fick komma dit och för att de hade tåiamod med mitt 
"snokande". Ett varmt tack också till de medmänniskor som har trott på mig, da inte 

jag har gjort det. Sist men inte minst, ett stort tack till min handledare Erland Munch- 

Petersen för vägledning och goda råd och för att han har lett mig rätt när jag har varit 

på irrvagar. 

Anna Löfgren ' Borås i januari 1996 
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l. INLEDNING 

Sedan 1982, då jag för första gången gjorde en resa i Sydasien, har en del av mitt hjärta 

funnits kvar där. Jag har sedan återvänt vid ett par tillfallen samt agnat en stor del av 

min tid åt studier på området. Då jag fick reda på att det i Köpenhamn fanns ett nordiskt 

asieninstitut blev jag intresserad och skrev till dem för att höra om de kunde tänka sig 

att ha mig där under mitt FSA, (Fältanknytet Självständigt Arbete). Det var så det 

bö jade ... 

Jag tillbringade M a  veckors tid, 711 1-2112 1994, på Nordiska Institutet för Asien 

Studiers, (NIAS), bibliotek i Köpenhamn. NIAS uppgifter är att på olika satt framja 

nordisk forskning och nordiska studier inom det tvärvetenskapliga omrhdet asienstudier. 

Biblioteket är ett specialbibliotek på det området. När jag var där stod biblioteket inför 

en rad förändringar. Dels skulle det byta ledning i årsskiftet -941-95, och dels skulle hela 

'Institutet flytta till nya lokaler sommaren -95. Man diskuterade också att genomföra en 

utökning av datoriseringen. Bibliotekets samlingar har mångdubblats sedan gnuidandet 

för ett 25-tal år sedan. Organiseringen av samlingarna var gjort för ett betydligt mindre 

bibliotek, (det bibliotek det en gång var), men kunde numera väcka både förvirring och 

irritation. Eftersom biblioteket skulle flytta, tänkte man sig att det ocksh skulle vara ett 

gyllene tillfalle att organisera om samlingarna.1 

Birger Hj~rland presenterar i sin avhandling, "Emnereprzesentation og informations- 

s~gning. Bidrag til en teori på kundskabsteoretisk grundlag" (1993), samt tillsammans 

med Albrechtsen, i en artikel 1994, domänanalysen som en ny teori inom informations- 

vetenskapen. Begreppet domänanalys däremot, är inte något nytt, utan har tidigare tagits 

upp bhde inom informationsvetenskapen, (Hjmland & Albrechtsen, -94, s. 3pp), och 

inom andra discipliner, såsom pedagogik, psykologi och lingvistik, (ibid. s. 8pp), mefi 

har alltså enligt Hj~rland och Albrechtsen, (s. 2), aldrig tidigare presenterats som ett 

eget paradigm inom infonnationsvetenskapen. 

Hj~rland grundar sin teori på att informationssökningen är nyckelproblemet inom 

informationsvetenskapen. För att kunna återfinna information, måste den på olika satt 

ordnas och förses med "kännetecken". Det kan röra sig om indexering, klassificering 

osv. Frågan är alltså hur det ska gå till. 



Syfte 

De allra flesta bibliotek och andra dokumentsamlingar existerar för att den (potentiella) 

information de innehåller skall kunna återvinnas och användas. När det rör sig om 

öppna samlingar bör informationsåtervinningen organiseras så att dokumenten är latt- 

tillgängliga för dess användare. Tyvän finns det allt for många exempel på bibliotek 

som inte är ordnade så. Problemet blir kanske än mer komplext när det, som i det här 

fallet, rör sig om ett bibliotek för ett tvärvetenskapligt falt. 

Syftet med den har uppsatsen ar att resonera kring och ge förslag till hur samlingarna på 

NIAS biblioteket skulle kunna ordnas så att de på ett smidigt satt skall kunna återvinnas 

av bibliotekets användare. Som teoretisk utgångspunkt använder mig av Birger 

Hj ~rlands domänanalys. 

Denna uppsats handlar alltså om informationsökning och ämnesdomiher. Den behandlar 

inte saker som ekonomi, administration, teknik etc. Det är inte heller mitt syfte att den 

skall bestå av teoretiska resonemang, utan att den på ett så praktiskt satt som möjligt 

skall dra nytta av både teori och empiri. 

Frågeställningar 

För att nå mitt syfte har jag formulerat några fiågestallningar som jag försöker besvara. 

- Hur fungerade biblioteket ur användarperspektiv då jag var där, (i nov.-94) och varför 

var det så? 

- Stämde bibliotekets verksamhetside' överens med hur det verkligen fungerade? 

- Vilka var bibliotekets användare och hur gjorde de sina sökningar? 

- Hur kan samlingarna bast organiseras för återvinning? 



Metod och material 

Metoden är kvalitativ och bygger i huvudsak på det material jag samlade in i under min 

vistelse på biblioteket i november -94. Förhållandena på biblioteket har nu ändrats, b1.a. 

beroende på att Institutet nu har flyttat. Detta bortser jag dock i*, och låser tiden till 

november -94. 

Det var en förmån att få vistas vid Institutet under en tid. På så satt fick jag god inblick i 

hur biblioteket var ordnat och hur det användes. Jag hade också möjlighet att bekanta 

mig med de anställda och med dem föra givande samtal, b1.a. angående biblioteket. Jag 

har strävat efter att hålla alla de personer som ingår i min undersökning anonyma. Det 

innebär att jag utelämnat personuppgifter samt att jag bytt ut en del detaljer som annars 

skulle kunna kopplas till en bestämd person. Likaså har jag kopplat loss de olika 

forskarna från respektive ämne, och presenterar de olika intervjusvaren i form av fri- 

stående uttalanden i den del av uppsatsen där de är relevanta. Av de sammanlagt 15 

intervjuade var ts_stycken kvinnor, för att inte dessa skall utpekas på något satt 

använder jag pronominat han för samtliga intervjuade. . - 
C 

Jag har använt flera olika metoder for insamling av material. Här följer en närmare 

'beskrivning. 

Dokument 

För beskrivning av den empiriska bakgrunden och som jamförelsematerial till mina 

egna undersökningar har jag använt dokument av skilda slag, vilka jag till stor del 

samlade in under min vistelse på Institutet. Det var b1.a. Institutets egen nyhetsbulletin 

NIAS-Nytt och dess föregångarez, en rapport om laget på biblioteket skriven av en 

tidigare bibliotekarie samt statistik om biblioteket. Något har jag också funnit i 

bibliotek- och informationsvetenskapliga tidskrifter. 

För det teoretiska utgångspunkten har jag alltså använt B.Hj0rlands avhandling 

"Emnereprzesentation og informationss~gning. Bidrag til en teori på kundskabsteoretisk 

grundlag", och en artikel av Hjarland och Albrechtsen på samma ämne. Som teoretiskt 

jämförelsematerial har jag använt tre stycken arbeten som handlar om forskare och 

informationssökning. Det är en artikel av Mary B. Folster som handlar om samhälls- 

vetare som informationssökare, en artikel av Sue Stone som sammanfattar något som 



har skrivits om humanister och information och sist, men inte minst en rapport av 

Harriet Lönnqvist om nordiska forskare och infonnationssökning. 

Observationer 

I och med att jag vistades i biblioteket under så pass lång tid hade jag möjligheter att 

göra en hel del observationer. Observationerna gick som regel till på följande sätt; Jag 

satt i bibliotekets disk, (en disk varifrån allt "yttre" biblioteksarbete sköttes, d.v.s. utlån, 

inlån, referensservice etc.), och var sysselsatt med något arbete som jag lätt kunde lägga 

åt sidan om så kravdes.3 Från den platsen hade jag god sikt över hela biblioteket och 

även de båda ingångarna till Biblioteket. En ingång fran själva Institutet och en från 

trappan som ledde till olika institutioner vid KUA, (Köpenhamns Universitet, Amager). 

Jag berättade inte for de som vistades i biblioteket att jag iakttog dem, och man kan väl 

därför kalla det dolda observationer. Besökama i biblioteket trodde, (förmodligen), att 

jag arbetade d&, (när någon frågade sa jag att jag praktiserade), och på det sättet var det 

ingen som tyckte att det var onormalt nied min närvaro, och på något satt "var tvungna 

att spela teater". När bibliotekarierna var upptagna på annat hå114, frågade besökama 

mig när det var något de undrade eller ville ha hjälp med. Jag hjälpte dem då så gott jag 

kunde. Det faktum att jag i viss utsträckning deltog i bibliotekets sysslor gav mig 

ytterligare inblick i verksamheten. Genom att lyssna på användarnas frågor och genom 

att försöka besvara dem fick jag upplysningar om, hur de bar sig åt för att söka 

information. På det sättet kan man tala om delta~ande observation. Jag tecknade ned 

mina iaktagelser i form av stolpar som jag sedan gick igenom och skrev rent när tillfälle 

bjöds. Dessutom hade jag ju alltid ögonen och öronen med mig under de 20 dagar jag 

var där. 

Intervjuer och samtal 

Under mina dagar på Institutet, hade jag gott om tillfallen att prata med, framförallt 

bibliotekarierna, men också med forskare, övrig personal vid Institutet samt en och 

annan student. Jag hade t-ex. min plats i ett rum som jag delade med två forskare. Vi 

talade om både det ena och det andra, inklusive deras och mitt arbete. Jag förde alltså en 

hel del informella samtal. Utöver dessa, intervjuade jag olika användare, 

bibliotekarierna samt ett antal andra personer med anknytning till biblioteket. 



Här följer en beskrivning på hur intervjuerna har gått till rent praktiskt, vilken typ av 

fi-ågor jag ställd samt en redogörelse för varför jag intervjuade de jag gjorde; 

Vi avtalade tid för intervju och när det var dags satte vi oss för oss själva. Jag fragade på 

svenska och de intervjuade svarade på en blandning av sitt modersmtll och 

"skandinaviska". Jag tog under hela intervjun stödanteckningar vilka jag skrev rent 

omedelbart efter avslutad intervju. Då jag inte spelade in intervjuerna kan jag inte 

använda några direkta citat w dem, däremot har jag tagit mig fnheten att återge vad som 

sades i tredje person. 

Intervjuerna var av s.k. ostrukturerad typ, d.v.s. jag följde inte till punkt och pricka 

någon på förhand uppgjord intervjumanual. I stallet lat jag de intervjuade prata ganska 

Eritt utifrån ett antal frågeställningar jag hade. Det ledde till att jag lärde mig f6r varje 

gång, så att fiågorna jag ställde ändrades mellan intervjutillfallena i de fall jag märkte 

att de var oklara eller inte gav svar på det jag avsett. I bland kunde också nhgot som 

någon sagt i en intervju leda till att jag tog upp en ny tråd i undersökningen. Detta sätt 

att förfara har jag inspirerats till av den fenomenografiska forskningsmetoden 

"Grounded Theory", (Glaser & Strauss, 1967), men därutöver gör jag inga anspråk på 

att ha följt den metoden. Bilaga 1 - intervjuunderlag. 

Intervjuer med forskare 

I denna gnipp ingår sju stycken personer vilka alla satt på NIAS och forskade. Dock var 

inte allihopa anställda av Institutet. Nivån på deras forskning skiljde sig en del, men i 

den här undersökningen räknas samtliga uttalanden från forskarna som lika tungt 

vägande. Forskarna intervjuade jag för att de för mig i ett tidigt skede framstod som en 

självklar användargrupp i biblioteket. Jag ställde frågor om deras förhållande till 

Institutets bibliotek, men också förhållandet till bibliotek och information i allmanhet 

och om hur de sökt information. Jag ville också veta hur deras ämnesmässiga inriktning 

såg ut. Valet av intervjuobjekt var mest en slump. Jag valde bort en forskare som befann 

sig på Institutet, p.g.a. språkets. Annars kan man väl säga att forskarna valde sig självas. 

Chefen vid institutet forskade han också, men jag valde att endast intervjua honom i 

egenskap av chef. 



Intervjuer med stipendiater 

Stipendiaterna är en stor anvandargrupp i biblioteket. Det jag ville åt när jag intervjuade 

dem var framförallt att fa höra hur de uppfattade biblioteket. Det ansåg jag intressant då 

stipendiaterna, p.g.a. den korta tid de använder biblioteket, inte alls har samma för- 

utsättningar som Institutets forskare. Jag var också intresserad av deras informations- 

sökningsvanor samt den ämnesmässiga inriktningen på det de höll på med. 

Frågeställningarna är med andra ord ganska lika de för forskarna. 

Under min tid på NIAS intervjuade jag de tre skandinaviska stipendiater som vistades 

där under den tiden. Det var två 14 dagars- och en månadsstipendiat. Overhuvudtaget 

har jag bara brytt mig om dessa två typerna av stipendiater, eftersom det är de som 

använder biblioteket. För enkelhetens skull skriver jag bara stipendiater och menar då 

alltså de stipendiater som vistas en tid på Institutet. Det kan tyckas att tre intervjuer är 

lite "klent" för att representera en hel grupp, (och jag önskar att jag hade haft möjlighet 

att göra flera). Men det är inte min mening att de ska representera något, utan bara att de 

ska vara exempel på stipendiater. För att få någon slags samlad bild av stipendiaterna 

har jag tittat i dokument, framför allt Institutets eget nyhetsblad. 

Intervjuer med personer med anknytning till biblioteket 

För att få en bild av biblioteket och dess verksamhet, och for att Pa åsikter från 

människor som var direkt berörda av bibliotekets arbete, intervjuade jag fem stycken 

personer som på olika vis hade anknytning till biblioteket. Det var bibliotekets två 

bibliotekarier, en man som har varit på Institutet nästan sedan starten, och som hade 

haft, och fortfarande hade, en hel del med biblioteket att göra och en bibliotekarie som 

tidigare hade arbetat på biblioteket. Dessutom intervjuade jag den man som var 

bibliotekets chef då jag var där. 

Intervju med Institutets chef 

Chefen på Institutet skulle från den första januari -95, även bli den som var chef över 

biblioteket. Jag tyckte det var intressant att höra hans inställning till biblioteket, och lite 

om hur han tänkte sig verksamheten i framtiden. . . 



Enkät 

För att få reda på något om de studenter som använde biblioteket, gjorde jag en enkiit. 

Tyvärr visade det sig svårare än jag hade trott att nå särskilt många studenter den vägen. 

I och med att många av de studenter som kom var de samma dag efter dag så var inte 

"genomströmningen av nytt folk så hög. De besökare som i stort sett bara kom in och 

vände hann jag oftast inte ge någon enkät, (och frågan är också hur mycket dessa svar 

skulle ha givit). Resultatet på sjutton stycken enkätsvar kan å andra sidan jämställas 

med en dags besökande studenter. Dessutom var det främst studenter jag nådde genom 

mina deltagande observationer, så de fåtal enkätsvar jag har är inte det enda material 

som jag grundar utsagorna om studenter på. Bilaga 2 - enkäten. 

Uppsatsens uppläggning 
' . 

Den här uppsatsen är upplagd tvärtemot vad' som kanske är det vanliga i sådana'här 

sammanhang. Jag börjar nämligen med att presentera empirin och låter de teoretiska 

'bitarna komma in forst efter det. Orsaken 'är helt enkelt att jag har velat presentera 

situationen på NIAS bibliotek, utan att allt för mycket låta den färgas av teorin. 

I kapitlen två, (Biblioteket), tre, (Asienstudier) och @ra, (Användarna), tecknar jag en 

beskrivning av och bakgrund till biblioteket som det såg ut då jag var där. Kapitlen 

baseras dels på skriftliga dokument vilka, i vanlig ordning, anges som källor men också 

på uppgifter som kommit fram vid mina egna undersökningar. Det är i huvudsak fakta 

och åsikter från intervjuer, samtal och observationer vilka jag, p.g.a. ämnets känsliga 

natur, har valt att inte alltid återge med sin källa. I bland förekommer också mina egna 

åsikter, vilka jag, naturligtvis, inte har kunnat halla helt värdenuetrala och inte heller 

strävat efter att göra. 

Kapitel fem, Humanister, samhällsvetare och information, är till stora delar ett teoretiskt . . . 

kapitel, men det innehåller också material från mina egna undersökningar. Där har jag ' . , ' ,  

velat fora in de personer jag undersökt i ett större sammanhang för att W samlad bild av 

humanister och samhällsvetare som informationsanvändare. 

Det sjatte kapitlet tar upp huvudteorin för den här undersökningen - domiinanalysen. Det 

är en kortfattad genomgång som endast innehåller sådant som jag tyckt vara av intresse 

för den här uppsatsen. 



I kapitel sju försöker jag genom att knyta samman empiri och teori ge svar åt fiåge- 

ställningarna i uppsatsens inledningen. Jag for också ett resonemang kring de olika 

frågorna samt kommer med vissa förslag till lämpliga ändringarlåtgärder. 

Utifrån frågeställningarna har jag valt att dela in kapitel sju i tre olika avsnitt; Det första 

handlar om hur biblioteket fungerade och om detta stämde överens med bibliotekets 

verksamhetside'. Det svarar mot de två första frågorna, (se sid. 2). Det andra avsnittet 

tar upp bibliotekets användare och jämför deras beteende med andra 

informationsanvändares. Avsnittet motsvarar fråga tre. Tredje och sista avsnittet handlar 

om organiseringen av bibliotekets samlingar och är egentligen huvudsyftet med 

uppsatsen. Har kommer domänanalysen in och jag resonerar kring hur man, med 

Hjmlands teori i åtanke, skulle kunna organisera samlingarna på NIAS bibliotek. 



2. BIBLIOTEKET 

I det här kapitlet gör jag en närmare presentation av det bibliotek den här uppsatsen 

handlar om. Jag vill med det visa biblioteket som det såg ut när jag var där, som 

bakgrund till min uppsats. Men forst en kort presentation av institutet till vilket 

biblioteket hörde. 

Institutet 

Nordiska Institutet for Asien Studier, NIAS, är som namnet antyder ett gemensamt 

nordiskt institut vid vilket det bedrivs studier kring Asien. Nordiska Ministerrådet är 

högsta instans och det utser två ledamöter från vardera Danmark, Finland, Norge och 

Sverige'. Dessa åtta utgör NIAS styrelse vilken träffas ett par gånger om året. Institutet* 

finaiisieras gemensamt av de nordiska regeringarna via skatter. 

Syftet med .Institutet är att det skall fungera som en paraplyorganisation över de 
, . 

akademiska institutioner i Norden vid vilka det bedrivs asienstudier. Det innebär 

uppgifter som kontakt- och informationsförmedling, både inom och utom Norden, 

anordnande av konferenser och workshops och utdelande av stipendier. Man har även 

ett eget publiceringsprogranl, och i mån av tid och möjlighet utför man också konsult- 

uppdrag åt icke-akademiska uppdragsgivare, (Introducing NIAS, 1994). 

(Se bilaga 3 for en mer nogrann redogörelse av Institutet). 

NIAS låg, när jag var där, i universitetets lokaler på Amager i Köpenhamn och det hade 

ca. tjugo anställda. De anställda kom i huvudsak från de nordiska länderna, och bestod 

av administrativ personal, bibliotekspersonal och forskare. Forskarna är anställda på en 

begränsad period på från ett år upp till åtta år, varefter de återvänder till sina ordinarie 

arbetsuppgifter på sin "heminstitution"9. Tanken med dessa tidsbegränsade anställningar 

är att upprätthålla kontakter med de olika lärosatena i Norden, samt att "försöka 

tillgodose de många olika forskningsmiljöernas .gemensamma intressen", (Svensson, 

1990, s.4). 



Bakgrund 

Institutets grundande 1967 föregicks av flera år av diskussioner. Initiativet togs av 

Nordiska Rådets kornrnite' for kulturella affarer. Bakgrunden till grundandet var att 

situationen i Tredje Världen hade ändrats, tidigare kolonier hade blivit självständiga och . 

nya nationer växte fram. Dessutom hade de nordiska länderna börjat ge utvecklings- 

bidrag och man behövde veta mer om de berörda länderna. Ett tidigare endast 

"orientaliskt" närmande fran akademiskt håll, ansågs inte längre tillräckligt. Man ville 

dessutom undvika att de nordiska vetenskapsmännen blev beroende av experter från 

andra länder, dar man kanske hade en annorlunda politisk ideologi, ( Tandrup, 1992, s. 

10). De nordiska länderna ansågs så lika ideologiskt att någon form av nordiskt 

samarbete ansågs motiverat. Låt mig illustrera det med ett citat; 

"The Nordic countries share common values such a[sic!] quest forpeedom, justice and 

equality, human rights, political democracy, popular participation and global cooperation. 

These values are rejected in the Institute's activities. " 

(Introducing NIAS). 

Resultatet blev tre stycken institut, Afrika-institutet i Uppsala, Latinamerika-institutet i 

Stockholmlo, ocli Asien-institutet i Köpenhamn. Att det blev just i Köpenhamn som 

Asien Institutet placerades, beror enligt Halldin-Norberg på att att det redan fanns en 

stor samling asiatisk litteratur där, (1 984, s. 152). Namnet på Institutet var från början 

Central Institutet för Nordiska Asienstudier, CINA, och på engelska Scandinavian 

Institute of Asian Studies, SIAS. Sitt nuvarande namn fick Institutet 1988. För att 

Institutet bättre skulle arbeta i överensstarnrnelse med internationell utveckling på faltet 

genomgick det då en betydande  omorganisation.^^ Förutom det nya namnet fick 

Institutet nya prioriteringar, ny personal och nya lokaler, (Svensson, 1992, s. 6). 
Prioriteringarna som då antogs var fortfarande rådande då jag vistades där. De har på ett 

ställe formulerats så här; 

"NIASpromotes research transcending the borders between the humanities and social . 

sciences. At the moment the Institute is engaged especially in research on East and Southeast 

Asia. Priority is given to research on themes such as Comparative Perspectives on Asian 

Societies in Change, Nation Building in Southeast Asia, Resource Management and Social 

Change and The Role of Political and Cultural Institutions in Development. " 
(NIAS-Nytt nr 3 -94, s. 2) 



Frågan är i hur stor grad dessa prioriteringar skall gälla för bibliotekets arbete. Jag 
, 

återkommer till det. 

