
LARS HBGLUND och OLLE PERSSON 

Pi giganternas d a r  

jagarsamhallet var kunskap om var villebråden fanns viktig. 
Sådan kunskap kunde man få genom att studera djurens 
beteende, var de äter, var de dricker och hur de rör sig. 9 

dag har vi andra informationsbehov - fler och mer varierade. 
Samhället ar mer komplicerat och vetandet inom teknik, natur- 
vetenskap och mycket annat mer omfattande. Vår omvarld har 
växt och vi berörs pitagligt av vad som händer inte bara i 
närmiljön utan aven globalt. 

Vi kan också få reda på saker på flera olika sätt. Floden av 
böcker, tidskrifter, nya media och databaser är strid. Den mängd 
av meddelanden som sands ut  fortsätter att öka. Samtidigt är 
människans hjärna i princip densamma som på stenåldern. 
Många menar att överflödet av information ar et t  problem i sig 
som kommer att öka i framtiden. En följd av denna utveckling är 
att vi får nya tekniker och ett nytt förhållningssatt till informa- 
tionsutbudet. Vi blir helt enkelt tvungna att som mottagare 
aktivt välja i utbudet i en helt annan omfattning an tidigare. Vår 
traditionella syn på massmedia förändras; vi får tillgång till nya 
media med söksystem så att var och en väljer ett unikt utsnitt ur 
informationsvärlden. 

Det  har är inte en framtidsvision utan redan aktuella tenden- 
ser. 1 dag ökar antalet satellitkanaler på TV drastiskt. Televerket 
drar optiska kablar för ett genomdatoriserat samhälle som möjlig- 
gör elektronisk post, databaser, banktjänster och postorderköp på 
data. Videotex lanseras på försök till en bred allmänhet. I den 
situationen finns många lärdomar att hämta från forskarvärlden. 



Dar har man sedan lailge brottats mcd informationstillvaxt och 
inforrriationsdatabaser. 

När vi här talar om informationsförsörjniilg är det främst den 
faktabetonade informationen som avses. Forskares, teknikers och 
andra specialisters behov av information kom tidigt a t t  uppmärk- 
sammas. Sedan man i början av 1960-talet kommit igång med 
databaser av typen elektroniska bibliotek insåg allt fler länder att 
detta var ett strategiskt område dar det gällde att hänga med. 
Statliga organ inrättades i ett flertal länder, \rara\: DFI och tidiga- 
re SINFDOK var svenska exempel. Forskning och utvecklingsar- 
bete kring bibliotek, databaser och inforrnationssökningssysten~ 
blev vanligare. Man började tala om ett  nytt ämnesområde - 
infomzatio~zsve-tens~ap. 

Successivt har informationsförsörjningens område vidgats ge- 
nom att nya målgrupper kommit i fokus. I stort sett verkar detta 
följa databasernas förändrade innehåll. Hittills har databaserna 
mest varit något för forskare, tekniker och andra experter. Nu 
finns allt fler databaser av mer allmänt intresse. Ekonomer och 
börsklippare har sina databaser. Men när vi också får telefonkata- 
logen, trav- och galoppiilformation och postorderkatalogerna i 
form av databaser blir situationen annorlunda. Behovet att stude- 
ra vad som händer ökar. För att kunna formulera en framgångsrik 
informationspolitili behövs faktaunderlag och därmed också 
forskning. 

Beroendet av information och ett  ständigt sökande efter ily 
kunskap är tydligt i vår typ av samhällen. Inom industrin ar 
forskning och produlitutveckling Iivsvillkor. För nationer är ut- 
bildning och satsningar på teknik och vetenskap inte bara en 
fråga om prestige, utan också en fråga om välfärd och överlevnad 
i en hårdnande internationell konkurrens. Vi ser rnanga exempel 
på detta. Länder och företag går ihop för att med gemensamma 
krafter möta konkurrenter och tekniska utmaningar. Asea- 
Brown-Boveri ar et t  sådant aktuellt samgående. I Europa går 
länder och storföretag ihop för att klara mångmiljardinvestering- 
ar i forskning på dataelektronikområdet. I USA tvingas datajättar 
till samverkan för att möta den japanska konkurreilsen. Det ar en 
tavlan mellan världsdelar. 

Effektiva informationssystem för spridning och utnyttjande av 
kunskap ar en viktig bricka i detta spel. 

Satsningar på forskning ger ökade informationsbehov. Ett litet 
land som vårt står bara för en ringa del av världens samlade 
forskning och utvecklingsarbete. 