Biblioteket - bakgrund och huvudmannaskap 

Då Institutet vid grundandet förlades till Köpenhamn, var en del av Danmarks bidrag till 

det att det Kongelige Bibliotek, (KB), tog hand om biblioteket. (Det bör påpekas i 

sammanhanget att det är KB som har hand om Köpenhamns universitetsbibliotek). 

Delar av KBs' orientaliska, samlingar deponerades på NIAS bibliotek och man skickade 

även dit personal samt tog hand om den administrativa skötseln, (Lauridsen, 1989, s. 

10). Från början tänkte man sig ett referensbibliotek, där man skulle koncentrera sig på 

saker som handböcker, bibliografier, tidskrifter och större standardverk inom vissa 

"moderna sarnhallsvetenskaper"~2. En viktig del av bibliotekets servicefunktion skulle 

vara att ha information tillgänglig angående vilken litteratur som existerade om Asien 

på framstående bibliotek och lärocentra utomlands. För detta ändamål införskaffades en 

hel del kataloger och bibliografier. Det skulle också fungera som ett centrum för 
information och dokumentation inom sitt område, och man startade arbetet på. en 

gemensam nordisk katalog som skulle innehålla alla böcker och manuskript om Asien 

som fanns i de nordiska ländernaI3, (Newsletter nr. l 1968, s. 5pp.) 

När Institutet flyttade ut till Ainager, i samband med omorganisationen 1988, flyttades 
bibliotekets administration över till KB'S Orientaliska Avdelning, (OA), vilken också 

hade flyttats till samma byggnad. Detta skapade möjligheter för att realisera de 

ursprungliga tankarna om att låta OA's samlingar på asiatiska språk supplera NIAS 

samlingar på västerländska språk, (Lauridsen, 1989, s. 10). Den tanken var nog god, 

men så vitt jag kan förstå har samlingarna på orientaliska språk aldrig används speciellt 

flitigt av NIAS forskare. Detta kan ha flera orsaker, brist på språkkunskaper, att ämnen 

inte har överensstämt eller att man helt enkelt inte känt till innehållet i OA's samlingar. 

Att biblioteket har sorterat under NIAS, men lytt under KB har inte varit helt problem- 

fritt. Biblioteket har både varit och inte varit en del av Institutet, åsikterna om det har 

helt enkelt berott på vem man lyssnat till. Somliga hävdade att biblioteket på grund av 

att det hör till NIAS, som lyder under Nordiska Ministerrådet, är att betrakta som ett 

nordiskt bibliotek, inte ett danskt, och att det därmed inte ,skall lyda under den danska 

bibliotekslagen, eller fungera som ett vanligt institutionsbibliotek under KB. 



Problemet tycks bottna i att det inte existerade några skriftliga avtal mellan de båda 

parterna om hur biblioteket skulle verka, och man får lätt uppfattningen att det varit 

fragan om byråkrati snarare än långsiktig planläggning och ett kreativt ledarskap. Eller 

som NIAS chef uttryckte det: 

Det är en olycklig arbetsfördelning att policybeslut av NIAS styrelse ska verkställas av 

personer i biblioteket ledda av KB. 

P.g.a. avsaknaden av klara direktiv i form av t.ex. arbetsplan och målformuleringar har 

slitningarna mellan KB och NIAS blivit så stora att det beslutades att biblioteket fran 
den 111 -95 skulle sortera direkt under NIAS, och alltså ytterst underställas Nordiska 

Ministerrådet. Frågan för framtiden blir b1.a. vad Nordiska Ministerrådet och dess 

representanter har för förståelse och insikter angående vikten av ett val fungerande 

bibliotek. I den har uppsatsen skall jag emellertid försöka bortse fran ledarskapet som 

sådant och istället titta på själva biblioteket, och framförallt bibliotekets användare. 

Personal 

Det är alltså KB som har placerat ut personal på biblioteket, och jag har fått känslan av 

att man ofta placerat sådana man har "haft över" där. Personalomsättningen har varit 

hög, och enligt en källa14 har det forekommit perioder då man helt saknat fackutbildad 

bibliotekarie. Och visst märks det att det har saknats en bibliotekarie som med "fkia 

händer" har kunnat lägga ner kraft och energi på att få ett fungerande bibliotek. Kanske 

beror det på den förvirring som har rått om vem och vad det egentligen är man skall 

ratta sig efter. Det är fullt begripligt om man hamnar i en lojalitetskonflikt, när man 

jobbar "under ett tak", men har en annan arbetsgivare. Jag tvivlar inte på att man har 

haft många duktiga och ambitiösa människor i biblioteket. Några har ocksa forsakt att 

reda ut situationen, men i slutändan har det ändå inte hänt så mycket. 

Ett problem, som långtifrån är unikt på det här biblioteket, är att det var underbemannat. 

Personalen räckte till att nätt och jämnt sköta det dagliga löpande arbetet. Uppgifter som 

katalogisering, klassificering etc. släpade efter och att kunna tänka kreativa tankar om 

hur man skulle kunna förbättra verksamheten fanns det mycket sällan någon tid över till. 

När jag var där hade biblioteket två bibliotekarier anställda på ca. 75 procent vardera. 

De båda hade endast jobbat på biblioteket i en respektive fem minader. Det kan 



naturligtvis ses som beklagligt att båda bibliotekarierna hade en så kort erfarenhet av 

biblioteket. Samtidigt går det också att se fördelar med det. T.ex. så har de inga 

förutfattade meningar om att saker och ting måste vara som de alltid har varit, och kan 

därför vara öppna för förändringar. Dessutom var den ena bibliotekarien anställd direkt 

av NIAS, och alltså inte ditsänd fran KB, vilket bör ge en friare ställning gentemot KB 
och mindre risk for att hamna i lojalitetskonflikter. Den andra bibliotekarien hade halva 

lönen från KB och halva f& NIAS, men han hade aldrig arbetat på KB. I biblioteket 

arbetade också en biblioteksassistent på deltid. Från årsskiftet, då KB inte längre skulle 

ansvara för biblioteket, skulle bibliotekspersonalen komma att helt underställas NIAS. 

Bestånd 

Tillsammans med några andra bibliotek's i Köpenhamn håller man de största biblioteks- 

-resurserna om Asien i Norden. NIAS biblioteks samlingar består idag av ca. 23 000 

monografier och omkring 700 nu löpande tidskriftsprenumerationer, ("introducing 

NIAS", 1994). Den årliga tillväxten är för närvarande ca. 700 böcker. Samlingama är i 

huvudsak på västerländska språk. De monografier man har är i första hand böcker som 

på ett eller annat sätt handlar om Asien. Men det finns också en hel del böcker om annat 

som kan vara viktigt i sammanhanget, böcker om t.ex. religion eller språk i största 

allmänhet. 

~idskrifierna har alltid ansetts som särskilt viktiga. Ungefar hälften av de tidskrifter man 

håller finns inte på något annat ställe i Norden. Ett fåtal av dem är på asiatiska språk, 

men de flesta är på västerländska språk, i första hand engelska. Tidskrifterna är både 

sådana som ges ut i Asien och sådana som ges ut på asiatiska lärocentra i Västvärlden. 

En del tidskrifter får man som utbyte från andra institut. När jag var där höll man p& att 

utarbeta ett satt att lägga in Institutets betydande samlingar av tidskrifter i dator- 

katalog.16 Biblioteket har aven andra media i form av småtryckssamling, pressklipp, 

microfische, microfilm och rapporter. 

Förvärv 

KB i Danmark använder sig av fackreferenter17 vid förvärv. En "fagreferent" är en 

person med akademisk examen, och foljdaktligen hög facklig kompetens på ett eller 

flera ämnesområden. En komplementerande biblioteksutbildning gör dessa personer till . 



forskningsbibliotekarier med ratt att sköta förvärvet vid lämplig avdelning på KB. 

Utöver förvärv sköter en forskningsbibliotekarie andra biblioteksuppgifter, som 

katalogisering och indexering inom det egna facket, men de har även tid avsatt för egen 

forskning. 

För förvärv till NIAS bibliotek var KBs'orientaliska avdelning de som var ytterst 

ansvariga. De kompletterades av NIAS egna fackreferenter, på de områden18 där man 

sjäiva hade kompetens. Det innebar att Institutets vetenskapliga stab föreslog böcker och 

tidskrifter till inköp. NIAS forskarna hade alltså den fackliga kompetensen, men ingen 

biblioteksutbildning och kan därför inte kallas fackreferenter i samma betydelse som de 

på KB. En fråga man kan stalla sig är om förvärvet hade sett annorlunda ut om det 

uteslutande hade skötts av KB'S typ av fackreferenter. I kapitel fira tar jag upp lite om 

forskarnas egen syn på fackreferentsystemet och sina insatser där. 

Efter årsskiftet -941-95, när samarbetet med KB skulle upphöra, måste förvärvet skötas 

p i  något annat satt. Förmodligen får NIAS då köpa in fackreferenttjänster på de 

områden de inte har kompetens för själva. 

I arbejdsplan 1990-1 994 står att läsa på sidan 28: 

"Biblioteket er et presensbibliotek, nged niulighed for hjemlån i begranset tid og omfang. l" 

Asikterna går isär om vem som ska få låna böcker på biblioteket, och ovanstående är ett 

exempel på det soin finns skrivet angående lånereglerna. Detta är dock en aning 

svårtolkat och verkar mest vara en kalla till förvirring. Som specialbibliotek anses det av 

somliga viktigt att böckerna skall finnas på plats för i första hand forskning, medan 

andra tycker att det bör vara fritt för vem som helst aitt låna böcker. Under många år 

lånade man inte ut böcker annat än till Institutets forskare, men då efterfragan växte, 

t.ex. genom stipendiater från andra orter som inte hann använda böckerna färdigt, lättade 

man så småningom på dessa regler, (från intervju). Idag kan i princip vem som helst 

låna böcker på NIAS bibliotek. De som har lånekort på danska KB kan låna direkt. 

Andra f& gå genom fjärrlån från vilken annan typ av bibliotek som helst, under för- ' 

utsättning att boken inte finns på annat bibliotek i låntagarens hemland. I praktiken 



brukar detta dock väldigt sällan kollas upp, varför man kan prata om ett stort mått av 

godtycke från bibliotekets sida vad det gäller utlånen. 

Under 1994 var den totala siffran for utlån19 t.0.m. den sista november 922 stycken. De 

var uppdelade på 646 utlån direkt från biblioteket, 253 lån till andra bibliotek i Danmark 

och 23 [!l lån till övriga Norden, (statistik för 1994). Lånerutinerna är manuella20, Och 

då utlånet inte är så stort anser man inte att det före-ligger något omedelbart behov för 

en datorisering av det. Tidskrifterna lånas inte ut. 

Bibliografisk kontroll 

Monografierna är fram t.0.m. -89 registrerade i en kortkatalog. Därefter lades de nya 

posterna in i det kongelige Bibliotekets databas KB REX, där de aven kan plockas ut 

som.en egen bas2'. Man har aven genomfört ett retroindateringsprojekt där man har 

scannat in poster från b1.a. kortkatalogen, (Nielsen, 1994, s. 3p). Emellertid saknas 

fortfarande en del av bibliotekets böcker i REX. En man som jag intervjuade trodde att 

det rörde sig om ca. tio procent av monografierna, Nielsen skriver att det är upp till en 

, femtedel av beståndet och att problemet är att man inte riktigt vet vilka dessa är, (ibid s. 

4). Denna "miss" i inläggningen i REX innebär att en betydande del av bibliotekets 

böcker, för tillfallet, i det närmaste är att betrakta som "spfiken" i hyllorna. Meningen är 

att man skall spåra upp och registrera de böcker som saknas, en uppgift som kanske inte 

blir så enkel. 

Biblioteket har, när sådana har funnits, köpt kort till de nya böckerna från Library of 

Congress. Det innebär att de böckerna är professionellt katalogiserade och klassi- 

ficerade. När kort inte funnits att köpa, har man själv katalogiserat, men inte alltid 

klassificerat böckerna. Den egna katalogiseringen har inte följt samma standard som den 

fran Library of Congress har gjort, (ibid s.3~). 

De kort man har kunnat köpa fkdiga har även innehållit ämnesord fran Library of 

Congress Subject Headings, LCSH, medan de egna posterna saknar enhetliga ämnesord. 

överhuvudtaget är de egna posterna av mycket skiftande kvalitet, och innehållet i dem 

varierar. (Se bilaga 4 för några exempel från katalogen). Ämnesorden är viktiga vid 

ämnessökningar i REX. Men eftersom posterna ar amnesangivna på olika satt, och 

ibland inte alls, så skapar det prob1,em. 



1979 kom bibliotekets första tryckta katalog. Man använde sig av en egen variant av 

LCSH i uppställningen i katalogen. Katalogen har sedan följts upp av ett antal 

supplement. På senare år har en ny serie kataloger börjat producerats. De är i form av 

små häften över olika geografiska regioner och ibland vissa m e n  inom regionerna. I 
dem är böckerna uppställda alfabetiskt, efter i första hand författare och i andra hand 

titel. Dessa häften, vilka kallas "Holdings on...", är fortfarande under utgivande och 

täcker ännu inte hela samlingen. Man ger också ut en förteckning över bibliotekets 

tidskrifter, uppställd i bokstavsordning. Intentionerna är att göra accessionskataloger 
varje år. 

Hylluppstallning 

En stor del av monografierna och som regel den senastelde senaste årgångarna av 

tidskrifterna finns i öppna hyllor i biblioteket. Tidskrifterna är uppställda i alfabetisk 

ordning, med de senaste numren frontexponerade på tidskriftshyllor. Ett problem var att 

de var trångt i hyllorna, men man var lovad fler hyllor vid flytten. uppställningen av 

tidskrifterna fungerade, så vitt jag kunde förstå genom mina intervjuer, till de berörda 

parternas belåtenhet. Dock kan man fi-åga sig om det inte vore bra att kunna söka 

tidskrifter efter ämne och land, speciell; då biblioteket inte tillhandahöll några sök- 

möjligheter på artiklar, och då katalogen över tidskrifter också var i bokstavsordning. 

Om man vill söka i databaser22 efter tidskriftsartiklar kan man gå ner till KB och göra 

det. Efter flytten kommer avståndet mellan de olika biblioteken att öka, och därmed 

kommer inte KBs datorer att vara lika lättillgängliga. När jag var där höll man på och 

diskuterade att skaffa databaser på egna CD-ROM. Det vore en utmärkt service för 

användama. 

Äldre nummer och årgångar av tidskrifterna fanns i magasin. Under min tid i biblioteket 

observerade jag att det inte allt for sällan beställdes upp hela årgångar, (och ofta flera 

årgångar), ur magasinet. Det kunde bli ganska många vändor ner i källaren for de redan 

så jäktade bibliotekarierna. Detta skulle kunna undvikas om det fanns andra möjligheter 

att söka artiklar, ochleller om samtliga nummer av tidskrifterna fanns tillgängliga på 

läsesal. 

Vid uppställningen av monografierna skiljde man på kvarts- och oktavformat och ställde 

upp dem på olika ställen 23. Böckerna i kvartsformat flyttades ner i magasinet efter två 

år, liksom äldre årgångar av böcker inom något område som inte var så flitigt använt. 



Att böcker av större format stod i magasin verkar svårt att motivera, då graden av nyttan 

av en bok knappast har med storleken av den samma att göra. I övrigt strävade man efter 

att ha så många som möjligt av böckerna fiamme i öppna hyllor. I biblioteksutrymmena 

på den plats Institutet skall flytta till, kommer man ha plats att ha alla sina monografier 

framme i öppna hyllor, så fiågan for framtiden är mera hur böckerna skall ställas upp 

där24. Bibliotekets referenssamlingar, (encyklopedier, bibliografier, lexika m.m), står 

for sig, uppställda och klassificerade i Dewey. Den samlingen har efterhand ökats på, då 

man har sorterat ut ordböcker och liknande fran monografisamlingen. Dock finns det en 

hel del böcker som borde höra hemma i referenssamlingen, men som alltjämnt star 

bland de andra böckema.25 

Monografierna var uppdelade i sex huvudklasser efter den geografiska region de 

behandlade. Var och en av de regionerna hade en kod bestående av två bokstäver med 

vilken monografierna märktes för uppställningen. Regionerna och koderna var: Central 

Asia - ca, Far East - fe, Middle East - mi, Oceania - oc, Southeast Asia - se och South 

Asia - so. En sjunde klass betecknades ge, for "general" och innehöll sådant som täckte 

flera av de ovan nämnda regionerna eller sådant som inte hade någon direkt geografisk 

anknytning. Under den grova huvuduppdelningen i de sju klassema var monografierna 

uppställda i ett accessionsordningsystem som forst angav året för förvärv och sedan 

accessionnummer under det året. En bok om Sydasien som köptes in som bok nr. elva 

inom sin region 1985, fick följdaktligen beteckningen So-85-1 l skriven på sin rygg och 

införd som hylluppställning i katalogen. För en bibliotekarie är det kanske självklart, 

men for en användare ar det inte alltid lätt att skilja på accessions- och utgivningsår. För 

användarna ar det troligen bara förvirrande när det står ett årtal på bokens rygg som bara 

säger att boken köptes in det året. Boken kan för all del vara utgiven det året, men också 

vilket år som helst.innan det. Det enda man kan vara säker på är att den inte är utgiven 

senare. (Se exempel i bilaga 4). 

uppställningen av samlingarna bygger på gammal ohejdad vana. När man en gång 

började i en blygsam skala, var böckerna så få att uppställningen knappast hade någon 

betydelse, men som det är nu ar uppställningen inte tillfiedställande. Om man väljer att 

ha sina böcker i öppna hyllor som en service till sina användare, bör man naturligtvis 

också sörja for att det går att hitta i hyllorna. Som det var när jag var där, så var det, 

förutom den grova uppdelningen i geografiska regioner, omöjligt att få nAgon som helst 

översikt över vad biblioteket egentligen hade i ett visst ämne. Browsing var så gott som 

omöjligt da varje region innehöll flera tusen böcker. 



"Den valgte magasinopstilling bidrager ikke til at gnre samlingerne mere overskuelige, og den 

urnuligggr ncesten envher form for materialepleje, da b0ger om enkelte emner ikke er opstillet 

samlet på hylderne. Samtidig er det i forbindelse med valg af nye bgger praktisk umulig at 

danne sig et overblik over hvor godt enkelte emner er d ~ k k e t  ind. Man kan ikke vurdere, hvad 

man har om et emne - langt mindre hvad der mangler." (Nielsen, 1994, s. 2) 

Uppställningssystemet var, så som jag bedömer det, av speciellt besvär för tillfalliga 

besökare som de flesta studenter, och stipendiater. Medan de som vistades på NIAS 
under längre perioder verkade ha mindre problem med att orientera sig, alltså framför- 

allt forskarna som var knutna till Institutet. Jag återkommer till det i det kapitel som 

handlar om användarna. 

Asikter från biblioteket 

En av bibliotekarierna uttrycker förvåning över att en nordisk organisation inte ä r  mera 

insatt i och mån om biblioteket och dess arbete. , 

Vad tycker då bibliotekarier och andra personer med anknytning till biblioteket om 

uppställningen av monografierna. Somliga tyckte att det, p.g.a.att det numera gick att 

söka p& REX, inte var nödvändigt med en omorganisation av uppställningen, (även om 

de själva tyckte att det var "trevligare" att söka i hyllor än på skärm); 

En man sa att uppställningsystemet som nu finns ä r  baserat på stängda biblioteks- 

hyllor, men att han i princip inte hade något emot det systemet, för nu när det fanns 

datorkatalog så var det ju lätt att söka. Han sa vidare att nar böckerna a r  uppställda i 

accessionsordning som nu, sa ä r  det aldrig några problem med var en bok hör hemma. 

Det finns bara ett ställe som ä r  det ratta, sådant kan det bli problem med i andra system. 

Stall alla böcker i magasin och lat de stil som de gör nu, sa en annan, vi bar att göra med 

riktiga forskare och de söker rationellt. 

En bibliotekarie sa att om man kunde få mer datorkunskap, s% att forskarna lärde sig 

att söka ordentligt och på det sättet hitta fram till rätt bok, så behövde man inte flytta 

om i samlingarna. 
. . 



Andra var mer kritiska; 

Systemet ar vansinnigt sa en bibliotekarie, monografierna skall ställas upp efter region, 

(för det ar inarbetat), -land, -ämne. 

Yl le  bager bar, vis biblioteket skalfungere som informationscentral, påfares kiassem~rke og 

hovedordningselement, så det bliver muligt at omorganisere bogbestandens opstilling. " 
(Nielsen, 1994, s. 5). 

Målgrupp . , 

Fokuset i den här undersökningen skall vara på bibliotekets användare, men för att 

kunna utgå i f rh  dem måste jag forst ta reda på vilka de är. 

Vilka ar biblioteket till för? 

Jag har alltså inte funnit några stadgar eller liknande som styr bibliotekets arbete. Det 

har inneburit att jag inte heller kunnat få "svart på vittWom vilka som är den egentliga 

malgruppen for biblioteket. Jag har därför gjort en sammanställning av skriftliga och 

muntliga dokument som rör detta. 

Somliga meiiar att det är fråga om ett offentligt bibliotek som är öppet för alla. 

Lauridsen skriver; 

. . "Biblioteket er åbent for alla interesserade og alle typer materiale er tilg~ngelige på 

lcesesal. ", (1,989, S. 12). 

Enligt andra är bibliotekets uppgift att, i alla fall i första hand, ge service åt en speciell 
kategori användare. I NIAS-Nytt nr. 1 1990 finns följande att läsa; . 

"NIAS' bibliotek har fil opgave at stille materialer fil rådighed for Asien-forskning i de 

nordiske lande, inden humaniora og iser samfundsvidenskab. Hovedf0remålet med biblioteket 

er at beijene forskere og studerandefra hele Norden", (Lund, 1990, s.12). 



Jag fragade Institutets chef, om vem biblioteket vänder sig tilllär menat för. 

Han svarade att biblioteket var till för i princip alla asienintresserade. I första hand 

akademiker - forskare, lärare och studenter. I andra hand utanförstående - organisationer, 

näringsliv, kulturliv, utrikesföreningar och journalister. 

Jag frågade vidare om det fanns någon form av dokument som talar om för vem 

biblioteket är. 

Han svarade att det inte fanns annat än Institutets stadgar. Han tog fram dessa stadgar 

och sammanfattade att Institutets var till för att "främja asienforskningen i Norden", 

och följdaktligen, menade han, skall biblioteket primärt ge service At forskarna. 

I stadgarna for Institutet står ingenting om biblioteket, mera än att det lyder under 

danska Kungliga Biblioteket.26 Då är fragan igen om biblioteket lyder under NIAS och 

dess stadgar eller om det är KB som bestämmer. Och om det lyder under NIAS, hur är 

det i så fall med forskningsprioriteringarna, (se s. g), - skall aven biblioteket lagga sin 

tyngdpunkt på dessa geografiska och ämnesmässiga områden? När Malmquist tar upp 

frågan i sin artikel menar han, att även om Institutet har vissa prioriteringar, så finns ett 

generellt åtagande när det gäller bibliotekets funktioner, (s.7). 

I en arbetsplan för åren 1990-1 994 står att läsa: 

'En af NIAS opgaver er desuden at fungere som informationscentral vedrgrande asiatiske 

samfundsnzressige og kulturelle forhold for en bredere kreds af interesserede institutioner og 

organer, som j e h .  uddannelseinstitzttioner, brblioteker, indvandrermyndigheder, 

bistandsorganisationer, udenrigstjenster, massemedier og neringsliv. " (S. 24) 

Det låter ju klart som korvspad, men det står ingenstans om man med det ovannämnda 

syftar till biblioteket eller hur det i praktiken skulle fungera. 

Jag fi-ågade olika personer med anknytning till biblioteket vilka som enligt deras åsikt 

var bibliotekets målgrupp. 

En man sa att det a r  ett offentligt bibliotek och att reglerna idag a r  mer liberala an de 

någonsin varit. Men, tillade han, ju mer vi Ihnar ut till utomsthende, ju mindre finns har 

till forskare och stipendiater. 



En av bibliotekarierna menade att biblioteket har två uppgifter, dels att hålla med service 

At forskarna, (detta menar han ocksa skall ha varit bibliotekets ursprungliga syfte), dels att 

ge service At studenter och juniorforskare, dvs de blivande forskarna. 

Institutets andra bibliotekarie ser det som det primära att ge service till Institutets egna 

forskare, och i andra hand att ge service At studerande och andra intresserade. 

En bibliotekarie som tidigare haft en deltidstjänst pit NIAS bibliotek var av uppfattningen 

att biblioteket först och främst var för studenterna. 

Man är alltså inte helt överens om vilka biblioteket egentligen vänder sig till. Det 

gemensamma är att man, mer eller mindre klart, betonar att personer sysselsatta med 

studier eller forskning är en målgrupp. Eftersom det, som sagt, saknas skriftliga 

dokven t  som på ett tydligt satt anger vilken som är den tänkta målgruppen, är det 

också svårt att här definitivt avgränsa någon användargrupp. 

Vilka använde biblioteket . , .  

1993 hade biblioteket, enligt egen statistik 2008 besök. Detta är en ökning med drygt 

Srrahundra personer sedan föregående år. Ökningen är en trend som varat sedan NIAS 

flyttade till lokalerna på Arnager 1988. Några siffror för antalet besökare 1994 har jag 

inte, men ska man följa trenden så har besökssiffran ökat ytterligare. Vid en intervju fick 

jag veta att den stora ökningen kom i och med att NIAS biblioteks böcker kom med i 

REX, och följdaktligen blev sökbara "utifrån". Besökarsiffrorna grundar sig på en 

gästbok som ligger framme i biblioteket. Jag tittade närmare i den for att bilda mig en 

uppfattning om vilka besökarna var. De allra flesta var studenter, väldigt många av dem 

studerade på institutionen for asienstudier27,som alltid har legat i anslutning till NIAS. 

Studenter från andra institutioner vid Köpenhamns Universitet var också vanliga. Av 

naturliga orsaker var vissa institutioner mera representerade än andra. Det var heller inte 

speciellt ovanligt med besökare från övriga Danmark och Norden. Långväga besökare, 

(fran icke-nordiska länder), hade ibland "letat sig dit", men förmodligen var de allra 

flesta av dem gäststipendiater på Institutet. 

NIAS egna forskare kom och gick i biblioteket. Andra forskare med "asienrelaterade 

ämnen" i Köpenhamnsområdet antar jag också använde biblioteket. Stipendiaterna kom 



till NIAS, b1.a. for att kunna använda biblioteket. Biblioteket besöktes aven av personer 

utanför den akademiska världen. I gästboken och under mina observationer fick jag 

exempel på vilka de personerna kan vara. Som offentligt bibliotek lär det inte vara några 

tvivel om att dessa personer också är välkomna att använda biblioteket. Men, då dessa 

inte bedriver några akademiska studier tänker jag endast ytligt beröra dem i min uppsats. 

Användarna i min undersökning 

Eftersom ingen målgrupp fanns formulerad, har jag för den här uppsatsen valt att lagga 

vikten på att: 

a) biblioteket är ett specialbibliotek på sitt område, och att biblioteksresurserna var en 

orsak till att man placerade Institutet just i Köpenhamn. 

b) biblioteket hör till NIAS, i vilkas stadgar det står att det skall främja asienforskningen 

i Norden 

Jag har vidare valt att satta likhetstecken mellan forskning och studier och specificera 

målgruppen till personer i Norden som har asienstudier som huvudsakliga sysselsathiing 

alternativt profession. Orsakerna till att jag gör det är b1.a. att namnet på Institutet är just 

Nordiska Institutet for Asien studier, (och inte forskning),och det faktum att det är 
l 

studenter som ar de blivande forskarna. 



3. ASIENSTUDIER 

Det gemensamma för NIAS biblioteks användare är att de håller på med asienstudier. 

Men vad är asienstudier egentligen? 

Allmän definition 

Det var lättare sagt en gjort att hitta någon definition på asienstudier. Jag har utan 

resultat försökt slå upp det i en rad olika uppslagsverk. Vidare har jag sökt på asien- 

studier i olika databaser och ibland fått träffar på dokument som varit indexerade eller 

ämnesangivna med asienstudier. Då jag har tittat närmare på dessa har det visat sig att 

det gemensamma dessa dokument haft är att de på ett eller annat satt har handlat om 

Asien. Om jag sökt i en databas inom Informations- och bibliotekskunskap har jag fått 

träffar på dokument som handlar om asiensamlingar p& olika bibliotek, om problem att 

köpa böcker i Asien osv. Har jag sökt i en pedagogisk databas har jag fått dokument 

som handlar om t.ex. undervisning i asiatiska länder eller undervisning om Asien. I 
historiska databaser har det varit fråga om asiatisk historia, etc. Vidare har jag sökt i 

böcker som behandlat vetenskapshistoria, också det förgäves. Jag var tvungen att gå till 

Institutets egen dokumentation for att hitta en definition, sil här skriver Svensson i 

NIAS- Nytt nr. l 199 1 ; 

'Ysien-studier ar ingen vetenskap med egen metodologi, utan ingår som ett element i olika 

discipliner. Det son2 avgränsar forskningsfdtet är att det ställer krav på speciell områdes- 

kz~nskap och på speciell kulturkompetens, som b1.a. innebär att forskaren har erfoderliga 

språkkunskaper. Behovet av detta kunnande skiijer sig åt mellan olika discipliner. "(s. 2). 

Inom naturvetenskaperna är det omöjligt att tala om asienforskningen som kategori, . . 

menar Svensson vidare, eftersom studieobjekten där är universella fenomen oberoende 

av kultur och samhälle. Det rakt motsatta inom antropologin, där utgör de 

kulturellt relaterade studieobjekten kiirnan i disciplinen och de är inbyggda i ämnes- 

metodiken. När det gäller samhällsvetenskapliga ämnen som ekonomi, sociologi och 

statsvetenskap, har dessa discipliner historiskt "vuxit fram under studier av den egna, 

nationella omgivningen. Samtidigt har de sökt efter en generell metodologi och teori- 

bildning, som i princip skulle vara möjlig att applicera på alla samhällen och kulturer." 

(ibid s.3) Inom de historiska vetenskaperna har man tvärtom saknat tron på att 



generalisera. Det har av disciplinens huvudfåra ansetts som "fint" att studera det egna 

samhällets historia, medan studiet av avlägsna länder ofta betraktats som något 

"esoteriskt och improduktivt", (ibid, s. 2pp). Under de senaste decennierna har Asien 

kommit att spela en allt viktigare roll inom världsekonomi och världspolitik. Man kan 

säga att numera är "Asien är en plats där också vår egen framtid skapas." Det har lett till 

ökat och nyväckt intresse for den delen av världen, med följd att asienstudiema har ökat 

markant, också i Norden, (Svensson, 1992, s. 5) 

Nordiska asienstudier 

Enligt Svensson, har den nordiska asienforskningen gjort betydande framsteg under de 

gångna decennierna; 

"- Forskningsvolymen har ökat kraftigt. 

... In$-astrukturen har förbättrats. 

... Anslagen till forskningen har okat I takt med att området upprioriterats. 

.. . Nya forskningsmiljöer har vuxit9am. 

... Flera områdes studie pr og ra^^ har inrättats." ( 1  99 1 ,  s. 4-5) 

Ett grundläggande problem är att forskningsmiljöerna i Norden är små och utspridda. En 

av NIAS uppgifter ar att samordna de femtiotal institutioner där enstaka forskare är 

verksamma och flera hundratals enskilda forskare och forskarstuderande sysslar med 

forskning som rör Asien, ( ibid, s. 5). Enligt Malmquist, (1992, s. 7), skall det finnas 

långt över tusen aktiva asienforskare i de nordiska länderna. De forskarna representerar 

ämnen som spänner över hela "den vetenskapliga skalan", företrädesvis inom humaniora 

och sarnhällsvetenskaperna. Så här formuleras det på ett ställe i den egna dokumenta- 

tionen: 

"Det er Asiensforskningens opgave at opJLlde en vigtig del af de stigende behov for viden om 

Asiens kulturer og samfund. Det er samtidig klart, at Asienforskningen ikke er en selvstendig 

disciplin med egen metode, men at den må ses som et konglomerat af discipliner og serlige 

felter inden for disciplinerne. Disse discipliner er hver iser forholdsvis små i både nordisk og 

international sammenh~ng. Derfor er der mange fordele ved at udbygge et nordisk samarbejde 

både inden for disciplinerne og mellem dem. I serdelshed er informatiomformidling og 

koordination en vigtig opgave nzed henblik på at gare den nordiske Asienforskning mere synlig 

og slagkrajig i international sammenheng. " (NIAS arbejdsplan 1990-1994, S. 23). 



Enligt Hallquist i en artikel i NIAS-Nytt 1993:2 har de skrifter som publicerats vid Insti- 

tutet behandlat större delen av Asien och de vanligaste ämnena har varit antropologi, 

folklore, historia och lingvistik, men en lång rad andra ämnen har också förekommit, 

(ibid s.5). Ett drygt 80-tal av Institutets (drygt 100) publikationer har recenserats i ca. 

500 recensioner i mer eller mindre kända vetenskapliga tidskrifter. Med hjäip av dessa 

recensioner försöker Hällquist komma fram till huruvida nordisk asienforskning skiljer 

sig fran annan asienforskning. "Internationales Asienforum of Rice Societies" skriver; 

"The reader hoping to find a 'Scandinavian school'in the form of a coherent and original 

theoretical paradigm will, however, be disappointed Most of the authors appear to follow 

mainstreams of respective disciplines': (ibid s.8). 

.Nar jag intervjuade chefen sa han att en sak som idag utmarker nordiska Asienforskare ar 

att de som regel har dåliga kunskaper i asiatiska språk. Men det, trodde han, att det - med 

nödvändighet - skulle bli ändring p5 i framtiden. 

1992 hade medlemmarna i NIAS styrelse28, följande disciplinära tillhörighet; antropo- 

logi, arkeolog, folkloristik, historia, lingvistik, religionshistoria, sociologi och stats- 

kunskap, (Malmquist, 1992, s. 6). Man kan förmoda att var och en av dessa månar om 

de sina, och är intresserade av att olika delar av vetenskapen far sina intressen tillgodo- 

sedda. 

Asienstudier på NIAS 

Kanske ar NIAS det enda forskningsinstitut som sysslar'med asienstudier, och jobbar 

över nationsgränser, (Malmquists, 1992, s.9). 

Under de första femton åren bedrevs väldigt mycket språkliga studier vid NIAS. Det 

bekräftas både genom mina intervjuer och samtal och genom att studera Institutets 

nyhetsblad. Ju längre tillbaka i tiden man går i Institutets historia ju större andel av 

forskningen har agnats åt språkiiga studier. 1969 var nära hälften av forskarna syssel- 

satta med studier av språk och litteratur. 1976 hade andelen språkforskare sjunkit till 

ca.en fjärdedel, för att efter "det nya Institutets tid", (1989-), ha försvunnit helt29, (efter 

mina egna uträkningar som bygger på Institutets nyhetsbullentin). Samtidigt som antalet 

forskare sysselsatta med språkliga studier har minskat genom åren, har de som är 

verksamma inom t .ex. antropologi ökat. 



När man började diskutera ett asieninstitut var Asien en världsdel i förändring och ett 

enbart "orientaliskt" närmande var inte längre tillräcklig. Därför skulle det nya institutet 

lagga vikt på modem historia och samhällsvetenskap, (Tandrup, 1992, s.10). Det kan 

man se på olika sätt, b1.a. så bestämde man att biblioteket skulle koncentrera sig på 

standardverk om Asiens historia, civilisation och nutidsförhållanden. Man skulle aven 

"samla på sig" böcker och artiklar rörande minoriteter i Sydostasien och deras problem, 

(Newsletter ..., 1968, no.1, s.20). Det bör betonas att man i Institutets tidigare dagar, vid 

sidan om den språkliga forsk- ningen, aven sysslade med "modem samhallsvetenskap", 

men det har ändå förvånat mig är, att trots att det så klart uttrycks att intentionerna var 

att skapa ett institut som inte närmade sig Asien på ett enbart "orientaliskt sätt", så 

verkar det som om det i huvudsak var det det blev. Kanske kan man se det hela som en 

nödvändig övergångsperiod från de orientalistiska traditionerna som tidigare behärskat 

asienforskningen till de moderna sarnhällsstudier, som Institutet förutsatt. .Det lär ocksa 

ha förekommit motstridande intressen, angående forskningens inriktning, i den första 

styrelsen, (Tandrup, 1992, s. l l). Att Institutet aldrig har varit någon "Asian general 

department store" tycker Tandrup ar uppenbart och han menar att varken alla områden 

eller alla discipliner kan tackas på ett tillfiedstallande vis. På NIAS finns numera i 

huvudsak generella historiker och antropo-loger, (ibid, s. 12). 

AngAende det nya Institutet sluiver Svensson att institutet genomgick en rekonstruktion 

1988 vilket skapade ett institut som var bättre rustat att möta den nya typ av 

asienforskning som var förhärskande i internationella sammanhang. Nu var inte längre 

majoriteten av forskare språkvetare utan personer verksamma inom kultur- och 

samhallsvetenskapliga discipliner som hade asiatisk kultur- och språkkompetens, 

(1992,s.6). 

, "This new v p e  of research was more social oriented, relied on a broader theoretical and 

methodological knowledge and showed a greater interest for development problems and 

contemporary issues. I ' ,  (ibid). 

"NIASprioriterade forskningsområden är för närvarande Ost- och Sydöstasien, men vi 

kommer att ge utrymme också åt nyheter $-ån andra områden av nordisk Asienforskning", 

(Hällquist, 1989, s. 1) 

Malmquist menar att orsakerna till detta framför allt är personella och ekonomiska. 

Skulle forskningsansvaret vidgas skulle det krävas mycket mer personal och pengar, 

(1992, s.7). 



Om litteratur på asiatiska språk 

När jag intervjuade chefen på NIAS så sa han att forskningen om Asien, (viktiga 

avhandlingar m.m.), mer och mer kommer att publiceras på orientaliska språk. Det 

betyder, menade han, att biblioteket måste skaffa de viktigaste tidskrifterna och 

handböcker på dessa språk. Men han sa också att det aven i framtiden var meningen att 

man skulle koordinera sina inköp med KB. 

Vidare fiågade jag chefen i vilken utsträckning forskarna p5 NIAS använde OAS 

samlingar. 

Knappast alls, svarade han, och det hade flera förklaringar, brist pi3 spr~kkunska~er ,  

brist pA tid samt att OAS samlingar har sin styrka pil andra omrhden an de forskarna ph 

NIAS sysslade med. 

Jag frågade forskarna om de använde litteratur på orientaliska språk; 

En av forskarna berättade att han hade orienterat sig om vad som finns ph OA, men att 

han aldrig använt det. Han tyckte att det skulle vara ordnat sh att OA skulle köpa in 

shdant material ph orginalsprAk som var av intresse för NIAS forskare. 

Det var flera som talade om att OA och NIAS hade olika typ av litteratur. NIAS hade i 

huvudsak samhallsinriktad litteratur, medan OA hade mer "klassisk humanistisk". 

En annnan forskare hoppades och trodde, att om en asiatisk forskare var nagot att räkna 

med sa skulle han publicera sina alster p4 engelska. Saker som inte finns p& vasterländska 

sprak är kanske mindre intressanta. Men han tillade ända, att det var möjligt att nhgot 

intressant kunde g4 honom förbi. 



Här följer en presentation av bibliotekets huvudsakliga användare. Jag har, med ut- 

gångspunkt i mitt material, delat upp användarna i tre olika grupper. (På grund av att 

materialinsamlingsmetoderna delvis har varit av olika art för de olika grupperna, skiljer 

sig redovisningarna något åt). Användarna jag valt att titta närmare på är personer som 

har asienstudier som sin profession eller huvudsakliga sysselsättning och jag har delat in 

dem i följande grupper: 

# Forskare - Personer sysselsatta med forskning, kopplade till någon akademisk 

institution i Norden 

# Stipendiater - Forskare och studenter från 'olika akademiska institutioner i Norden, 

' som för en tid vistas på Institutet som stipendiater. 

# Studenter - Studenter i Norden som sysslar med någon form av eftergymnasiala 

studier. 

Jag har vidare delat upp redovisningarna efter följande frågeställningar: 

- Vilka var de? 

- Vad tyckte de om biblioteket?30 

- Hur använde de biblioteket? 

- Hur hittade de i biblioteket? 

Om vi nu säger att biblioteket, liksom Institutet, är for alla asienforskare i Norden. På 

vilka sätt kan dessa ha nytta av biblioteket? Så här säger chefen på Institutet: 

NIAS bibliotek är ett specialbibliotek med en kundkrets bestaende av ett litet antal 

personer med behov av, och krav på en hög servicenivå', den nivan skall NIAS bibliotek 

ge. 

I dag har varje 'forskare i Norden31 tillgång till, (i 'aila~fall i teorin),. NIAS monografi- 

samlingar genom REX, som kan nås via uppringning. eller Internet. De missar dock de 



böcker som ännu inte finns inlagda i datorkatalogen, vilket naturligtvis är en brist. 

Många av de som sysslar med asienstudier f& sig också tillsänt, eller har möjlighet att 

få, bibliotekets tryckta kataloger32, vilket också innebär en förteckning över tid- 

skrifterna. De f"ar aven NIAS-Nytt, som b1.a. innehåller information om Institutets verk- 

samheter. Att döma av de väldigt låga antalet lån som expedierades utanfdr Danmark, 

var det trots detta inte många som verkade intresserade av Institutets böcker, varför? 

Forskarna på NIAS 

Min undersökning har koncentrerats till de forskare som befann sig på Institutet då jag 

var där. De forskare jag intervjuade fungerar som exempel på asienforskare, men 

gruppen är naturligtvis alltför liten och specialiserad for att representera asienforsk- 

ningen i n orden generellt. De nuvarande forskningsprioriteringarna på NIAS, (se s.9), 

har fört med sig att de bara representerar vissa geografiska områden och discipliner, 

vilka inte är ett tvärsnitt av asienforskningen i Norden generellt. 