Faktaruta 1 

Det  bruka: sagas att Sverige svarar för ïneilan 1 o i h  2 procent av .~~ai-lderis 
samlade utgifter for forskning och utveckling. Tittar vi p i  prod~rlctioneii av 
artiklar i vetensliapliga tidskrifter lcomrrier vi frain till lilcnaride andelar-. 
Science Citation Index (SCI) ticker in de  \riktigaste tidskrifterila iliom 
medicin, naturveteriskari och teknik. Ar 1985 l i p  den svenska andeleii av 
världsproduktionen av artiklar p2 1 79 procent, en andel som okat stadigt 
sedan 1974. Social Science Citation Index (SSCI) som täcker in sarnhälls- 
och beteendevetenskap visar att den svenska andelen ar väsentligt lägre, 
drygt en halv procent air världsproduktionen, 111el-i aveil den väsande. Att 
andelen ar läg inoin sarnhäils- och beteendevetensk~p kan bero p i  att den 
ilrenska forskniilgen ar mer lokalt orieiiterad 211 irioril natrirvetenskap och 
mer monografibunden 511 andra landers forsicning 
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Kalla: Online-sökiii~lg i databaserna via Dialog 



Det mesta måste därför importeras. Denna kunskapsimpori: ar 
inte särskilt enkel att ordna. Kunskap är ingen stapelvara. Men 
hur kunskapsimporten f~ingerar far stora ltonsekveizser. En tidig 
vision av kuizsltapsimport hade Francis Bacon redan på 1600- 
talet. Han besitriver ett idealt forsltningslaboratorium. Först 
önskar han tolv personer som seglar till främmande länder för de 
olika forskningsavdelningarnas rakning. D e  skulle segla i skydd av 
andra länders flagg och hämta hem kunskap. Han kallar dem 
Ljusets II(öpiniin. 

I Bacons iaboratorium skulle dessutom finns tre Plundrare som 
samlar de experiment som finns i böcker. Det skulie ocksa finnas 
Mystiker, Banbrytare och Sainmntzstiillare nzJ Resz.(ltat. I detta 
forskningslaboratorium finns således en arbetsfördelning dar flera 
personer har ansvar för att hämta in och bearbeta information 
från omgivningen. Det  innebar också ett  indirekt erkännande av 
att forskning ar en kollektiv och internatioiiell verksamhet där 
alla kan dra sitt strå till stacken. 

Den helhetssyn på informationsförsörjning som Bacon före- 
trädde ar i dag högst relevant. Under senare år har vi också funnit 
ett ökat medvetande om dessa frågor inom industrin, dar man 
allt oftare talar om IRM - information resources management. 
Men våra studier har också visat att dessa frågor ibland ileglige- 
ras. Det finns en föreställning om att informationsbevakning och 
informationsutnyttjande går av sig själva. Hur man kan hantera 
informationsflödet i organisationer ar en fraga som blir mer och 
mer aktuell för forskning och utvecklingsarbete framöver. 

Det  finns många samhallsområden och grupper av manniskor 
som behöver kvalificerad kunskap och väl fungerande hjälpme- 
del för informationshantering. Förutom forskare och tekniker ar 
byråkrater, lärare och företagsfolk viktiga målgrupper för infor- 
mationsförsörjning. 

under  den senaste 10-årsperioden har satsningarna på forsk- 
ning och utveckling fördubblats. Få samhällsonzråden kan uppvi- 
sa samma utvecklingstakt. Internationellt är Sverige, Japan och 
Vasttyskland lander dar forskningen expanderat sarsltilt kraftigt. 

Att  Ila en bra informationsförsörjning nar det galler forskning 
är naturligtvis viktigt. Man behöver veta vad som redan är gjort. 
Kanske kan man slippa göra om dyrbara experiment eller undvi- 
ka återvändsgränder. Bara i Sverige satsade man omkring 25 
miljarder på forskning och utveckling år 1985, vilket motsvarar 
2,9 procent av den samlade produktionen av varor och tjänster 
(BNP). Antalet manår var 50.000. Prognosen för 1987 ar 30 



miljarder (3,1 procent av BNP). Två tredjedelar al7  forsknings- 
och utvecklingsarbetet utförs i den privata sektorn. 

Informationsbehoven ar också mångfacetterade. Nya problem, 
nya ämnen och tvärvetenskapliga frågeställningar staller traditio- 
nella former för spridning, lagriilg och sökning inför problen1 
som inte ar så latta att besvara. Svaret kanske finns dar någon- 
stans men ar utspritt i flera av de mer a11 100.000 vetenskapliga 
tidskrifter som publiceras och kanske gömt i ett föråldrat söksys- 
tem. 

Faktaruta Z 

Det har gjorts många försök att tippskatta den vetenskapliga litteraturens 
omfattnirig och tillvaxt. Det  kanske mest kända exemplet är det diagram över 
tidskrifters och bibliografiers tillväxt som Derek J de Solla Price presenterade 
1963 i boken Little Science. Bie Science. Antalet tidskrifter hade ökat , " 

exponeiltiellt under en längre period och Price räknade med att antalet skulle 
fördubblas ungefär vart femtonde år. Givetvis insåg han att tillväxten så små- " " 

ningom sl<ulle avta, men det var osäkert när detta skulle koinma att ske. 
Idag kan vi räkna tidskrifter med hjälp av databasen Ulrich's IlVorld List of 

Periodicals. Här listas ett  mycket stort antal vetenskapliga, tekniska och andra 
tidskrifter. I figurerna visas tillväxten av samtliga dessa tidskrifter. Det ser u t  
som att den exponentiella ökningen har övergått till en linjär tillvaxt med 
början vid mitten av 1970-talet. En del av denna minskade tillvaxt beror på att 
databasen ännu ej hunnit registrera alla nya serier och därför får vi alltid lägre 
siffror för de senaste aren. Men vi kommer sailnolikt inte upp till och över 
de höga talen från början av 1970-talet som en fortsatt exponentiell tillväst 
förutsätter, 

Figur 1 
TIDSKRIFTER INOM NATURVETENSKAP, MEDICIN OCH 
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Forskning ar en typ av informationsbearbetande aktivitet. Fast i 
dag är vi informationsbehandlare litet till mans. Handläggare, 
tekniker och specialister utgör en vaxande skara som arbetar med 
kvalificerad informationshantering. Inom den offentliga sektorn 
bedrivs ett omfattande utredningsarbete med stora informations- 
behov. Kostnaderna för informationsinhämtning enbart inom 
den statliga utredningsverksamheten har uppskattats till flera 
hundra miljoner årligen. Inom kommuner och landsting sker ett 
motsvarande arbete med planering, utveckling och utredningar. 

Utbildningsområdet ar en sektor med stora informationsbe- 
hov. Förandringstakten i samhället kräver stora satsningar på 
fortbildning och vidareutbildning, Många får rakna med att skola 
om sig någon gång under sitt yrkesverksamma liv. I takt med 
ökad fritid har också studieverksamheten vid bildningsförbunden 
expanderat. Allt fler deltar i någon typ av studiecirklar. I skolan 
är informationssökning och bevakning av kunskapsutvecklingen 
inom olika ämnesområden av strategisk betydelse. Ofta tanker 
man på detta i termer av lärarfortbildning via kurser osv. Men 
informationsförsörjningen i sig ar också en kraftfull fortbildare. 
Kompetensen bland lärare liksom bland andra specialister måste 
standigt underhållas och förnyas med hjälp av bl a facklitteratur. 

I själva skoiarbetet uppstår en annan typ av informationsbe- 
hov. Modern pedagogik innehåller ofta inslag av självständigt 
arbete, projekt- och grupparbeten. Det  förutsatts att eleverna 
skall komplettera läraren och lärobolien med annan information. 
Detta ställer krav på fungerande biblioteksservice men också på 
elevernas kunskaper om hur man söker information. Sådana 
färdigheter blir särskilt \rardefulla i tider av snabb kunskapsut- 
veckling. Läroböckerna redovisar kunskaper som i förhållande till 
forskningsfronten ofta är gamla redan när de trycks. Att i skolan 
få inte bara basfärdigheter utan också kunskap om hur mail söker 
ny information blir således allt viktigare. War detta slagit igenom 
kanske den kända frasen om att lära för livet och inte bara för 
skolan äntligen blir en realitet. 

Företagens informationsbehov för omvarldsbeval<ning nar det 
gäller teknik, ekonomi och marknader har uppmärksammats mer 
under senare år. Förändringar på marknaden, nya produkter och 
tillverkningsmetoder måste standigt bevakas. Att  tidigt upptäcka 
vad som är på gång kan få avgörande betydelse. Att  inte i tid 
uppmärksamma den datateliniska utvecklingen blev som bekant 
Facits öde. I efterhand kunde vi alla se detta. Men vi marker inte 
lika tydligt de många små missar ocli träffar i omvärldsbevakning 



som tilfsammans kan betyda några procent plus eller minus i 
landets ekonomi. 