Vad gjorde de forskare jag intervjuade? . . 
. . 

Av de forskare jag intervjuade var @ra antropologer, två historiker och en sociolog. 

Några av dem arbetade i projekt där de samarbetade över disciplingränserna. De flesta 

hade forskningsprojekt som rörde de av Institutet prioriterade områdena. 

En forskare som sysselsatte sig med ett specifikt land sa att han den vagen kommit in på 

diverse olika ämnen, som han normalt inte %r ett dugg intresserad av, men i kombination 

med "hans land" blev det intressant. 

. . 
Medicin i ett socialt och kulturellt perspektiv, är något som intresserade en annan av 

forskarna mycket. Själv använde han sig av sökningar i medicinska databaser och 

beklagade att barriärerna mellan sarnhallsvetenskaper, humaniora och exempelvis medi- 

cin är så stora. Ibland förekom det fackuttryck i medicin som han inte förstod, och medi- 

cinare kan bedöma antropologiska dokument som "hokus-pokus" och låta bli att läsa 

dem. Han trodde och hoppades på att de i framtidens informationssamhalle skulle 

komma att bli fler sådana tvärfackliga samarbeten. 



Forskarna som sitter på NIAS är i särställning då det galler biblioteket. Så Iiinge de 

vistas på Institutet befinner de sig i omedelbar anslutning till biblioteket, så att de när 

som helst kan gå ut och använda det. Det innebär t.ex. att de tidskrifter som biblioteket 

håller, nästan är att jämföra med privata prenumerationer. Att de är kopplade till Insti- 

tutet i minst ett år, innebar att de har gott om tid att lära sig hitta i biblioteket. De har 

stort inflytande vad det galler inköpen genom fackreferentsystemet. Forskarna är vidare 

så få, att bibliotekarierna känner ,både dem och deras ämnen val. Bibliotekarierna 

uppgav i intei-vjuerna att de tipsar forskarna om passande litteratur. En av ,de intervjuade 

med anknytning till biblioteket sa t.0.m. att han brukade följa med i ett antal facktid- 

skrifter for att kunna hålla forskarna informerade. 

Vad de tyckte om biblioteket 

Samtliga forskare jag intervjuade tyckte att servicen på biblioteket var utmärkt. I och 

med att Institutet var så litet, kände personalen där varandra val, det bidrog till en triv- 

sam stainning och en prägel av hjälpsamhet mellan t.ex. forskare och bibliotekarier. 

Men man var överl~un~dtaget mycket tillmötesgående mot sina besökare; 

En av forskarna berättade om hur överväldigad han blev av servicen och engagemanget 

när han som student besökte biblioteket för första gangen. 

Men bortsett från det rent mänskliga bemötandet, hade de intervjuade forskarna 

synpunkter på biblioteket; 

En forskare sa att samlingarna var lite begränsade på hans område, eftersom de låg 

utanför "prioriterings omradet". Hans land var dessutom extra problematiskt, berattade 

han, det föll namligen mellan tvA av de regioner som Asien delades upp i. 

Bristen ph integration med OA, tyckte en annan forskare var oprofessionell. Detta trodde 

han skulle bli ett ända större problem då NIAS skulle flytta, och därmed hamna längre 

bort från OA. Han menade vidare att man borde skaffa medel från någon fond och bygga 

upp en egen stam av asiatisk litteratur på orginalspråk på NIAS. 



Om hylluppstallningen 

Angående hylluppställningen rådde det delade meningar bland forskarna. 

När jag frågade en av dem vad han tyckte, sa han att han tyckte att nuvarande 

uppställningssystem var bra, men tillade, jag ä r  val den enda som tycker det? 

Det var han inte, det var en forskare till som uttryckligen sa att han tyckte att rådande 

uppställningssystemet var bra. 

Den förre kunde möjligen tänka sig en uppdelning efter länder. En uppdelning efter amnen 

skulle däremot göra sa att han blev tvungen att titta pa flera ställen. 

Av de alla forskarna fick jag veta att det geografiska område som de forskade omkring 

.var viktigare än den disciplin de hade sina examina i. De jobbade som regel i, veten- 

skapligt sett, breda projekt som involverade flera olika ämnen och aspekter. Darför 

skulle en uppställning med uppdelning efter traditionella ämnen kunna leda till att de 

fick söka på flera ställen. Men åsikterna var som sagt delade; 

Böckerna var uppställda på fel satt och därför gick det inte att leta i hyllorna, var en 

annan forskares åsikt. Att kunna leta i hyllorna trodde han, framförallt skulle vara bra för 

studenterna, men även för honom själv då han t.ex. behövde lite äldre litteratur för att få 

översikt i ett ämne. 

Om tidskrifterna 

Överlag rosades bibliotekets tidskriftssamling både av forskare och stipendiater. Som . 

specialbibliotek på området håller man också många tidskrifter som inte finns på annan 

plats i Norden. 

En av forskarna sa dock att han saknade specialtidskrifterna inom den egna disciplinen, 

men att han inte begärde att biblioteket skulle halla dessa, d& det ju i första hand var ett 

asieninstitut. 



Att tidskrifterna var mycket viktiga for forskarna framgick på flera satt. 

En av forskarna berättade att han gick igenom varje nummer av 15-20 tidskrifter. 

En annan att han inte följde med helt regelbundet, men att han, i stället kunde gA igenom 

tvA, tre Argiingar på en giing och kopiera intressanta artiklar. 

Om fackreferentsystemet 

Eftersom inte alla forskare jag intervjuade var anställda p& NIAS, så var det heller inte 

alla som var "officiella" fackreferenter. Men eftersom de som inte var anställda delvis 

representerade andra geografiska områden än de anställda, så hände det att dessa råd- 

fragades angående böcker inom "sitt" område. Av de som var fackreferenter hade nästan 

alla synpunkter på systemet. Även om jag fick känslan av att de intervjuade tyckte att 

det i och for sig var ett bra satt att välja litteratur till biblioteket, så var det många som 

hade synpunkter på hur det fungerade i praktiken. 

En berättade att bokhandelslistorna, som skulle cirkulera bland forskarna, hade en 

förmåga att fastna pA någons skrivbord, SA att det kunde ta manader att cirkulera en 

lista. Han undrade om det inte fanns niigot annat system. 

Fackreferentsystemet var fel, tyckte en annan forskare, inköpen speglade 

specialintressena på NIAS för mycket. 

En annan åter, var osäker på om det verkligen var ratt böcker de köpte in. 

Ja, hur skall man veta om det är ratt litteratur man köper? Kriterierna for förslag av 

böcker till inköp varierade mellan forskarna. 

En föreslog mest sadant som han själv fann nytta i, sådant som låg inom hans område 

och som han föijdaktligen visste något om. 

En annan sa att han försökte att inte bara se till sitt eget omrade, utan att vara SK bred 

som möjligt. Han tillade att det inte var mAnga av de böcker som han föreslog som han 

läste själv. 



Om en bok a r  relevant för mig i min forskning, men inte av intresse för andra köper jag 

boken för projektpengar och donerar den sedan till biblioteket, berättade en tredje 

forskare. Han berättade att han aven föreslog sådant som lag utanför hans geografiska 

omrade, det kunde vara böcker som på ett eller annat sätt var kraftigt uppmarksamm- 

ade internationellt och viktiga i debatten. Dessa fann han b1.a. i recensioner 

i tidskrifter. 

I dessa uttalanden illustreras på ett bra sätt hur olika de olika fackreferenterna reso- 

nerade, och hur det i förlängningen förmodligen ledde till att biblioteket köpte in böcker 

av olika typ på olika ämnesområden. Om det fanns allmänt rådande riktlinjer for hur val 

av litteratur till inköp borde gå till kunde man komma förbi det problemet. Ater alltså, 

det finns behov för en plan över hur man skall jobba i biblioteket. 

Hur de använde biblioteket 

Jag såg ofta institutets forskare röra sig i biblioteket. Vanligast var att de bläddrade i nya 

nummer av tidskrifterna, ibland tog sig mera tid och satte sig ner vid en lasplats med en 

bunt tidskrifter. Någon gång satt de också vid datorterminalen och sökte litteratur. I 
huvudsak använde forskarna sig av referenser då de sökte material, och gick sedan till 

biblioteket och beställde. När det gällde fjärrlån vände sig niigra till KB, (se vidare i 

kapitel fem), men det gick även bra att gå genom NIAS bibliotek. Ibland lämnades listor 

på önskat material till bibliotekarierna, som vid tillfälle kunde lokalisera dokumenten 

och beställa hem för lån sådant man inte hade själv. I vilken utsträckning biblioteket 

användes varierade dock inellan forskarna; 

En av de intewjuade hade inte använt biblioteket sa mycket, han hade inte haft tid till 

det, sa han, däremot hade han tipsat och väglett andra. 

Det där med tidsbrist som orsak till att inte använda biblioteket. tog aven en annan 
forskare upp; 

han var övertygad om att det fanns massor av intressanta böcker som "man borde läsa", 

men som man kanske inte hade tid och tålamod att söka rätt pa och Igsa. 

Samma forskare uppgav ändå att han nästan uteslutande använde NIAS bibliotek'för sin 

dokumentanskaffning. 



Hur de hittade i biblioteket/Sökvagar 

Alla forskare uppgav att de, mer eller mindre frekvent, sökte i datorkatalogen REX. 

Men man hade aven andra sökvagar; 

En av forskarna höll på med ett begransat litet omrade i Asien. Just det omradet fanns 

det en "Holdings on ...l1 över. Den och förteckningen över tidskrifterna anvande han sig 

av för att  hitta. 

En annan sa att  han hade följt med i det som kommit nytt till biblioteket. Nagon gang i 

månaden gick han och kollade i hyllorna på det nyinkomna. 

Forskarna, som ju förövrigt själva var med att föreslå litteratur for inköp, verkade ha ,bra 

' koll på det som kom nytt. En av bibliotekarierna brukade med jämna mellanrum presen- 

tera de senaste förvärvet på listor som han delade ut till personalen vid Institutet, (se 

bilaga 4). Dessa nyhetslistor var uppskattade, och med eller utan dem "i bakfickan" gick 

forskarna ut och tittade på de nya böckerna. Uppstallningsystemet gjorde så att de senast 

böckerna alltid kom att stå sist på sin avdelning och därmed var latta att finna. Däremot 

var det, p.g.a. uppstallningssystemet, svårare att browsa bland äldre material och det 

verkade heller inte var något man agnade sig åt i någon större utsträckning. För en och 

annan kunde dock browsingen ge utdelning; 

En forskare sa att  han ibland tittade i monografihyllorna och at t  det då  hände at t  han 

fann något nytt och intressant, som en ny infallsvinkel eller så. 

Stipendiater 

Ett satt att främja nordisk asienforskning är att ge forskare och studenter möjlighet att 

komma till NIAS, for att under en tid vistas i forskningsmiljön, och för att använda 

biblioteket. Två typer av stipendier som NIAS delar ut fungerar på det viset. Det är dels 

nordiskt kontaktstipendium, vilket finansierar resa till och uppehälle i Köpenhamn 

under två veckor. Och dels nordiskt fellowship stipendium, vilket ger forskare i Norden 

möjlighet att vistas på NIAS under fyra veckors tid. 



Fördelningen av discipliner bland stipendiaterna ser lite annorlunda ut än bland forsk- 

arna, d& dessa inte lika hårt styrs av Institutets prioriteringar. Ämnena var mer spridda, 

både geografiskt och disciplinmässigt och det kunde betyda att forskarna som fanns där 

inte hade några större kunskaper i stipendiaternas ämnen. Då är det naturligtvis extra 

viktigt att biblioteket på olika sätt fungerar så att det underlättar vid litteratursökning. 

Jag intervjuade de tre skandinaviska stipendiater som var på NIAS under min vistelse 

där. Av dem var två studenter som höll på att skriva uppsatser. Deras ämnen var stats- 

vetenskap och "energy-management". Den tredje forskade inom antropologi. 

Asikter om biblioteket 

Det jag framförallt tyckte var intressant var att höra stipendiaternas åsikter om biblio- 

teket. Precis som forskarna var de överväldigade av det engagemang de mött från biblio- 

tekariernas sida. Vidare tyckte alla tre att tidskriftsamlingen var bra, och de var också 

den de hade använt mest. 

En av stipendiaterna tyckte att det förvisso fanns mhnga bra tidskrifter, men sa samtidigt, 

att det kanske var för mhnga. Man borde noga gA igenom vilka tidskrifter som ar rele- 

vanta att ha, det ä r  kvalitet och inte kvantitet som ar.det viktiga. 

Som ett specialbibliotek på området kan man tänka sig att stipendiaterna kom med den 

förhoppningen att de skulle hitta en och annan "godbit". Men i alla fall dessa tre, blev 

nog lite besvikna: 

. . 
Biblioteket saknar den profilering det borde ha som specialbibliotek, sa en stipendiat. 

En annan berättade att han lagt märke till att det inte gick att leta direkt i hyllorna, och 

han hade inte tittat så mycket på böckerna. 

Enligt den tredje så fanns det inte så mycket p& hans omrhde. 



Det senare skulle kunna vara ett förhastat uttalande, inte minst med tanke på att upp till 

en femtedel av samlingarna saknas i datorkatalogen. Det finns också andra orsaker till 

att det kunde vara svårt att nå fram till det man behövde. 

En stipendiat sa att han saknade abstracts p i  NIAS poster i REX. 

Ingen av de intervjuade sade sig ha använt monografisamlingen i någon större ut- 

sträckning. 

En av dem skulle ha velat använda den mera, men tyckte det var svårt att få någon 

överblick över samlingarna. Han sa att om någon skulle fråga honom om NIAS har en 

bra samling av t. ex. Taiwans ekonomi, skulle han inte kunna svara på det. Samme 

stipendiat var också förvirrad över att de accessionsår som stod på böckens ryggar inte 

hade något att göra med deras utgivningsar. 

Denne stipendiat hade alltså haft svårigheter p.g.a. hylluppstallningen. 

En annan stipendiat sade att han överhuvudtaget aldrig brukade browsa, så 

uppställningen spelade inte så stor roll. 

Hur de använde biblioteket 

En viktig orsak till att stipendiaterna hade kommit till Köpenhamn var just for att kunna 

använda biblioteket. De stipendiater som var där under samma tid som jag33 vistades 

också mycket i biblioteket. De blev extra omhändertagna av bibliotekarierna, och de satt 

ofta vid läsplatser och läste i tidskrifter, eller vid datorterminalen och sökte i REX. 

Sökvagar 

Alla tre stipendiaterna hade fått mycket hjalp av bibliotekarierna, som framfor allt hade 

hjälpt dem att söka i REX. För det var just REX som de hade använt for att söka mono- 

grafier. De hade vidare haft hjalp av tidskriftsforteckningen, for att hitta bland tidskrift- 

erna. 
. , 

, . 



En hade varit ner pi3 KB och sökt i CD-ROM, där han hade hittat referenser till artiklar i 

tidskrifter som fanns i NIAS bibliotek. 

Studenter 

Det ökande användandet tyder på att fler och fler studenter tycks ha fatt kännedom om 

att biblioteket finns och är tillgängligt for dem. För studenter som studerar i Köpen- 

hamn, och det gjorde 15 av 17 i min enkät, lär det inte vara något problem att få reda på 

NIAS, och dess biblioteks existens. Alla som söker asienrelaterat material i REX, bör 

förr eller senare, (troligen förr), träffa på Institutet. Men av de studenter som ingick i 

min enkät, var det ändå bara en som hade fått kikmedom om NIAS bibliotek genom 

REX. Resten hade blivit tipsade av någon på sin institution. Det kan visa på hur viktiga 

kontakter är, men kanske också att Institutet under sina 25 år har blivit en naturlig 

samarbetspartner med relevanta institutioner. 

En bibliotekarie jag intervjuade brukade arbeta i informationsdisken ph KB, han 

berättade att man där brukar hänvisa studenterna vidare till NIAS bibliotek. 

Dessutom låg Institutet i universitetets lokaler på Amager, där många institutioner inom 

humaniora och samhällsvetenskaperna också ligger. Vägg i vägg låg Institutionen för 

Asienstudier,(AI), och av de studenter som ingick i min enkätundersökning var hela nio 

stycken därifrån, alltså mer än hälften. studenterna från A1 var i ungefar samma situa- 

tion som forskarna på NIAS, d.v.s. de var i särställning vad det gällde biblioteket. De 

hade nära till biblioteket, och kunde därför komma dit ofta och foljdaktligen sätta sig in 

i samlingarna och dessutom ha möjlighet att lära känna personalen på NIAS. En av 

enkatsvararna svarade t.0.m. att hans institution, (AI), hörde ihop med NIASi34 

För Köpenhamnstudenter ligger det kanske ganska nära till hands att se NIAS bibliotek 

som ett naturligt ställe att söka sin information på. Men hur är det med studenter på 

andra håll, biblioteket skall ju vara för alla "asienstudenter" i Norden. Det går ju numera 

att fjärrlåna, om böckerna inte finns på annat bibliotek i låntagarens hemland. När det 

gäller studenter från platser utanför Köpenhamn och i resten av Norden beror graden av 

användande kanske forst och främst om de överhuvudtaget känner till biblio- teket. I 

dessa informationsteknologins dagar är det kanske inte så svårt f6r en student att hitta 

fram till bibliotekets samlingar via REX genom t.ex. Internet. 



Om man är en hängiven student, och om man k b e r  till specialbiblioteket i Köpen- 

hamn kanske man väljer att åka dit. För långväga besökare är det förstås både tids- och 

pengakrävande att ta sig till biblioteket, (om de inte har turen att få ett stipendium). Men 

for dem som trots allt tar sig dit är det extra viktigt att det är lättåtkomligt, t.ex. att sam- 

lingarna är uppstallda på ett sådant satt att de är latta att få överblick över och att det 

finns bra sökmöjligheter på plats. Två av studenterna i enkäten kom ifrån Lunds uni- 

versitet, och tyckte tydligen att det var besväret värt att ta sig över sundet. 

Ämnen 

Jag var också nyfiken på vad studenterna läste for ämnen och vad de höll på med för 

tillfallet. Enkäten visade att många av dem läste språk, i huvudsak asiatiska språk. De 

flesta av studenterna från A1 satt i biblioteket för att arbeta med uppsatser i realia. En av 

studenterna som läste på AI, läste också statsvetenskap och var sysselsatt med att för- 

bereda sin examen i det. Andra studenter läste humanistiska ämnen som konsthistoria 

och historia. En av studenterna i humaniora höll på med undersökningar infor en resa till 

Sydostasien. Av samhällsvetenskapliga ämnen representerades internationell rätt, stats- 

vetenskap och utvecklingsstudier. Hälften av studenterna hade läst andra ämnen tidi- 

gare, alla inom humaniora och samhallsvetenskap. 

Hur de använde biblioteket 

Biblioteket besöktes av ca. 15 studenter om dagen. Många av dem stannade ganska 

länge, de kunde slå sig ner på en läsplats och sitta där i flera timmar. De använde alltså 

biblioteket som studieplats. De studenter som satt där länge återkom ocksa vid flera till- 

fallen. Ett par av dem såg jag varenda dag jag var där. Andra gjorde betydligt kortare 

besök, varje dag kom det in studenter i biblioteket som irrade runt bland hyllorna en 

stund och sedan gick, utan att vare sig lånafnilgot eller fi-åga. Några studenter lånade 

böcker och många använde tidskrifter, ur vilka de kopi- erade flitigt. (Från 

observationer). 



Sökvagar 

Studenterna ville ofta ha hjälp med att söka i REX, eller åtminstone bli informerade om 

hur man gjorde. Vid mina observationer lade jag märke till att studenter inte allt för 

sällan beställde upp hela årgångar av tidskrifter ur magasinet som de sedan gick igenom. 

Då och då tog de också en sväng in bland monografihylloma. Somliga för att leta p& 

någon bok som de hittat i REX, andra for att browsa. Ofta kom de ut från hyllorna igen 

utan att ha någon bok med sig. 

Jag frågade studenterna på enkäten hur de bar sig åt for att hitta i biblioteket. Av de som 

svarade på frågan var det &a stycken som uppgav att de sökte i REX. Sex stycken 

brukade fråga bibliotekarierna. En uppgav att han anviinde en "holdings on ..." , en 

bladdrade i gamla nummer av tidskrifter och en gick på browsing bland böckerna. 

Vid vett tillfalle observerade jag en student som kom med en lapp från KB med ett 

NIAS-uppställnirigsnummer på, (hon frågade mig om hur hon skulle hitta boken och det 

visade sig att hon hade fel nummer. Men då hon hade titeln så kunde vi med hjälp av 

REX hitta den ändå). Sedan letade. (browsade) hon länge i hyllan där vi hade funnit 

"hennes" bok. Efter en stund kom hon till lånedisken med en trave böcker som rörde det 

ämne den först eftersökta boken gjort. Allihopa hade samma accessionsår. Här hade helt 

klart uppstallningsystemet lett till att viktig information missades, for det vore väl 

underligt om det inte fanns passande böcker inköpta andra år. 