Egentligen borde det vara uppenbart: 11är närmare hälften av 
arbetskraften arbetar med "information" av olika slag måste 
kvalitén i vår iiiformationsförsörjning, våra infornnationssystem 
och vårt sätt att utnyttja informationen ha en oerhörd betydelse. 
Vi kan se på vetenskaplig och teknisk information som en resurs 
för att uppnå olika mål. Informationen må ges i form av böcker, 
tidskriker eller faktadatabaser eller i annan form. Man kan då ha 
åtminstone tre olika perspektiv: 

Rationaliseringsperspektivet. Då så många agnar så mycket tid åt 
informationshantering blir aven srnå förbättringar i informations- 
försörjningen ekonomiskt intressanta. Bättre söksystem, snabbare 
dokumentleveranser och organiserad samverkan i bevakning av 
tidskrifter kan påskynda processen. 

Innovatiorzsperspektivet. Information som resurs för att få fram 
nya idéer och produkter. Kort sagt för att förbattra kvalitén i 
verksamheten. 

Det sociokulturella perspektivet. Information som resurs för att 
förbattra demokratin, sprida kultur, kunskap och skapa ett gott 
liv (icke-ekonomiska "vinster" och "förluster" av olika slag) -). 

Motiven för att satsa på en förbättrad informationstillgång ar 
många. Insikten därom är också ett skal för att satsa på informa- 
tion~vetenskapli~ forskning som kan belysa de möjlighctcr och 
risker som de tre perspektiven pekar på. 

Det våras för databaserna nu i slutet på 1980-talet. Åtminsto- 
ne att döma av Televerkets senaste information. Men våra studier 
visar samtidigt att det tryckta ordet och det personliga samtalet 
fortfarande ar de viktigaste medierna. Informationstillvaxten 
skapar behov av nya hjälpmedel som kompletterar, men sällan 
ersätter, etablerade kanaler. Framtidens utmaning blir att kunna 
stalla de ratta frågorna till olika medier och informationstjanster. 

Isaac Newton lär ha yttrat att "om jag sett längre så ar det tack 
vare att jag stått på giganternas axlar". Med denna anmärkning 
ville han antyda att hans upptäckter möjliggjorts genom tidigare 
redovisade forskningsresultat. Det ar en sanning som aven galler i 
dagens forskning. Det behöver inte innebära att forskarna alltid 
har samma uppfattning i sak som sina föregångare. Att stå på 
giganternas axlar innebar en förhöjd utsiktspunkt som lika gärna 
kan leda till accepterande som till förnekande av gamla teser. 

Att utgå från andras arbeten kan ses som en kunskapsekono- 
misk princip som går ut på att det ar bra att utnyttja vad andra 



redan vet och därigenom undvika onödigt dubbelarbete, Därför 
ar det också angeläget att forskningsresultat dokumenteras och 
görs tillgängliga. Dessutom är en öppen redovisning av forsk- 
ningsresultat viktig inte minst för att den enskilde forskaren skall 
få erkännande och prioritet till sina upptäckter, 

Längre tillbaka, innan de vetenskapliga tidskrifterna etablera- 
des, var brevväxling mellan forskare en vanlig metod att tillliän- 
nage nya rön. Ibiand kunde det hända att forskare skickade 
anagram till varandra. Anagrammet bestod av en mening som 
tillkännagav upptäckten, men med omkastade bokstäver så att 
dess innebörd doldes för läsaren. Om någon annan forskare 
gjorde anspråk på samma upptackt kunde anagrammet tas fram 
och dechiffreras. Galilei lär ha skickat et t  anagram till Kepler år 
1610 med följande lydelse: 

'smaismrmilmepoetalevmibunenugttavirns" 

Först långt senare fick Kepler veta att bokstäverna skulle uttydas 
som "altissimum planetunz tergeminum observari", vilket på vanlig 
svenska betyder att Galilei hade upptackt Saturnus ringar. Ana- 
grammet till Kepler kunde snabbt och effektivt bevisa att Galilei 
var först med denna observation. 