Övriga och potentiella användare 

De allra flesta. användarna av biblioteket k& räknas in i någon av ovan behandlade tre 

grupper. Det ar också de grupperna jag har ansett relevanta att.titta närmare på med 

anledning av problemet i min uppsats. Dock tycker jag inte att' det helt går att ignorera 

att biblioteket faktiskt har andra användare, och att det säkert finns en hel rad manniskor 

som skulle kunna ha nytta och glädje av samlingarna. 

De övriga användare som jag träffade på under min vistelse på biblioteket var en militär 

som skulle till något asiatiskt land på FN-tjänst, en lärare fran Sverige som ville orient- 

era sig i bibliotekets samlingar for kommande undervisning samt en man som efter sin 

pensionering agnade sig åt sitt asiatiska favoritland. I bibliotekets gästbok såg jag be- 



sökare som kom från museer och intresseorganisationer. Där fanns olika typer av lärare 

och ledare uppskrivna. 

Som potentiella användare kan jag tänka mig biståndsarbetare, journalister, miljö- 

aktivister, asienresenarer, skolelever som håller på med specialarbeten, amatörforskare 

m.fl. Troligen är det i första hand en fi-åga om resurser. 



5. HUMANISTER, SAMI~ÄLLSVETARE OCH 
INFORMATION 

Då asienforskare återfinns inom fakulteterna sarnhallsvetenskap och humaniora, har jag 

funnit det relevant för min undersökning att titta lite närmare på hur just de grupperna 

bär sig åt då de söker information och vad for information de använder. Jag är t.ex. 

nyfiken på vad som skiljer samhällsvetare och humanister i det här avseendet, och i 

förlängningen, om det kan påverka bibliotekets organisering av information. Detta gör 

jag genom att gå igenom något som har skrivits i ämnet för att kunna jamföra det med 

mina egna undersökningar beträffande asienstudier. 

Jag börjar med att referera till två undersökningar som har gjorts om hur forskare söker 

information. Den första handlar om humanister och den andra om samhällsvetare. 

.Därefter foljer en undersökning om nordiska forskares förhållande till bibliotek och 

information. Undersökningen omfattar visserligen endast humanistiska forskare, men 

jag har ändå funnit den så angelägen att jag använder den som ram och jamförelse- 

material då jag redovisar mitt eget material på området. 

Humanister söker information 

1982 gjorde Sue Stone en sammanställning av och drog slutsatser ur sådant som skrivits 

om humanisters informationsvanor, (Progress in documentation. Humanities scholars: 

Information needs and uses. Journal of Documentation, vol. 38, No. 4, 1982, s. 292- 

313). 

Vad ar humaniora , . 

Stone börjar med, (s.293), att försöka definiera vad humanistiska m e n  egentligen är. 

På flera ställen i litteraturen finner hon att ämnena religion, filosofi, konst, musik, 

litteratur, lingvistik och historia ugöra en kärna i begreppet humaniora. Men gränserna 

är oklara och överlappning med samhällsvetenskaperna är vanligt. Speciellt historia 

brukar kunna raknas som en sarnhallsvetenskap. Ett annat sätt att definiera humanioran, 

enligt Stone, har varit att titta på syftet med humanioran. Som t.ex. "recovering, pre- 

serving and interpreting the cultural heritage of mankind"35, (s.293) eller att ,syssla med, . . 



"the expressive, moral and contemlative aspects of living, as distinct from instrumental 

ones."36, (s.293). Detta anser dock inte Stone vara till någon hjälp för att definiera 

begreppet, och hon påpekar att många ämnen passar in under ovanstående beskriv- 

ningar, (ibid). Jag tycker att det låter som utmärkta beskrivningar av vissa sarnhälls- 

vetenskapliga ämnen. Stone avslutar resonemanget med ett citat av Knimmel: 

"the very concept of hu~nanities has so many dgerent meanings which become conjirsing and 

often rather meaningless in relation to each other - and the more so when they are applied to 

librav policy matters. "37, (s.294). 

Angående humanisters satt att arbeta 

Humanistiska vetenskapsmän arbetar ofta ensamma. Det kan möjligen säga något om 

den humanistiska vetenskapen, nämligen att aven om samma saker tas upp i forskningen 

gång på gång, och med ungefar samma resultat, så anses den individuella ståndpunkten 

som "ett viktigt bidrag till vetenskapen". En vidare aspekt av att arbeta ensam är att 

humanistiska vetenskapsmän inte är så villiga att delegera litteratursökningar. Det kan 

bero på att de inte tror att någon annan klarar av att söka åt dem och dessutom problem 

med att kommunicera sina behov till andra. Förmågan att delegera sökningar baseras, 

enligt Stone, nämligen på två förutsättningar - att man vet vad man behöver samt att 

man har förmågan att kommunicera detta. En ytterligare orsak till humanisters ovilja att 

delegera sin litteratursökningar ar att sökandet verkar vara viktig i sig. Det kan vara 

oklart vad som egentligen ar materialinsamlande och vad som är forskning, var det ena 

slutar och det andra börjar. Om vägen ar lika viktig som målet så borde det innebära att 

humanister gärna använder browsing. Stone skriver att det finns relativt få undersök- 

ningar som på ett seriöst sätt tar upp betydelsen av browsing for humanister, och darför, 

menar hon, ar det svårt att saga hur det egentligen är med det, (s.294). 

Stone tar upp, angående hur humanister arbetar, en undersökning av historiker i USA. 

Enligt den undersökningen startar historiker sitt arbete med sin egen och sina kollegors 

kunskap. Detta kan följas av att söka i bibliografier i litteraturen. Browsing erbjuder 

sedan ett sätt att få ytterligare information. Det material som används av humanister är 

"primary" material - t.ex. källmaterial. Böcker och tidskrifter är, förmodligen, de doku- 

menttyper som används flitigast. Forskare är beredda att gå igenom, ett stort antal 
nummer av gamla tidskrifter. (s. 296). Titlar p& humanistiska arbeten kan ofta vara 



missvisande och det är därför begränsningar för hur mycket humanister använder index 

for att göra ämnessökningar, (s.299). 

Att ha täckning bakåt kan vara viktigare än att ha tillgång till de senaste materialet. Och 

aven om humanisten använder nyare material, kan han fortfarande önska att gå tillbaka 

till orginalkallan. Att ta bort äldre material fiån hyllorna kan alltså vara speciellt pro- 

blemskapande for humanister. Frekvensen av användandet av material kan vara lagt, 

men inte desto mindre viktigt. Material som under en period inte används, kan på nytt 

bli viktigt. Alder som ett kriterium for att magasinera eller rensa ut kan alltså vara fel 

när det gäller humanister. Om "browsing" bland öppna hyllor är viktigt, är det alltså 

dumt att flytta material till avlägsna magasin. (s. 301). 

Humanister och bibliotek 

Litteraturstudier företas ofta på andra platser än "det egna" biblioteket, och humanister 

reser gärna till den plats där primärkällan finns. Specialbibliotek är också mycket upp- 

skattade, (s. 301). Tidigare undersökningar som gjorts angående humanister och fjärrlån 

visar bl.a.att de oftast inte har så bråttom att få sitt beställda material, det finns alltid 

något annat de kan göra under tiden. Detta har delvis reviderats av senare 

undersökningar som har visat att sena lån kan leda till fmstation och störningar i arbetet, 

(s. 302p). 

Jämförelse med andra discipliner 

Då det inte är helt lätt att saga vad humaniora egentligen är, är det inte heller så lätt att 

göra några enkla jämförelser med andra discipliner aven om en rad undersökningar är 

gjorda. Bilden av humanisten är att han jobbar med andra tidsramar, han närmar sig sitt 

material på ett annat satt, åldern och typen av material han använder är annorlunda.. 

Avsaknaden av nära kontakt med andra forskare är också typiskt humanisten. Vidare har 

han en nackdel i bristen på sekundärlitteratur inom hurnanioran, och är därmed beroende 

av ett välsorterat bibliotek med "open acces", (s. 303). En annan åsikt är att skillnaderna 

mellan humanister och andra inte har så mycket med skillnader i behov att göra, som att 

humanister ligger på en annan nivå'när det gäller att uttrycka dessa behov och att an- 

vända de resurser som finns för att möta dem, (s. 304). Jag avslutar genomgången av 
. . 

Stones artikel genom att från den knycka ännu ett citat;. 



"We know that the hunzanities embrace literature, philosophy, history and other disciplines. 

Bur is it possible for the term not to embrace politics, the study of society, and the study of 

human behavior? Is it the nzethod that makes the humanities drfferentffom thephysical and 

social sciences? Or the objectives?"38, (s.3 05). 

Samhällsvetare och information 

1987 gjordes en undersökning av Mary B. Folster, som vill ta reda på om forskare inom 

samhällsvetenskapen söker information på olika sätt beroende på vilken nivå de ligger 

på. Undersökningen ger aven en genomgång av olika metoder att söka information och 

hur dessa metoder används av Samhällsvetare. 

En enkät skickades ut till ett antal slumpvis utvalda fackultetsmedlemmar och studer- 

ande på @ra institutioner inom samhällsvetenskaperna på ett universitet i USA. De var 

institutionerna for "industrial relations", antropologi, sociologi och ekonomi. De 

deltagande bads svara på frågan; "How important to your research have the folloying 

sowces and methods of identi@ing and acquring information been?",(s.8). Tjugoen 

olika informationskällor och typer av service räknades upp och deltagarna fick gradera 

dessa på en skala från ett, (unimportant), till fem, (essential), (ibid). De inkomna svaren 

delades upp i tre kategorier beroende på vilken nivå de svarande befann sig på. Folster 

benämner de olika kategorierna, "faculty", post-prelim students" och "pre-prelim 

students", (s.9) Jag tänker har använda mig av .begreppen senior- forskare, 

juniorforskare och studenter. 

Undersökningen visade att referenser var en mycket viktig källa till information for 

forskare inom sarnhällsvetenskaperna. Det gällde alla tre grupperna. Abstracts och index 

spelade en mindre viktig roll, och där fanns heller inga större skillnader mellan grupp- 

erna. Den absolut viktigaste informationkällan för alla grupperna var tidskrifter inom det 

egna facket. Vikten av de informella källorna däremot skilde sig mellan grupperna. 

Vikten av kontakten med kollegor på den egna institutionen var ungefar den samma i de 

tre grupperna, men kontakten med kollegor utanför den egna institutionen var klart 

viktigare for seniorforskarna. Samma mönster visade sig vad det gällde nyttan av kon- 
ferenser. Alltså viktigast för seniorforskarna. Konferensrapporter däremot, ansågs inte 

av någon av grupperna som en viktig källa till information. Recensioner ansags relativt 

viktiga för senior- och juniorforskare, men mindre viktiga för studenterna. Det om- 

vända förhållandet gällde for referensbibliotekarier som informationskälla. Bara elva 



procent av de svarande gav browsing en @ra eller femma, och nästan 65% ansåg det 

vara "less than important". Inte heller här någon skillnad mellan grupperna. Att använda 

on-line kataloger, ansågs inte som särskilt viktigt, och det gjorde inte heller sökningar i 
databaser. (Många av de svarande lade dock till några rader på det här stället i enkäten. 

De trodde att sökningar medels dator skulle kunnat spela en långt mer väsentlig roll, om 

de bara hade fått lära sig att söka ordentligt). Seniorforskarna ansåg att de privata sam- 

lingarna var viktigare än alla kallor som hade med bibliotek att göra. Bara tidskrifter 

inom det egna facket och att gå igenom referenser ansags viktigare. Juniorforskarna såg 

aven de de privata samlingarna som en viktig källa till information, medan de spelade en 

mindre betydande roll för studenterna, (s. 9p). 

Sammanfattningsvis tyckte inte Folster att man kunde se någon större skillnader mellan 

de tre grupperna. Naturligtvis hade de mera erfarna forskarna större utbyte av kollegor 

och konferenser, medan de mindre erfarna studenterna i stället vände sig till referens- 

bibliotekarien. Den viktigaste kallan till information bland samhällsvetare inom alla tre 

grupperna var tidskrifter och referenser, (s. l Op). 

Nordiska forskare 

Harriet Lönnqvist har gjort en undersökning om hur humanistiska forskare i Norden 

söker information och vilken information de använder. Trots att undersökningen endast 

handlar om humanistiska forskare, har jag funnit den extra intressant och väl tilllämp- 

ningsbar för mitt material. Jag ämnar därför göra en ganska grundlig jämförelse mellan 

Lönnqvist undersökning och mitt material. 

, . 

Olika typer av dokumentsamlingar . . 

Arkiv 

Lönnqvist börjar med att konstatera att arkivmaterial är av stor vikt för en del grupper 

av humanisterna. Detta gällde framförallt historikerna, (Lönnqvist, 1988, s. 42p). Två av 

de forskare som jag har intervjuat på NIAS var just historiker. 

Den ena berättade också för mig att den viktigaste typen av material var det han själv 
. . . . 

samlade in p4 arkiv. 



Den andra historikern däremot, nämde inte alls arkiven dA jag fragar hur han fann sitt 

material. 

Två av antropologerna bedrev tvärfacklig forskning tillsammans med historiker. De tog 

bada upp vikten av arkivmaterial i sitt arbete. 

En av dem sa att han hade funnit mycket av sitt material pA arkiv i Europa och i 

Sydostasien. 

Den andra antropologen betonade att det viktigaste materialet för honom, i hans egen- 

skap av antropolog, var fältarbetet, Men han sa också att han har haft stor nytta av 

gamla kolonialrapporter. 

. . 

Privata samlingar 

Lönnqvist konstaterar att "speciellt de etablerade forskarna bland intervjupersonerna 

hade stora privata litteratursamlingar som bildade basen i deras forskning,"(ibid s. 49). 

Samtliga av de forskare jag intervjuade hade samlat på sig mer eller mindre betydande 

privata litteratursamlingar. 

Den historiker som inte namnde nAgot om arkivmaterial, sa att han samlat pA sig mycket 

litteratur genom Aren, och att det var i huvudsak det materialet han anviinde i sitt arbete. 

En antropolog sa att han hunnit samla på sig mycket böcker och annat, efter 25 Ar med 

samma land. 

Om institutionsbibliotek 

Många forskare i Lönnqvists undersökning betonade vikten av institutionsbibliotek. För 

många av forskarna "san~n~ansmalte" det privata biblioteket med institutionsbiblioteket 

eller projektbiblioteket. Vissa forskare donerade t.0.m. sitt material till 

institutionsbiblioteket. Det i sin tur ledde till att biblioteket efterhand fick en profil som 

passade den grupp som använde biblioteket. Att lärare och forskare ofta var med att 



besluta om vad som skulle köpas in bidrog också till att biblioteket passade sina an- 

vändare. 

Biblioteket på NIAS fungerar i mångt och mycket som ett institutionsbibliotek för de 

forskare som finns på Institutet, (och i viss mån även for studenterna från Al). Forskarna 

är med och bestämmer vad som skall köpas in i sin egenskap av fackreferenter. Att 

forskarna har en speciell inriktning gör att det inköpta materialet ger biblioteket en 

speciell profil, (aven om också andra områden skall bevakas). Det fanns också på NIAS 
exempel på forskare som donerade material till biblioteket. Forskarna har dessutom 

esiskt nära till biblioteket, och den tid de spenderar vid Institutet gör att de har tid att 

"lära sig biblioteket". 

, . 
Om specialbibliotek 

Enligt Lönnqvist undersökning var specialbiblioteken mycket uppskattade bland de 

intervjuade forskarna. De var i många fall beredda att resa långt för att komma till ett 

specialbibliotek på sitt område. En av de intervjuade forskarna i Lönnqvist undersök- 

ning tyckte att det skulle finnas specialbibliotek dit forskarna kunde åka och bosätta sig 

for en tid. Där kunde finnas forskarrum där man kunde arbeta och möjlighet att kopiera 

material ur biblioteket, (s.52). Detta är precis vad stipendiaterna på NIAS gör, men i 

övrigt har jag ingen uppfattning om hur vanligt det var att forskare kom till biblioteket i 

dess egenskap av specialbibliotek. 

Det finns dock forskare i Lönnqvist undersökning, som retar sig på att böcker är ut- 

lånade nar de behöver dem. Särskilt tycker man att ett' specialbibliotek, (vilket man 

kanske rest lång för att kunna besöka), inte skulle låna ut sina böcker, utan fungera som 

ett presensbibliotek39, (ibid). 

. . 

En av mina stipendiater berattadejust att de boeker han varit intresserad av var 

utlånade, så nu hade han beställt dem till hemortens universitetsbibliotek. 

I en bilaga till Lönnqvist undersökning, (bilaga 5, som är en utskrift av en av inter- 

vjuerna), berättar en forskare i Sverige just om fjärrlån från NIAS bibliotek, (eller CINA 
som det hette då). Enligt vad som står där hade tydligen förekommit en hel del missnöje 

med att det var så svårt att låna böcker från CINA. 



Men nu har man alltså lättat på lånereglerna, och detta borde ha glatt mången asien- 

forskare. Är man på annan ort, är det naturligtvis bra att kunna beställa det man behöver. 
För användare på plats ar det en nackdel. Eller som en av de intervjuade sa; 

ju mer vi lånar ut, ju mindre finns ju kvar har till forskarna 

Av någon anledning var fjärrlånetalet under -94, (fram till sista november), inte större 

än 276 stycken, och av dem var bara 23 stycken lån till Norden utanför Danmark. Om 

biblioteket också skulle få fler "övriga användare", blir det ytterligare problem. Bör 

NIAS bibliotek vara ett presensbibliotek eller inte? Det är helt klart att båda sätten har 

sina for- och nackdelar, och det ar inte min avsikt att här komma fram till något svar på 

det problemet. Däremot anser jag att det är något biblioteket skall ha klara riktlinjer om. 

Stora multidisciplinara forskningsbibliotek 
. , 

Enligt Lönnqvist undersökning används universitetsbibliotek och liknande av de 

humanistiska forskarna främst for fjärrlån och tidskriftsläsning, (s. '53). Flera av forsk- 

arna tyckte att det var krångligt och tog för lång tid att fjärrlåna genom universitets- 

biblioteken. Störst verkade missnöjet vara med KB i Köpenhamn, (s. 58p). NIAS lag i 

samma byggnad som KBA, (KBs Amageravdelning), därför var det lätt för alla som 

ville att bara ta trapporna ner om man hade ett ärende. Det gjorde också både användare 

och bibliotekarier på NIAS bibliotek. 

Ett par av forskarna klagade just över fjarrlånesenricen på KB, en sa att om man hade 

läst om nhgon bok, så ville man ha den snabbt. 

P& KB fanns en hel del databaser på CD-ROM, vilka inte minst användes av bibliotek- 

arierna på NIAS. Ett par av de intervjuade uttalade sin oro om hur det skulle bli när 

Institutet flyttade, och därmed skulle komma att hamna en bit ifrån KB. Införskaffandet 

av egna CD-ROM diskuterades, och man måste också finna nya rutiner för sina fjärrlån. 

NIAS bibliotek måste finna något lätt och effektivt satt att fjärrlana böcker frhn olika 

håll, tyckte en forskare, och föreslog att man skulle ha egna avtal med olika ställen. 



En av stipendiaterna, som tyckte att det var en stor fördel att KB lag i samma byggnad, 

ansag att det efter flytten skulle det bliännu viktigare att NIAS bibliotek själva hade det 

som behövdes samt att man blev än mer noga med bevakning och uppdatering. 

En annan stipendiat berittade att han använde UB i sitt hemland mycket, han önskade 

att det skulle vara mera samarbete mellan UB och biblioteken p% olika institut, (han 

niimner som exempel departement och statistiska centralbyrh), s& att man kunde söka i 
. . 

deras kataloger direkt fr%n UB. 
' 

Folkbibliotek 

För forskarna i Lönnqvist undersökning spelade folkbiblioteken en mycket liten roll. 

En av de forskare jag intervjuade berättade att han skrivit sin Ph. D. med, i princip bara; 

ett litet lokalbibliotek p% landet som enda dokumentförsörjare. De tog hem vad han 

behövde från nar och fjärran. . . 

. . .  
Det är ett strålande uppvisning på hur ett folkbibliotek kan fungera, men det är troligen 

mycket ovanligt, och mest en anekdot i det här sammanhanget. 

Om informationssökning-ämnessökning 

En viktig del av Lönnqvist undersökning gällde ämnessökning. Det visade sig att en stor 

del av intervjupersonerna i undersökningen stod fragande inför själva ordet ämnessök- 

ning. Som regel utgick man i stallet ifiån namnet på en författare och letade rätt p& 

något som var skrivet av eller om denna person. Därifrån gick man vidare i sin sökning 

på nya hänvisningar, (s.63). 

Tiden ger klnnedom om vilka författare man skall halla ögonen öppna för sa en av de 

jag intervjuade. 

Det verkar som om det finns grundläggande skillnader i informationsökningen mellan 

naturvetare och tekniker å ena sidan och humanister och i viss mån samhällsvetare å 

andra. De förra gör, eller låter. göra sökningar p& information ' i ett visst ämne. 

Humanister och samhällsvetare söker på redan kända författare. De sagei att de far 



kännedom om sitt område med tiden och inte behöver "börja fran början". Det skulle 

kunna vara en förklaring till varför de forskare jag intervjuade inte var så vana med, 

fi-amförallt, ämnessökningar i databaser. När jag frågade hur de fann sitt material var det 

bara en som nämnde databassökningar. 

Han berättade att han innan han borjade pA nuvarande forskningsprojekt, latit göra en 

stor databassökning. 

När jag frågade speciellt om det, visade det sig att alla hade de sökt i databaser någon 

gång, men det verkade inte vara något som hade gjort något djupare intryck, ofta mindes 

man t.ex. inte vad basen(-erna) hette. 

En av forskarna sa att man lätt får för många titlar om man söker i databaser och skall 

ha allt. Det maste vara ett forhallande mellan hur mycket man kan läsa och vad man 

samlar pA sig. 

En annan forskare sa att han får tag i vad han behöver . på . annat sätt. 

Men det. kan medföra överaskningar, 

Det har hänt att det plötsligt dykt upp dokument som jag tycker att jag borde ha hittat 

förr, sade en tredje forskare angaende sökningar i databas. . 

En av bibliotekarierna tyckte att hans viktigaste uppgift på lång sikt var just informa- 

tionssökning åt forskarna. 

... för forskarna a r  generellt satt dåliga på att anvanda'sig av sökningar, det kunde man 

b1.a. se i deras rapporter, menade han, dar a r  tre fjärdedelar av referenserna till 

monografier och bara en fjärdedel till artiklar. - 

En av stipendiaterna berattade dock att han sökte och ibland tog hem fulltext-dokument 

via Internet. 

Medan en annan stipendiat aldrig hade sökt i någon annan bas än den nationella 

katalogen över forskningsbibliotekens bestånd. 



Lönnqvist sammanfattar; 

I'.. .vi kan sluta oss till att; 

I )  Ämnessökning för den humanistiska forskaren oftast innebar sökning på redan kända 

forskares namn eller på behandladperson (konstnärer, författare etc.) 

2) Informationsökning för en humanistisk forskare ar en mycket lång process. Hanihon filler 

ständigt på sin "kunskapsvaska':..som hanihon bär med sig under hela sitt 'Iforskarliv". Den ar 

aldrig tom (utom för en studerande eller nybörjare) utan växer hela tiden i omfång samtidigt 

som den utökas med nya :facku nzed kopplingar till redan existerande 'Ifack'! Denna 

"kunskapsvaska" är oumbärlig för den humanistiska forskaren. " (S. 64). 

Informationsökningen kan i sin tur delas in i två olika typer av sökningar, beroende på 

om man är insatt i ämnet, (har "kunskapsväska"), eller inte. Kunskapsväskan är den 

samlade kunskap, de referenser och de kontakter man har samlat på sig i samband med 

olika forskningsuppgifter. Den tar man hjälp av då man skall samla in information i ett 

ämne man redan är bekant med. Då en forskare påbörjade en ny forskningsuppgift som 

innebar ett nytt ämne såg informationsökningen annorlunda ut. Då utgick man i 

allmänhet från ett lexikon eller ett standardverk på området, och därifrån gick man 

sedan vidare - ofta med hjalp av referenser. Uppslagsverk var uppskattade av flera av 

forskarna i Lönnqvists under- sökning, "de innehåller översiktsartiklar med referenser 

till litteratur som är kvalitets- bedömd."(s.óópp). 

En av "mina forskare" berättade att han använde sig mycket av uppslagsverk som 

Encyclopedia Britannica och Europa Yearbook, och han skulle gärna se att biblioteket 

hade nhgra sådana verk på CD-ROM. 

Vid både ämnessökning och informationssökning, var det i %?sta hand kedjesökning 

forskarna använde, och inte allt for sällan utgjordes informationsökningen av nästan , ' 
. , 

bara kedjesökning. . . 

Det börjar ofta med tillfälligheter svarade en forskare när jag fragade hur han finner sitt 

material, han fann en bra bok och gick sedan vidare med hjalp av litteraturlistan i den. 

En av slutsatserna som är av vikt for min undersökning är det som Lönnqvist skriver på 

s. 85: 



"Variationer i biblioteksberoendet kunde skönjas. Det korrelerade olika med olika discipliner, 

forskarens status son? etablerad eller icke-etablerad forskare och med den lokala 

biblioteksinfrastrukturen. " 

Det citatet tycker jag på ett bra satt sammanfattar att, åtminstone när det gäller informa- 

tionsvanor, är det svårt att hitta ett beteende för humanister eller ett beteende för sam- 

hällsvetare. Det beror mer på t.ex. disciplin och vana. Därmed anser jag det inte som 

speciellt betydelsefullt om de personer jag undersöker är sysselsatta med s.k. human- 
istiska, eller s.k. sarnhallsvetenskapliga discipliner. 



6. Domananalys 

Den här uppsatsen handlar i första hand om informationsåtervinning. Mycket har 

skrivits i det ämnet, och jag har ingen möjlighet att här redovisa allt det. I stället tänker 

jag koppla mitt material till vad som har kallats en ny teori inom informationsveten- 

skapen. Det är domänanalysen som den framställs i Birger Hj~rlands avhandling fiån 

1993 och i en tidskriftsartikel av Hj~rland och Albrechtsen fran 1994. Jag tänker inte gå 

igenom alla Hj~rlands argument .for .sin teori, den som är intresserad av dem 'hänvisar . ,' 

jag till hans avhandling, (se litteraturlista). 

Enligt Hj~rland är' informationssökningen nyckelproblemet inom informationsveten- 

, skapen. Därför börjq jag med att redogöra for hans syn på några begrepp, som .är 

relaterade till informationss.ökning: 

~nformationsbehov - " ~ j ~ r l a n d  menar att det är viktigt att inte blanda ihop behov med 

efterfrågan. På grund av att t.ex. ett bibliotek är opraktiskt eller otillgängligt for använd- . .. . 

m a  kan efterfrågan lara liten,' men likväl föreligger det ett informationsbehov hos an- 

vändarna. Eftersom informationsbehovet kan-vara mer eller mindre medvetet, är det ett.  . , ' , , 

informationssystems uppgift att inte bara tillfiedsställa behov, utan också att skapa och 

utveckla dem. Ett välfungerande bibliotek skall alltså inte enbart tillfredsställa fomu- 

lerade behov, utan också göra det möjligt att överhuvudtaget erkänna och formulera 

dessa behov, (1 993, s. 172p). 

Informationssökning - Föremålet för informationssökning är att identifiera potentiell 

kunskap, data, information eller råämne for ett områdes vidare teoretiska eller praktiska 

utveckling, eller till lösning av ett praktiskt problem. En väsentlig del av utbildningen 

inom ett fack handlar om att lära känna och bearbeta de relevanta informationskällorna, 

(ibid s.148). 

Att det inte går att få informationssystemet hundraprocentigt säkert betyder inte att man 

skall strunta i att försöka förbättra sökmöjligheterna i ett system, (ibid s 153). 

Ämnessökning och ämnesdata - En ämnessökning är, enligt Hj~rland, inte avgränsad 

till en bestämd datatyp soin är framställd speciellt for ämnessökning, utan ämnessök- 

ning använder olika typer av data, och foljdaktligen är ämnesdata ett övergripande 

begrepp för b1.a. klassifikationskoder, indexeringstermer, ämnesord, titelord, abstract- 

ord, fulltextord m-m. T.ex. ett Grlagsnamn kan i vissa fall också vara lämpligt för 



ämnessökning, (1993 s. 19). Vad det galler fulltextdatabaser, där man kan söka på varje 

ord i dokumentet, tycker Hj~rland att det ändå inte går att utelämna en intellektuell 

ämnesindexering. Det är ju inte självklart att orden i en text rent bokstavligt säger allt 

om dess innehåll, (ibid, s.22). Kvaliten på ämnesdata är helt avgörande for kvaliten på 

ämnessökningen. Om en ämnesangivelse skall vara användbar, skall den tillföra 

information som inte redan finns i dokumentetlposten och dokument skall inte 

analyseras endast utifrån vad de kan sagas vara i sig själv, utan utifrån vilka frågor de 

kan svara på, (s.32pp). 

Ämnesanalys - En ämnesanalys siktar alltid på återfinning. Enligt Hjarland existerar 

det inte permanenta kunskapskategorier utan bara relativt stabila kunskapsformer, vilka 

är vetenskapliga generaliseringar. Ett dokument innehåller oändligt många potentiella 

ämnen, men inga ämnen i sig själv. En ämnasanalys innebär ett ställningstagande till 

vilka ämnen som skall synliggöras, (ibid s.72), och i praktiken är det inget som hindrar l 

att samma dokument tilldelas många olika ämnesbeskrivningar. Ju större dokument- 

massa som man skall söka i , ju svårare blir det naturligtvis att identifiera det mest re- 

levanta dokumenten. Därför bör ämnesbeskrivningen bli mer utförlig och selektiv ju 

mer dokumentmassan växer. Eller, ju mer än dokumentsamling vaxer desto viktigare 

blir en riktig ämnesbeskrivning framför en uppräkning av dokumentens egenskaper. En 

ämnesanalys kräver en människa som är insatt i så val domänen som det aktuella 

informationssystemet. 

Undersökningar av dokumenten 

Det allra vanligaste sättet som bibliotek gör sina samlingar återvinnbara på tar inte 

hänsyn till deras speciella användare. Vanligtvis klassificeras och ämnesges doku- 

menten efter i~ågot universellt system, som t.ex. Dewey och LCSH. Dessa system utgår 

fiån kunskap som någon slags universella strukturer inneboende i själva dokumenten, 

och dokumenten ordnas likadant på alla ställen oavsett hur användargrupperna ser ut. 

Hj~rland kallar det for idealism, (1993, s. 45pp), och menar att nyckeln till informa- 

tionsåtervinning inte ligger i dokumentet själv, utan hos dess potentiella användare. En 

fack- eller uppgiftspecifik informationstjänst bör analyseras i relation till fackets eller 

verksamhetens behov. Alltså inte enbart utifrån vad dokumentet kan sagas vara i sig 

själv, utan i hög utsträckning utifrån vilka fragor det kan besvara, (ibid, s.33). Inte ens 

författaren till en bok, kan förutsäga alla de satt på vilken boken kan komma att 

användas, (jmfi Hjarland s. 65p). Kunskap kan utvinnas ur böcker, och andra dokument, 



men vilken den kunskapen är beror på användaren. Hjmland uttrycker det på danska 

som att varje dokument har en rad "einnesm~ssiga potentialer", (s.71). Jag kallar det ett 

dokuments potentiella användningsområden eller kunskapspotentialer. Dessa beror på 

vem som använder dokumentet och i vilket syfte. Det gäller alltså att inte stirra sig blind 

på dokumentet i sig, och i stället rikta sina blickar på de som skall använda det. 

Undersökningar av användarna 

Det har gjorts en hel massa undersökningar av användare inom biblioteks- och infor- 

mationsvetenskapen. Det Hj~rland menar, ofta har varit felet med dessa, är att de har 

tittat på användarna som enskilda individer, och sedan likställt det kollektiva vetandet 

med att vara summan av dessa individuella och subjektiva vetanden, (s.221). En syn 

som enligt Hj~rland och Albrechtsen koncentrerar sig på studiet av kognitiva processer 

isolerade fi-ån det sociala sammanhang och den vetenskapliga historia från vilken de 

(kognitiva processerna) stammar, (1 994,s. 15). I stället menar Hjorland, (s.222), måste 

man for att titta på en grupp användares behov, (for återvinning), titta på gruppen som 

ett kollektiv, insatt i det sammanhang, eller den domän tiI1 vilken de hör. Enligt Hjrar- 

land bör ett vetenskapligt informationssystem förutsätta att användaren tillägnar sig 

vetenskapens och informationssystemets kategorier, terminologi och systematik, och 

inte tvärt om, att vetenskapen och dess informationssystem anpassar sig till användarens 

kategorier och terminologi, (s. 65). För den mänskliga kunskapen uppstår ju inte in- 

dividuellt hos den enskilda människan, utan som ett resultat av mänskligt samarbete och 

kommunikation, och den inaste därför sökas med hjälp av en analys av de kunskaps- 

domäner användarna hör till. 

För att ta som exempel organiserandet av mina egna böcker där hemma, s& är det själv- 

klart att jag kan ordna det så som det passar mig bäst, här är det inga andra "att ta hi- 
syn till". Men när jag, exempelvis, kommer till min institutions bibliotek, är vi kanske 

femtio personer for vilka organiseringen skall passa. Då kan man knappast titta på varje 

enskild användares behov, även om vi studerar inom samma disciplin eller domän. På 

en akademisk institution bedrivs forskning och studier inom en vetenskaplig domän, 

Kanske en speciell disciplin eller ett tvärfackligt område. De personer på institutionen 

som använder institutionsbiblioteket har alltså den domänen gemensamt, (det är därför 

de är där). Vad de i övrigt har for ideologisk övertygelse, psykisk laggning och fiitids- 

intressen ar individuellt. Det är den gemensamma domänen vi måste åt för att se hur vi 

på basta satt kan göra samlingarna återvinnbara för institutionsbibliotekets användare. 



Det är sedan upp till var och en av bibliotekets användare att tillägna sig den aktuella 

domänens informationssystem. 

Hur domänen ser ut på ett visst ställe har att göra med en mängd faktorer. Domänens 

historia, dess kulturella kontext, dess metodologi och det vetenskapliga paradigm som är 

förhärskande vid just den institutionen. Många gånger är domänen en vetenskaplig 

disciplin med "dragning åt" den ena eller den andra teoribildningen. Enligt Hj~rland har 

alla fack behov av en expertis som koncentrerar sig på att styrka fackets 

informationsmassiga struktur, (1993,~.170p). Hj~rland och Albrechtesen skriver att 
idealet vore om det producerades speciella informationsvetenskapliga handböcker och 

tidskrifter inom alla större kunskapsdomaner. Det kunde vidare kombineras med kurser i , 

t.ex. informationssökning och kunskapsorganisation för både slutanvändare och 

informationsförmedlare, (t.ex. bibliotekarier). Kurserna kunde också innehalla informa- 

tionsteknologi samt vetenskapsteori och -metodologi for den aktuella domänen, (1994, 

Sammanfattningsvis 

Enligt Hjmland ar ett dokuments ämnen dess potentiella användningsområden. De 

användningsområdena kan inte i första hand beskrivas genom en undersökning av 

permanenta, inneboende drag av kunskap eller av någon persons individuella och 

subjektiva intressen, kunskap och behov. De skall istället sökas med en analys av den 

aktuella kunskapsdomänen, en domänanalys. Den analysen skall inkludera en veten- 

skapsteoretisk, vetenskapssociologisk och historisk analys av domänen, (ibid. s. 38). 

Eller med Hjerrlands egna ord: 

"En emneanabse er en fortolkning af er dokuments (eller en informationsentitets) poten- 

tialer i forhold til et givet infonnationssystems erkendelseinteresser, der faretages i en given 

historisk, kulturel, faglig og pragnzatisk kontekst. " (1 993 S. 3 8). 



7. SLUTDISKUSSION 

I det här kapitlet skall jag försöka knyta ihop och komma med förslag med utgångs- 

punkt i mina frågeställningar samt det jag har redovisat i de föregående kapitlen. 

Situationen på NIAS bibliotek i november 1994 

NIAS bibliotek är ett specialbibliotek. Det innebär att det har en, for Norden, unik sam- 

ling dokument om Asien. En viktig orsak till att asieninstitutet placerades i Köpenhamn 

var just att det där fanns stora bibliotekssamlingar på området, och det visar väl något 

om vilken vikt biblioteket har, eller åtminstone var tänkt att ha. Biblioteket hör till ett 

nordiskt institut som finansieras via skattepengar, och aven om det har varit danska KB 
som har stått for en del av finansieringen av biblioteket, så var ju det tänkt som "en 

gåva" från Danmark till Institutet. Naturligtvis måste en sådan samling var åtkomlig för 

dem vilken den är relevant. Jag är beredd att hålla med Hjmland om att man inte kan 

strunta i att förbättra sökmöjligheterna, aven om det inte går att få ett informations- 

system hundra procent säkert. 

I en arbetsplan för åren1 990- 1994 står att läsa: 

%n af NIAS opgaver er desuden at furgere som informationscentral vedrorande asiatiske 

samfundsmcessige og kulturelle forhold for en bredere kreds af interesserede institutioner og 

organer, som feks. uddannelseinstitutioner, biblioteker, indvandrei-myndigheder, 

bistandsorganisationer, udenrigsijenster, massernedier og naringsliv. " (S. 24) 

. . .  

Enligt Institutets chef, (som nu också är bibliotekets chef), skall biblioteket ge den . . 

service som användarna har krav på, (se s: 28)40r Ambitionerna. låter ju bra, men en 

förutsättning för att göra det är att man vet vilka dessa användare är och vilka krav de 

har. Man bör dessutom vara medveten om deras behov, aven om de inte är formulerade 

som krav. Enligt Hj~rland skall ett väl fungerande bibliotek inte bara tillfredsställa for- 

mulerade behov utan också göra det möjligt att erkänna och formulera dessa behov. För 

att alla skall arbeta i samma riktning, för att undvika trassel och för användarnas basta 

bör man för biblioteket formulera dokument som klart och tydligt anger hur biblioteket 

skall arbeta, vilken som är dess målgrupp och vilka mål man har. Stone konstaterar att 



specialbiblioteken är mycket uppskattade och enligt Lönnqvist var de nordiska forskarna 

beredda resa långt for att komma till ett specialbibliotek på sitt område. Hur kommer det 

sig då att NIAS bibliotek har ett så exceptionellt lågt tal på fjärrlån till Norden utanfor 

Danmark? Är det så som det sägs i Lönnqvists undersökning att asienforskare reser till 

Köpenhamn eller beror det på något annat? Jag tycker att detta borde undersökas. 

Eftersom biblioteket, både genom NIAS och genom KB, är kopplat till den akademiska 

världen och eftersom det är ett specialbibliotek och inte ett allmänt folkbibliotek, så har 
jag koncentrerat mitt arbete till personer som har asienstudier som sin profession eller 

huvudsakliga sysselsättning under kortare eller längre tid, eller med andra ord forskare 

och studenter. Jag vill därmed inte utesluta andra användare, eller på något vis ta ställ- 

ning till vilka som borde få använda biblioteket. 

På vilka satt det fungerade daligt 

Även om meningarna var delade, kan man inte' påstå att NIAS bibliotek var speciellt, 

användarvänligt med tanke på informationsåtervinningen. Förmodligen var inte pro- 

blemen så stora när biblioteket var mindre. Men som Hjarland säger, ju mer en doku- 

mentsamling växer, desto viktigare blir en riktig ämnesbeskrivning. 

Det finns några möjliga orsaker till missförhållandena på biblioteket, vilka jag har tagit 

upp i kapitlen två till @ra. Jag väljer att inte ta upp dem igen här då den här uppsatsen 

skall sträva efter lösningar snarare än "anklagelser" åt det ena eller det andra hållet. Jag 

finner det dock nödvändigt att biblioteket bättre specificerar sina uppgifter och mål för 

att ha riktlinjer att arbeta utifrån. 

En sak som inte var speciellt anvandarvänligt var att monografierna var uppställda så att 

det inte gick att hitta direkt i hyllorna, browsa eller på annat satt få en överblick över 

bibliotekets bestånd. Då NIAS bibliotek har öppna hyllor, och då biblioteket är till för 

informationsåtervinning, ser jag det som självklart att samlingarna skall vara uppställda 

så att man dels kan hitta det man söker på ett enkelt satt, och dels bilda sig en upp- 

fattning om vad biblioteket har på ett visst område. Det finns visserligen andra satt att 

söka än direkt i hyllorna: men det ena utesluter inte det andra. Dessutom går ju inte 

heller datorkatalogen att använda for att få en överblick ämnesvis. Söker man på ämnen 

får man, (i basta fall) att antal träffar, men dessa är långtifrån heltäckande. 



Accessionsår kontra inköpsår var en annan sak som förvirrade användarna. Accessionsår 

är intressant for bibliotekarier, men inte for användare och hör darför knappast hemma 

på ryggarna på böcker i öppna samlingar. 

Datorkatalogen var inkonsekvent i sina poster, vilket gjorde att det inte var lätt att hitta 
den vägen heller. Vissa poster var scannade från LC-kort, och dessa var katalogiserade 

efter alla konstens regler, klassificerade i Dewey och försedda med LCSH ämnesord. 

Andra poster var bristfalligt katalogiserade samt saknade såväl klassifikation som 

ämnesord. Det saknades också en hel del dokument i basen. De dokumenten är tyvärr att 

betrakta som i det nikmaste icke existerande, (och i infomiationsåte~vinningssamman- 

hang därmed värdelösa), speciellt med tanke på att det inte går att hitta i hyllorna heller. 

Vidare saknades möjligheter att söka bland tidskrifterna p% ämnen. Möjligtvis bortsett 

från de etablerade forskarna. kan man inte räkna med att användama känner till alla de 

.relevanta tidskrifterna för sin forskninglsina studier. Databaser med möjlighet att söka 

på artiklar i tidskrifterna ar i högsta grad önskvärda, eftersom det dem för utan är 

mycket svårt att företa sökningar på speciella ämnen, (något som på NIAS bibliotek 

ledde till att användare var tvungna att gå igenom årgångsvis av tidskrifter). Sjalvklart 

borde det också finnas systematiska kataloger över tidskrifter och övriga dokument, 

vilka uppdaterades med jämna mellanrum. 

Informationssökning - humanister och samhällsvetare 

Bibliotekets användare var huvudsakligen verksamma inom humanistiska och samhälls- 

vetenskapliga discipliner. Jag har inte kunnat finna några markanta skillnader mellan de 

i min undersökning som var sysselsatta inom humaniora och de som var sysselsatta 

inom samhällsvetenskaperna. Stone konstaterar också att det är mycket svart att dra upp 

en skarp gräns, samt att de försök som gjorts om möjligt förvirrat begreppen ytterligare. 

Lönnqvist sammanfattar, vad det gäller de olika disciplinerna inom humanioran, att 

variationer i biblioteksberondet hade att göra med disciplinen, om forskaren var eta- 

blerad eller inte och den lokala biblioteksstrukturen. Det gör det alltså svårt att "klumpa 

ihop" alla humanister i en grupp efter informationsbeteende. Folster kan också se vissa 

skillnader mellan sarnhallsvetare på olika nivå'snarare än mellan olika discipliner. Stone 

menar att för humanister är det ofta svårt att skilja på vad som är dokumentinsamling 

och vad som är forskning och att de därför anser sökandet i sig som viktigt. Lönnqvist 

skriver om en "kunskapsvaska", vilken den humanistiska forskaren bär med sig och 



eller på under sin forskarkarriär. Informationssökning verkar helt enkelt innebära något 

annat for humanister än för naturvetare. Kanske beror det på att de humanistiska, och de 

flesta samhallsvetenskapliga vetenskaperna, är "additativa", d.v.s. att all den kunskap 

man kan samla på sig leder till en större förståelse. Oavsett vilken teori- bildning man 

ansluter sig till inom sitt fack, så måste man ha kunskap om helheten för att t-ex. kunna 

argumentera for sin ståndpunkt eller föra en diskussion. Naturvetenskaperna % andra 

sidan, är mera inriktade på att hitta ratta svar p% specifika frågor. Därför kan information 

på ett annat sätt delas upp i relevant och icke-relevant. Att dessa i grunden olika 

"arbetssättu, resulterar i olika metoder att söka och använda information tycker inte jag 

är så märkligt. 

En av de forskare jag intervjuade var verksam inom medicinsk antropologi och han 

efterlyste och trodde på ett närmare samarbete mellan naturvetenskaperna och sam- 

hallsvetenskaperna. Själv använde han gärna t.ex. medicinska databaser i sina sök- 

ningar, men tyckte att dessa ofta var för "fackinriktade" och svåra for personer utan 

medicinsk bakgrund att förstå. Han trodde också att medicinare lätt avfardade t.ex. 

antropologiska databaser som "hokus-pokus". Ett större tvärfackligt samarbete, (och 

samförstånd), mellan naturvetenskaperna å ena sidan och humaniora och samhälls- 

vetenskaperna å andra, var vad han hoppades och trodde på. Naturvetenskapliga 

dokumenten kan alltså mycket väl innehålla potentiell kunskap for en samhällsvetare, 

men då ingen har tagit hänsyn till det då de ämnesgav dokumenten kan de vara mycket 

svåra att hitta för den som inte känner till facktermerna. Domänanalysen är en lösning 

på det, då den förespråkar att dokumenten ämnesbeskrivs utifdin olika domäner. 

Vilket material de använder 

Användarna i min undersökning använde till Övervägande del monografier och tid- 

skrifts artiklar. Vad det gällde monografier hade alla forskare samlat på sig mer eller 

mindre stora privata samlingar, och någon sa att det var i huvudsak den han använde i 

sin forskning. Många forskare påpekade också vikten .av insamlat material fran faltet, 

ocldeller arkivmaterial, vilket lär ha att göra med den disciplin ocldeller det tvärfackliga 

samarbete, de är verksamma inom, (jmfr Lönnqvist s. 43). En av forskarna använde 

aven dagstidningar i sitt arbete. Att de användare jag har undersökt inte skiljer sig fran 

andra humanister och samhälls- vetare bekräftas av Stone som skriver att böcker och 

tidskifter förmodligen är det material som används mest av humanister. Folster kom ' 

fram till att for humanistiska forskare var tidskrifter inom det egna facket viktigast samt 

att seniorforskare ansåg de privata samlingarna viktigare än alla källor som hade med 



biblioteket att göra. Lönnqvist konstaterar också att de etablerade forskarna hade stora 

privata samlingar som utgjorde basen i deras forskning. Hon påpekade även vikten av 

arkivmaterial som varande av stor vikt för en del grupper av humanister. 

Hur de söker information 

"Mina forskare" menade att de med tiden fått kännedom om författare som var "bra", 

några av dem nämnde också att de blev tipsade av kollegor. De två klart övervägande 

sätten att söka information var via referenser och att följa med i tidskrifter. Sökningar i 

kataloger, i första hand bibliotekets datorkatalog gjordes till största delen på titel eller 

författare. Flera av de användare som jag intervjuade beratiade att de gick ut och kikade 

i hyllorna med jämna mellarin~m. Personer som normalt inte browsade, berättade att de 

hände att de fann något intressant i närheten av den bok de gått till hyllan for att hämta. 

En @v de intervjuade stipendiaterna sa att han omöjligen kunnat göra sig nkgon över- 

blick av bibliotekets samlingar, då böckerna var uppställda så konstigt. Han hade velat 

veta vad son1 fanns inom ett visst ämne eller ämnesområde. Även andra reagerade på det 

sätt vilket monografierna var uppställda. En bibliotekarie refererade till det som van- 

sinnigt. 

Ämnessökningar var mindre vanliga, några uttryckte sin rädsla att få för mycket 

material, andra tyckte att de fick vad de behövde ändå. Följdaktligen var ämnessök- 

ningar i databaser inte något som man agnade sig åt i någon större utsträckning. Några 

skulle gärna vilja söka mera, helst från egen dator, medan andra var mindre entusiatiska. 

En av bibliotekarierna såg det som en viktig uppgift att forskarna lärde sig söka ordent- 

ligt i databaser, och menade att de i deras forskningsrapporter mestadels refererades till 

monografier och inte så mycket till artiklar. Jag tror att detta till stor del beror på skill- 

naderna i infonnationsbeteendet mellan humanister/samhallsvetare å ena sidan och 

naturvetare å andra. Om man söker ett specifikt svar är databassökningar ett alldeles 

utmärkt hjälpmedel, men om man vill @ila på i sin kunskapsvaska väljer man kanske 

andra vägar. Referenser var, enligt Folsters undersökning, en viktig kalla till 

information for alla stadier inom samhällsvetenskaperna. Likaså tips från kollegor och 

lärare på den egna institutionen, medan kontakter med kollegor utanför den egna 

institutionen var klart viktigast för etablerade forskare. I Lönnqvists rapport står det att 

forskarna i mycket stor utsträckning utgick från namnet på en författare man kände till, 

och sedan letade ratt på sådant som skrivits av denne person dler dokumnet där 

författaren var citerad, (s.46). Inte allt för sällan, skriver Lönnqvist vidare, utgjordes 



informationssökningen av nästan uteslutande kedjesökning. Stone skriver i sin artikel att 

det är relativt få undersökningar gjorda om browsingens betydelse for humanister, och 

att det darfor är svart att uttala sig vikten av det. I Folsters undersökning ansåg inte 

samhällsvetarna att browsing var något speciellt viktigt kalla till information, men det 

avfärdades heller inte som oviktigt. Även om det kanske är svårt att visa vilken 

betydelse browsing egentligen har, så verkar det vara många som tycker att det är "ett 

trevligt satt" att söka information, ett bra satt att få en översikt eller nya infallsvinklar i 

ett ämne och ett användbart satt att komplettera andra sökvagar med. För personer som 

ännu inte fått den "Lönnqvistska kunskapsväskan" kan det dessutom vara ett mycket 

viktigt sätt att söka information på. Speciellt som det verkar som om att humanister och 

samhällsvetare har svårt för ämnessökningar. Det visade sig att en stor del av forskarna 

som ingick i Lönnqvists undersökning stod frågande inför själva ordet ämnessökning. 

Som regel gick sökningar i stället till så att man utgick fran de kunskaper och 

erfarenheter man redan hade på ett område, eller i sin "kunskapsväska". I de fall där en 

forskare började på något som innebar ett nytt och "okht" ämne, utgick de i allmänhet 

från lexika eller standardverk på området, och gick sedan vidare med hjälp av 

referenser. 

Organisering för återvinning 

Hj~rland anser alltså att vi, när vi gör information återvinningsbar, ska se bort fran vad 

han kallar idealism, dvs att ordna kunskap efter antagande att den i sig själv innehåller 

strukturer, vilket han menar att tanken bakom de universella systemen är. Istället, tycker 

Hjorland att vi ska vända blicken på användarna, ty det är hos dem som strukturerna 

skall sökas. Inte hos användarna som enskilda individer, utan i de falt eller domäner 

som förenar dem. 

Är då asienstudier en domän? 

Vetenskap är organiserat i vetenskapliga discipliner. Inom dessa discipliner och i 

tvärfackligt samarbete pågår forskning. Vetenskaper är således sociala organisationer 

bestående av forskare och andra personer och olika faciliteter så som tidskrifter, publik- 

ationer och bibliotek, (Hj~rland, s.239) Ett kriterie på att något är en vetenskap kan vara 

att det har en löpande dokumentation, t.ex. i form av tidskrifter och handböcker på 

området. En erkänd vetenskap är oftast institutionaliserad genom lärostolar vid universi- 



tet och högre läroanstalter, (ibid). Dessa kriterier upp@lls inte av asienstudier. 

Asienstudier är heller inte, enligt Svensson, någon vetenskap med egen metodologi, 

utan något som ingår som ett element i olika discipliner. Krav på områdeskunskap och 

kulturkompetens avgränsar forskningsfaltet. Svensson skriver om kultur- och språk- 

kompetens, men säger själv i intervju att språkkunskaperna är bristande bland de nord- 

iska asienforskarna. Ingen av de forskarna jag intervjuade hade för vana att använda 

material på orientaliska språk. Och kulturkompetens, vad innebär det? Asienstudier 

handlar naturligtvis om det ena eller det andra fenomenet eller förhållandet i en annan 

kultur. Men förutsätter inte all forskning att man har en viss kompetens på sitt område? 

(Och studier, att man är på vag att tillägna sig kompetens). Det är väl ganska självklart 

att den som håller på med studier med en geografisk koppling har kulturkompetens. 

Användarna är så vitt spridda över den "vetenskapliga skalan" att det blir omöjligt att 

finna om gemensam nletodologi, historia etc. Det tvärvetenskapliga fdtet asienstudier 

har ju ingen egen metod eller vetenskapsteori. Möjligen kan man tala om en vetenskap- 

lig historia, men det lär knappast racka. 

Eftersom asienstudier inte har någon egen metodologi etc., så måste' man utgå fit!in.de , . 

olika fack som räknas in i forskningsfaltet. 
. , 

Ämnesbeskrivning av dokument 

Även om varken humanister eller samhällsvetare verkar vara några hejare på ämnes- 

sökning, bör alla dokumenten i NIAS bibliotek ämnesbeskrivas, för att: 

- Informationsteknologins rasande franiväxt gör att fler och fler dokument kan nås i 

fulltext on-line, vilket gör att informationsförsörjningen kommer att se annorlunda ut i 

framtiden, vare sig vi gillar det eller inte. 

- Exempel, (inte minst från mina intervjuer), visar att forskare gärna vill söka p% ämnen 

medelst databaser, men att de i många fall saknar kunskap om hur det går till. 

- Humaniatiska och sarnhallsvetenskapliga arbeten har ofta "konstiga", (ickebeskriv- 

ande), titlar vilket gör det svårt eller rent av omöjligt att göra ämnessökningar på dem. 

Då behövs också pålagda ämnesord. 



- Om dokumenten var ämnesbeskrivna skulle det underlätta det for de forskare som är 

inblandade i tvärvetenskapliga projekt, och därmed kanske inte "så hemma på" andra 

discipliner i samarbetet. 

- Posterna i datorkatalogen, (REX), saknar abstracts, ämnesord ger då i alla fall en 

möjlighet att bilda sig en uppfattning om vad ett dokument innehåller. 

- En ämnesgivning efter ämnesdomäner kan underlätta sökandet inom områden man 

normalt inte behärskar fackspråket i, (som i exemplet med den antropologiske forskare 

som sökte dokument i medicinska databaser, s. 60). 

Enligt Hjarlands teori innehåller varje dokument oändligt många potentiella ämnen och 

en ämnesanalys innebar ett ställningstagande till vilka ämnen som ska synliggöras. För 

NIAS del innebar det att varje dokument bör tilldelas relevanta ämnesord för de olika 

discipliner, eller domäner som bibliotekets användare hör till. Men vem eller vilka 

skulle ämnesge dokumenten ? 

Den ideala lösningen enligt Hjmlands modell vore att NIAS anställde egna 

forskningsbibliotekarier, (den danska typen), som kunde sköta b1.a. ämnesbeskrivningen 

av dokumenten. Det ar naturligtvis en utopi, då Institutets ekonomi knappast tillåter 

något sådant. En annan lösning vore att forskarna vid Institutet fick en kompletterande 

kurs i informationssökning och -återvinning, (se s.56), och själva kunde ämnesge 

dokurnenten.41 Det skulle dock innebära att endast ett atal  av de potentiella ämnena 

skulle komma i dagen, då forskarna som finns vid Institutet bara täcker ett fåtal 

discipliner. Det skulle kunna kompletteras med att tjänster köptes in från KBs 

fackreferenter ocWeller forskare på de institutioner man samarbetar med runt om i 

Norden. 

Om hylluppstallningen 

Även om det g&r att förse ett dokument med olika ämnesangivelser, så kan det esiskt 

bara placeras på ett ställe. Rent principiellt är det inget som hindrar att man på NIAS 

bibliotek ställer upp sina böcker efter något universellt klassifikationssystem, t.ex. 

Dewey. Men jag anser att det med utgångspunkt i det här bibliotekets speciella 

användare går att hitta lämpligare satt att stalla upp böckerna på. Användarna på NIAS 



bibliotek har en massa saker som de inte har gemensamt. De kommer fiån olika 

discipliner (på olika läroanstalter) som har olika metodologi, historia, teoretisk 

inriktning osv. Vad de alla däremot har gemensamt är att deras forskning, respektive 

studier, har en speciell geografisk koppling - Asien. Somliga av bibliotekets användare 

forskarlstuderar kring saker som rör hela delar av Asien, som Sydasien eller 

Centralasien. Mhga  böcker behandlar också hela sådana områden. På biblioteket finns 

redan en uppdelning i sex sådana geografiska områden, vilka förutom att de är 

inarbetade hos gamla användare, också är en allmänt vedertagen uppdelning av Asien. 

Andra användare forskarlstuderar kring något som rör ett enskilt land. Land kommer 

naturligt efter region i ett hierarktiskt system. Biblioteket har s& många böcker så att det 

skulle bli for många i varje avdelning om man stannade vid en uppdelning av land. För 

att göra samlingen mera lättåtkomlig måste den alltså delas upp ytterligare. Men nu går 

det inte att fortsätta den geografiska uppdelningen längre. Det 'hade kanske gått om alla 

användare var geografer, inen då de inte är det går det inte att hitta mindre delar av 

länder som skulle vara gemensamma för de olika disciplinerna. På nivån under land kan 

det alltså inte langre sagas vara de geografiska domänerna som sammanför de personer 

som är sysselsatta med asienstudier. Faktum är att på den här nivån har jag inte längre 

kunna finna några självklara gemensamma beröringspunkter. Därför bör nivån under 

länder vara en indelning i de olika disciplinerna. Det betyder att fran och med den här 

nivån är inte langre böckerna uppställda på ett vis som riktar sig till alla användare av 

biblioteket, men däremot så att var och en kan hitta en eller flera avdelningar som är 

relevanta för den egna forskningen. En uppdelning i mindre enheter än land är 

nödvändig. Den jag föreslagit här, går också, i sin tur, att vidareuppdela i den grad man 

önskar. 

Flera av de forskare jag intervjuade tyckte att det var bra ab kunna gå ut och ta sig en titt 

på nyinkomna böcker. Med det uppstallningssystem man hade kom dessa att stå sist i 

respektive avdelning, och var därför lätta att hitta. Med ovanstående uppställnings- 

system skulle de nya böckerna komma att sorteras in i samlingen och vara svårare att 

hitta. Det kunde enkelt lösas genom att man t.ex. hade en nyhetshylla där nya böcker 

kunde stå under en tid, innan de sorterades in på sin plats. Detta kunde dessutom 

kompletteras med att man på de nyhetslistor, som biblioteket distribuerade bland sina 

forskare, skrev in bokens kommande uppställningsplats. 



Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att resonera kring och ge förslag till hur samlingarna på 

NIAS bibliotek skulle kunna ordnas for att på ett bra sätt svara mot sina användares 

behov. Resonemanget har en teoretisk utgångspunkt i domänanalysen, och en jW6r -  

else i tre andra undersökningar vad det galler forskares informationsvanor. Metoden är 

kvalitativ och undersökningen bygger på analys av dokument samt empiriska undersök- 

ningar av användare i form av intervjuer, observationer och en enkät. I kapitel ett redo- 

görs for metod, frågeställningar och uppläggning av uppsatsen. 

Kapitel två presenterar biblioteket såsom det såg ut och fhngerade då jag gjorde mina 

faltstudier där under november månad -94. I kapitlet påvisas en rad problem eller miss- 

förhållanden som fanns på biblioteket. Problemen verkar till stor del grunda sig på att 

biblioteket saknat skriftliga arbetsbeskrivningar och verksamhetsmål. Detta i sin tur kan 

bero på att biblioteket har haft en annan ledning än själva institutet, vilket kan ha lett till 

lojalitetskonflikter och en osaerhet om vad som egentligen gäller. I kapitlet diskuteras 

också vilken bibliotekets målgrupp är. Då det inte finns några entydiga skriftliga eller 

muntliga uppgifter om det, så avgränsar jag en egen målgrupp eftersom det är dessa som 

utgör grunden för min undersökning. Jag undersöker personer som har asienrelaterade 

studier som sin huvudsakliga sysselsättning - som studier eller proffession. 

I kapitel tre försöker jag reda ut vad asienstudier är. Jag tar ocksh upp lite om hur asien- 

tudierna på NIAS har sett ut under åren. Även om Institutet själv aldrig har sysslat med 

mera än en handfull olika projekt åt gången som både geografiskt och disciplinmässigt 

har varit begränsade, så uttrycks det klart och tydligt på olika ställen att NIAS skall 

främja alla typer av asienstudier i Norden. Detta faktum gör det omöjligt att prata om 

asienstudier som någon egen vetenskap eller kunskapsdomän. Begreppet asienstudier 

spänner över ett brett spektra av samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner, 

och olika tvärvetenskapliga konstellationer av dessa. 

Kapitel @ra handlar om användarna och deras förhållande till biblioteket. Utifkan 

insamlat material är användarna uppdelade i tre olika grupper - forskare, stipendiater 

och studenter - vilka presenteras var och en for sig. 

I teorin har varje forskare i Norden tillgång till, åtminstone, de av bibliotekets samlingar ' 

som finns inlagt i REX. Om biblioteket har samma uppgift som Institutet, att stödja 

asienforskningen i Norden, bör de drygt tusen personer som är engagerade i den ha 



möjlighet att använda biblioteket. Forskarna som ingår i min undersökning är inte ett 

tvärsnitt av asienforskningen i Norden, då de p.g.a. Institutets prioriteringar i huvudsak 

är verksamma inom begränsade geografiska och ämnesmässiga områden. De på Insti- 

tutet verksamma forskarna besatt, vad det gäller biblioteket, en rad fördelar gentemot 

andra asienforskare i Norden. De hade tid att satta sig in i vad som finns på biblioteket 

och hade sedan nära när det är något de behöver. Vidare var de själva med och påverkar 

inköpen och hade fördel av att lära känna bibliotekspersonalen. Det visade sig också att 

de intervjuade forskarna, med något undantag, var nöjda med "sitt" bibliotek. 

Stipendiaterna är antingen forskare eller studenter, men jag har givit dem en egen grupp 

i undersökningen eftersom de, tvärtemot forskarna, skall använda biblioteket utan att de 

har möjlighet att lära känna det närmare. Stipendiaterna representerar dessutom ett bred- 

are spektra av asienforskningen än forskarna på Institutet. Det visade sig att stipendiat- 

erna i första hand hade använt sig av tidskriftssamlingarna och att de stött på problem då 

de forsökt hitta eller orientera sig bland monografierna. 

Studenterna kom i huvudsak från Köpenhamn, en stor del av dem rent av fiån grannen 

till NIAS: institutionen för asienstudier. Det visade sig att de allra flesta som ingick i 

min enkätundersökning hade fått kännedom om biblioteket genom lärare eller annan 

person på sin institution. Många studenter använde biblioteket som studieplats och satt 

där både länge och ofta. I stor utsträckning använde studenterna tidskrifter. 

Kapitel fem inleds med redovisningar från två olika undersökningar av användare. Sue 

Stone skriver om hur huinailister söker information och Mary Folster om samhällsvet- 

ares förhållande till information. I den andra delen av kapitlet tar jag upp en undersök- 

ning av nordiska forskares informationsvanor av Harriet Lönnqvist. I den redovisningen 

gör jag direkta jämförelser ur mitt material i form av utdrag fiån intervjuer och resone- 

mang. Här redogörs alltså för de av mig undersökta användarnas informationsvanor. I 

mycket hög utsträckning motsvarar informationsbeteendet hos de personer jag har 

undersökt beteendet hos forskarna i de tre undersökningapa av Stone, Folster och 
1 

Lönnqvist. Jag konstaterar också att uppdelningen i: humanistiska respektive 
f 

samhällsvetenskapliga forskare är av liten betydelse i det här sammanhanget. 

I kapitel sex redogörs på ett kortfattat och något förenklat sätt om domänanalysen som 

en egen teori inom informationsvetenskapen. Redogörelsen bygger på Birger Hjmlands 

avhandling i ämnet. Enligt Hj~rland finns inte ett dokuments ämne inbyggt i själva dok- 

umentet och det skall heller inte sökas hos enskilda användare. I dokument finns en rad 



potentiella användningsområden. Vilka av dessa som skall synliggöras genom exempel- 

vis ämnesbeskrivningar är beroende av hur användarnas domän ser ut på ett visst ställe 

vid en viss tidpunkt. Det i sin tur avgörs genom en analys av den aktuella domänens vet- 

enskapsteori, metodologi, vetenskapshistoria samt utseendet på fackets litteratur och 

dokurnentf6rsörjning. 

I kapitel sju försöker jag knyta ihop det empiriska och det teoretiska i uppsatsen. Jag 

börjar med att i korta ordalag redogöra for bristerna vad det gäller informationsåter- 

vinningen i biblioteket samt att betona vikten av att grunda bibliotekets arbete på nog- 

grant formulerade verksamhetsbeskrivningar och -mål. Sedan gör jag en grundligare 

jämförelse mellan teori och emperi vad det galler informationssökning bland forskare. 

Jag avslutar med, att utifrån Hj~rlands teori. ge förslag på hur man skulle kunna for- 

bättra organiseringen for informationsåtervinning i biblioteket. 



Noter 

l Nu har biblioteket också flyttat och ordnat om böckerna i hyllorna, men det är en 
annan historia. Om någon skulle vara intresserad av hur man valde att ordna sin mono- 
grafisamling se NIAS-Nytt nr. 2 1995. 

NIAS-nytt började ges ut -89 och är fortfarande under utgivning. Den föregicks av 
Newsletter of the Scandinavian Institute of Asian Studies 1968-1973, Annual News- 
letter of Scandinavian Instituete of Asian Studies 1974-1985, (fast numreringen fort- 
sätter från Newsletter...). Mellan -85 och -89 hette nyhetsbladet CNA-Nytt. 

Arbeten jag kunde syssla med under mina observationer var t.ex. att öppna dagens 
post, fora in de nya tidskrifterna i registret och registrera de tidskrifter som ersattes av 
nya. 

De kunde t.ex. ha gått en trappa ner till KB för att söka på CD-ROM, eller sitta på 
kontoret och katalogisera nyinkomna böcker. 

Den forskaren var finsk, och eftersom jag hade fullt upp med danskan och norskan såg 
jag ingen anledning att jag aven skulle blanda in engelska i mina intervjuer. 

. . 
. , ,  

6' ~a~ frågade om jag kunde få intervjua dem och de svarade "jaa", men att de var väldigt 
upptagna, "så vi kan väl ta det se'n". Jag påminde dem och tillslut blev det av, i de. allra .' 

flesta fall. 

Island är fria att när som helst ta en plats i styrelsen, men hittills har man inte varit 
intresserade. 

Alltså Nordiska Institutet för Asien Studier, under resten av uppsatsen kommer jag att 
använda de båda uttrycken synonymt och helt utan meningsskillnader. 

Den akademiska institution i Norden varifrån forskaren kommer. 

l o  Afrika- och Latinamerika-instituten kommer inte att, som jämförelse eller på något 
annat, förekomma i denna uppsats. . . 

Bakgrund och orsaker till omorganisationen tanker jag inte gå in på, då jag inte 
finner det relevant för problemställningen i min uppsats. 

l 2  De benärnns i källan som History, Civilization and Current affairs. 

Så vitt jag vet fullbordades aldrig den. 

l4 Nielsen skriver på s.1 att "Der liar i perioder vaxet ansat faguddannet bibliotekar, 
ofte udlånt fra Orientalsk Afdelning ved Det kongelige Bibliotek." 



l 5  De biblioteken är; KBs orientaliska avdelning, biblioteken. på Carsten Niebur 
Institutet och institutionen för asienstudier. 

l6  Enligt NIAS-Nytt nr. 2, 1995, är nu samtliga tidskrifter införda i REX. 

Kanske ämnesreferent vore en bättre svensk översättning. 

I huvudsak gallde det Sydostasien, beroende på Institutets prioriteringar. 

Läsesalslån är inte inräknade. 

20 När en monografi lånas ut fylls en låneblankett i och en kopia sätts i en lånesticka 
som sätts på bokens plats i hyllan. En annan kopia av blanketten ordnas in i ett kartotek 
for utlånade böcker. 

2 Databas nummer 58 i REX 2. 

22 Med databaser i detta arbete syftar jag på automatiserade databaser, d.v.s där man 
använder sig av en dator for att söka, antingen on-line eller på CD-ROM. 

23 Det berodde nog mera på någon gammal vana än något rationellt beslut, då det i 
hyllorna gott och väl fanns plats för böcker i kvartsformat. 

24 I skrivandets stund är detta redan gjort, men jag kgår alltså fiån den situtation som 
rådde då jag befann mig på biblioteket. 

25 På grund av att de helt enkelt har "missats" i utsorteringen. 

26 Och sedan årsskiftet -941-95 stämmer ju inte det längre. 

27 Tidigare Östasiatiska Institutionen, (01). 

28 De åtta representanterna, två f f i  vardera Danmark, Finland, Norge och Sverige, ut- 
sedda av Nordiska Ministerrådet. 

29 Att det numera inte ägnas åt språkliga studier är inte enbart av godo. Chefen klagade 
på brister i språkkunskaper, och aven om man inte studerar ett språk som sådant, så kan 
kunskaper i det språk som talas i den region man studerar vara till hjälp for forståelsen 
av helheten. Det galler inte minst antropologiska studier. 

30 Vad studenterna egentligen tyckte om biblioteket glömde jag ta reda på. 

Och resten av Världen. 

32 Som dock inte täcker alla områden ännu. 



33 Det var utöver de tre jag intervjuade, en finsk och en kinesisk stipendiat. 

34 Vilket förövrigt delvis är sant, då det förekommer olika typer av samarbete. 

35 Gombrich : Research in the humanities : ideals and idols. Daedalus, 102(2), 1973, s. 
1-10. 

36 Mesthene : Technology and humanistic values. Computers and the Humanities, 4, 
1967-70, 1. 

37 Krumme1 : Trends in the scholary use of library resources. Library Trends, 25(4), 
i 977,725-32. 

38 The contemporary humanities in an international context : critical issues and pro- 
spects. Bellagio Conference, May-June 1975. New York : Rockefeller Foundation, 

39 Ett bibliotek där materialet alltid skall finnas på plats för anvbdning och följdaktli- 
gen inte lånas ut. Alltså ett bibliotek som används på plats. 

40 Där inte annat anges, hänvisar referensen till sidor i det här arbetet. 

41 Faran om det inte fick utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap är att de, . 
precis som när det galler fackreferentskapet, skulle ha olika kriterier och utgångspunkter 
vid sina val. 
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Svensson, Thommy : En ny f? i utvecklingen. l/ NIAS-Nytt. - 1990,110.2, s. 2-1 1. 

Svensson, Thommy : Behovet av en forskarutbildning om Asien. l/ NIAS-Nytt. - 199 1, no. l, s. 

Svensson, Thommy : NIAS 25 years. II NIAS-Nytt. - 1992, no.2, s. 5-6; 

~ a n d r u ~ ,  Anders : NIAS 25 years : Continuity and change. l/ NIAS-Nytt. - 1992, no.3, s. 10- 
. . 

13. . . 

. . .  

Handskrivna opublicerade kallor 

NIAS bibliotek : Arsstatistik 1992. 

NIAS bibliotek : Arststatistik 1993. 

NIAS bibliotek : Statistik for 1994, fram till den 3011 1. - (sammansalt av författaren). 

Muntliga källor 

15 intervjuer utförda i november och december 1994 på Nordiska Institutet för Asien Studier 

och Det kongelige Biblioteks' Orientalske Avdelning i Köpenhamn. 



Annat 

Enkätundersökning bland några studenter som besökte NIAS bibliotek i november och 

december 1994. 

Observationer gjorda på NIAS bibliotek i november och december 1994. 



Bilaga 1 Intervjufrågor forskare. 

Så här ungefar löd mina intervjufrågor till forskarna, (de kunde variera något f& fall 
till fall). 
Friigorna jag ställde till stipendiaterna var i stort sätt de samma. 

A l m  

Huvudfack? 

Andra fack du har studerat? 

Hur länge har du varit på NIAS? 

Vad håller du.på med nu? 

Har du varit på faltstudier? 

Vad har du for specialintressen? 

. . ibliotek och information i allmänhet 

Vilken typ av dokument använder du? 

Hur finner du dem? 

Namnge några databaser du använt? 

Ge exempel på sökord i databaser. 

NIAS bibliotek 

Har du använt biblioteket mycket? 

Hur har du hittat i biblioteket? 

Vad tycker du om biblioteket? 

Är det niigot du saknarlönskar dig? 



Är du fackreferent? 

Efter vilka kriterier väljer du i så fall böcker? 

esbegreppet 

Vad är viktigast för dig, att dokumenten handlar om ratt: 
-områdelland? 
-fack? 
-annat? 

Vilka andra fack kan vara av intresse, (t.ex. i fonn av databaser, facktidskrifter och 
föreläsningar)? 

Nämn ett antal nyckelord som beskriver det du sysslar med. 



Bilaga 2 Enkät till studenter 

2.Ved hvilken lareanstalt/institut studerer du? 

3.Hvilke(t) fag? 

4.På hvilken semester studerer du? 

5.Har.d~ også studeret andre fag? 

Hvilke? 

6.~vad beskzftiger du dig med lige nu? 

- Opgave? - hvilken type? 

. . 

.- andet? - hvad? . , 

7.Nedskriv nogle n~gleord som beskriver hvad du Seskzftiger 
dig med; 

8.Hvordan er du blevet opm~rksom p& NIAS bibliotek? 

9.Hvordan finder du frem til, kvad du har brug for i 
biblioteket? 

TAK FOR HJELPEN! 



Network Centre 
NIAS provides channels for scholarly contacts, 

:ommunication and intelleciual exchange within 
the Nordic region and beyond. 

Scholarships & Guest Fellow Programmes 
NIAS awards Contact Scholarships to students 

and researchers for a sta at the Institute, European 

P r Ccholarshi s forarchiva and librarystudiesa t Asia 
centrcs in urope, and Asian Ccholarships for stud- 
ies and fieldwork in Asia. 

NI AShasa NordicGuest Fellowship Programme 
iving Nordic scholars an o p  rtunity to work at P" %c Institute, and a special Fel owship Programme 

for the Baltic states and westcrn Russia. 
NIAS invites a number of Guest Fellows from 

Asia evcry ycar. Most of them also lecture at vari- 
ous Nordic universitics and many are attached to 
Nordic rcsearch projects. 

Support Programme for Graduate and 
Postgraduate Students (SUPRA) 

Through i ts SUPRA programmc, NI AS provides 
supplementary support tograduateand postvadu- 
atc students rcsidcnt in thc Nordic countries. The 

ro ramme includes a serics of Nordic-Euro rn ~ o ~ s h o p r  in Advanccd Asian Studies (NE AS) 
providing PhD-students with qualified supervi- 
sory support from international teams of scholars. 

Conference and Workshop hogramme (1 
st 25 ears, NIAS has arranged and 

In thY . K 'R"""' m o e  t an 100 confcrences and work- 
s o sattended by researchers from East and West. 

f d a y ,  the Institute har one of the largest indi- 
vidual rogrammes of scholarly meetings in Eu- 
rope. &jo? conven tions in 1993-94 have induded: 

Identity in Asian Literature - Colonial Power and Asian Nationalism 
Vietnam between China and the West 
Central Asian Studies 
Comparative Aspects on National ldentities in Asia 
Religious Revivalism in Asia 
Environmental Movements in Asia. 

I(The Library 
NlASs main physical asset is its library. This 

holds about 23,000 books and about 700 current 
journals, as weil as collections of ress cuttin s, R B offprints, microfilms, and microfic es. Thc boo s 
are registered in the Royal Library's online cata- 
logue, which can be accessed externally. Acquisi- 
tioiis are mainl in Wcstern languages, complc- 
mcntcd by the b e n t a l  Department of the Royal 
Library wi th itslargeholdings of materials in Asian 
languacjcs; togethcr with the libraries of Copcnha- 
en University's Department of Asian Studies and 

I tarstcn Niebuhr Institute of Ncar Eastem Studies, ' thc two librarics constitutc thc largest library r c  
sourcc on Asia in thc Nordic countrics. 

The NIAS library is in principlc a rcference li- 
brary. Howcver, books ma bcborrowcd in ccrtain d! circumstanccs. For p r i o  icals, ghotacopying fa- 
cilitics arc availablc at a rcasona Ic cost. 

Pcriodically, thc library issucs lists of holdings 
within specific areas and/or topics. 

Information on current research, confmences, 
scholarships, etc. is given in NIAS-nytt, thc Insti- 
tute's uartcrly news ma~azinc  in English. 

NI& has been ubl ih lngbwts  for 25years. To 
da te, rnorc than ib monographs and anthologies 
havc bcen published, augmented in recent ears 
with a number of working papers in the &IAS 
Report scrics. 

Since 1993, the Institu te'spublica tionprogrammc 
has pursued an internationalisation strategy with 
re ard to authors, peer review, marketing and dis- 
tri % ution. The number of books has b e n  expand- 
ed to about a dozen titles per year. As part of this 
ctrategy,NIAShasa closcrelationship withcurzon 
Press of London and is also working towards co- 

Operative F eements with other major publishers 
in Asia an North America. In so doing, the Insti- 
tute looks to hel facilitate theintegration of Nordic 
scholarship wi t R in the international scholarly com- 
muni ty. - 

h 

Introducing 

Nordic Institute g 

of Asian Studies f 

Tele hone: (+45) 31 54 88 44 P Tele ax: (+45) 32 96 25 30 
sec@nias.ku.dk E-mail: W' 

Cable: NIASNOR cn 
CD 

d 



EX2 Visning 

Bilaga 4 

REX resultat 

- - -  s1 r17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NORDISK INSTITUT FOR ASIENSTUDIER (se ?nias): KATALOGSIGNATUR: so-94-97 
VBr bok om Bangladesh : en antologi : red. av Tor Backmann 
Malndal : Institutionen far amnesdidaktik, 1993 
176 s. : ill. 

Andre forf.,udg.,etc Sqekode: £o= ~ackmanri, Tor 
ID-nummer: x480142628 

- - -  s l r34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NORDISK INSTITUT FOR ASIENSTITDIER (se ?nias) S1GNATUR:so-89-345 
Mohsen, A. K. M. 
Report on the evaluation of Thana Irrigation Programme in Bangladesh 
(1969-70) 
Comilla : Bangladesh Academy for Rural Development, 1972 
177 S. 

Subj.head. In£o:?sh Sagekode: em= Irrigation - Pakistan - East 
Pakistan 

Andre forf.,udg.,etc Sagekode: £o= Bangladesh. Academy for Rural 
Development 

ID-nummer: x480008182 

- - -  s1 r70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NORDISK INSTITUT FOR ASIENSTUDIER (se ?nias) S1GNATUR:so-84-17 
Organising villagers for self-reliance : a study of Deedar in Bangladesh 
Comilla : Bangladesh Academy for Rural Development, 1983 
vii, 124 s. 

Dewey 19 Info:?dw Sagekode: ks= 307.140954924 
Subj-head. Info:?sh Sagekode: em= Rural development - Bangladesh - 

Balarampur 
Rural development - Bangladesh - 
Kashinathpur 
Deedar Cooperation Society 

Andre for£.,udg.,etc Sqekode: £o= Ray, Jayanta Kumar 
ID-nummer: x480054702 





Bilaga 5 

NEW BOOKS IN THE NIAS LIBRARY 30 NOVEMBER 1994 

THE SOVIET OCCUPATION OF AFGHANISTAN 
FULLERTON, JOHN 
Far Eastern Economic Review, 1983 
mi-94-17 

CHINA : FROM REVOLUTION TO REFORM 
HUA, SHENG, XUEJUN ZHANG AND' XIAOPENG LUO 
.Macmillan, 1993 
fe-94-12 

FORESTS OF THE HIMALAYAN-HENGDUAN MOUNTAINS OF CHINA AND 
STRATEGIES FOR THEIR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
LI, WENHUA 
ICIMOD, 1993 
fe-93-167 

THE TIBETANS - SCHOOL FOR'SURVIVAL OR SUBMISSION : AN 
'INVESTIGATION OF ETHNICITY AND EDUCATION 
GOLDSTEIN-KYAGA, KATRIN 
HLS Föriag, 1993 
fe-93-201' 

MOTE MELLAN OST OCH VAST : METAFOR OCH KONVENTION I EN JAPANSK 
SHINGEKI-F~RESTALLNING 
NYGREN, CHRISTINA 
Carlssons, 1993 
fe-93-202 

JAPAN : BEYOND THE END OF HISTORY 
WILLIAVS, DAVID 
Routledge, 1994 
fe-94-22 

DAS STRAFRECHT DER VOLKSREPUBLIK CHINA UNTER BESONDERER 
BERuCKSICHTIGUNG DES SOWJETISCHEN STW-FRECHTS 
AUER VON HERRENKIRCHEN, WOLFFHART 
Nomos, 1993 
fe-94-11 

AFGHAN NOMADS IN TRANSITION : A CENTURY OF CHANGE AMONG THE 
ZALA KHAN KHEL 
PEDERSEN, GORM 
Rhodos, 1994 
mik-94-2 

WORLD POPULATION - TURNING THE TIDE 
JOHNSON, STANLEY P. 
Graham & Trotman, 1994 
ge-94-39 

THE FRONTIERS OF CHINA 
WATSON, FRANC1 S 
Praeger, 1966 
fe-93-1 92 



AMBEDKAR, POLITICS AND SCHEDULED CASTES 
PRAKASH, PRAM 
Ashish, 1993 
SO-94-28 

B. R. AMBEDKAR : HIS RELEVANCE TODAY 
ed. by J.S. NARAYAN RA0 ET AL. 
Gyan, 1994 
SO-94-27 

MALAY PEASANT SOCIETYIN JELEBU 
SWIFT, M. G. 
The Athlone Press, 1965 
se-93-199 

SIKHS IN INDIAN POLITICS : STUDY OF A MINORITY 
SANDHU, DEVINDER ?AL 
Patriot publishers, i992 
SO-94-15 

PAPUA-NEUGUINEA ZWISCHSN ICOLIERTER STAMMEGESELLSCHAFT UND 
WELTWIRTSCHAFTLICEER iNTEGR4TION 
SEIE, ROLANG 
Institut fur Asienkunde, 1994 
OC-94-2 

WAR WITHOUT WINNERS : AFGHANISTAE?'S UNCERTAIN TRANSITION AFTER 
THE COLD WAR 
RAIS, RASUL BAKHSfi 
Oxford Universlry Press, 1994 
ni-94-20 

HOLD LIV I JORDEN : OM CHIPKOBEVEGELSEN I HIMALAYA 
BHATT, FIADHA 3 G  PCARIE TH6GER 
Mellemfolkeligt Samvirke, 1991 
SO-94-48 

CURVEY OF TIIE SOCIAL AND ECONOMI CCiNDiTIONS OF PFGRAN REFUGEES 
IN PAKISTAN 
CHR1 STENSEN, ,;iANNE AND XCLF SCOTT 
UNRISD, 1988 
mi-94-19 

SECTARIANISM AND POLITO-RELIGIOUS TERRORISM IN PAKISTAN 
JALAZAI ,, MUSA KHAN . 

Tarteeb, 1993 
so-94-49 

ETNISK NASJONALISME : FOLKEGRUPPER i)G KONFLIKTER I KAUKASIA OG 
SENTRAL-ASIA 
GRANNES, ALF OG DANIEL HERADSTVEIT 
TANO, 1994 
ca-94-9 



Högskolan 
i Boras 

Högskolan i Borås är en nationell högskola. Studenter kom- 
mer från hela landet för att studera här. Högskolan består av 
fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
områdena bibliotek och information, textil, teknik, pedago- 
gik samt data och ekonomi. 

Högskolans lokaler ligger mitt i centrala Borås. 
1977 grundades Högskolan i Borås, men de textila ut- 

bildningarna har sitt ursprung ännu längre tillbaka i den stat- 
liga Tekniska Vafskolan som inrättades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete är en expanderande del 
av högskolans verksamhet. Högskolan samverkar här med 
företag, statliga myndigheter och kommuner i Sju- 
häradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

Institutionen 
bibliotekshögskolan 

Bibliotekshögskolan har funnits i Borås sedan 1972. 
I många år var bibliotekshögskolan i Borås landets enda 

specialhögskola för bibliotekarier, men genom universite- 
tens och högskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild- 
ningar inrättats aven på andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 
som omfattar samrnan1,agt 160 poang (motsvarar åtta terrni- 
ner), varav minst 80 poang inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten- 
skap ges vid Göteborgs universitet. 

- -  -- 
Institutionen - - bibliotekshögskolan 

1 I.logskolk6 i Bords 
l 

- -  
Biblioteket\ - p  
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Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 

Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 

mellan åren 1995 och 2006. 

 

Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har 

använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. 

 

De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv 

(BADA), som är högskolans system för digital publicering. http://bada.hb.se 
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