Den snabba tillväxten av forskningssektorn har lett till en i det 
närmaste explosionsartad produktion av vetenskaplig litteratur. 
En stor andel av denna kanske inte ar av direkt vetenskaplig 
betydelse. I forskarvärlden ar arbetsformerna mycket fria och 
kontrollen av det dagliga arbetet liten. Därför är publikationer 
vanligen de enda direkta bevisen på utfört arbete. En negativ 
effekt av detta förhållandet är tendensen att publicera aven utan 
att nya rön finns att rapportera. 

I den strida flod av artiklar, böcker och rapporter som forskar- 
världen producerar finns både guldkorn och grus. Därför behövs 
effektiva informationssystem som både kan fånga upp guld- 
kornen och sålla bort gruset. Från mitten av 1800-talet började 
vetenskapliga referattidskrifter och bibliografier framställas i syf- 
t e  att underlätta informationssökning och överblick. På 1960- 
talet när datorer kom att användas i större skala var tiden inne för 
att lagga upp bibliografierna i datorläsbar form. En databasinark- 
nad växte fram mycket snabbt under 1970-talet och man kan i 
dag via telenätet nå ca 3.000 databaser. Främsta förtjänsten med 
databaserna är att de ökat möjligheterna att komma åt bibliogra- 
fiska data och annan information. Oberoende av var man be- 
finner sig och förutsatt att man har tillgång till telefon och 



dataterminal kan Inan kornrna ut på databasmarltnaden. 
Databaserna inom vetenskap och teknik kallas ibland for bib- 

liografiska databaser. Med det menas att innehållet i databaserna 
hänvisar till tidskriftsartiklar, böcker, rapporter m m.  Via dessa 
databaser får vi m a o inte fram primarlitteraturen, de ar egentli- 
gen bara maskinläsbara versioner av tryckta bibliografier. Data- 
baser dar primärlitteraturen finns i full text är fortfarande myc- 
ket sällsynta. 

Databaserna har framför allt gjort det  enklare att snabbt och 
effektivt söka rätt på litteratur. Sökningar i de databaser som kan 
nås via telenätet, online-databaser, ar till skillnad från annan 
biblioteksservice vanligen avgiftsbelagda. Kunden får betala för 
sökningarna i proportion till söktiden och mängden utmatad 
text. De  tryckta bibliografierna köps in a17 biblioteken och er- 
bjuds kostnadsfritt till alla. I-Iar kommer vi in på en brännande 
informationspolitisk fråga: Skall bibliotekstjiins~er avgiftsbelngas 
bara för att informationen finns i datorer i stdlet för på papper? 

Avgiftsbelaggning ar nog en av huvudförlclaringarna till att 
efterfrågan på databassökningar fortfarande ar begränsad. D e t  
kan finnas andra orsaker. För många leder sökningar i databaser 
till en påspadning av ett redan omfattande informationsflöde. 
Det tycks snarare råda ett tillstånd av konstant informationsmatt- 
nad an av akut informationsbrist. Något som också begränsar 
användningen av databaser ar att det finns konlcurrerande infor- 
mationskanaler. Nar vi studerat genom ~rilka kallor olika grupper 
får sin information har vi funnit följande, grovt förenklade möns- 
ter: 

m  m m  m m  m m  m m  m  
m  m m  m m  m m  m m  m  
m  m m  m m  m m  m m  m  
m  m m  m m  m m  m m  m  
m m m m m m m m m m  
m  m m  m m  m m  m m  m  
m m m m m m m m m m  
m  m m  m m  m m  m m  m  
m  m m  m m  m m  m m  m 

P P P P P P P P P S  

Vi låter et t  m  symbolisera muntliga kiillor, ett p  primarlitteratur, 
dvs böcker, artiklar och rapporter, samt s sekundarlitteratur. I nio 
av tio fall kommer information från muntliga kallor och den 
information som kommer från skriftliga kallor kommer i nio av 



tio fall frin primärlitteraruren. Den kalltyp till vilken databaserna 
h6r svarar således för hogst ett av hundra ii~ltornrnande medde- 
landen. 

Bilden ar som sagt starkt förenklad. Sålunda ar mängden an- 
vand skriftlig infornlation mycket större bland forskare an bland 
ingenjörer. Vi har också funnit att användning av böcker och 
artiklar varierar över tid. I början av ett projekt nar osäkerheten 
ar som störst avsöks ett stort antal skriftliga kallor. Nar experi- 
ment och andra observationer pågår minskar utnyttjandet av 
litteratur för att sedan öka igen i samband med rapportering. 
Men totalt sett, över en mängd olika användare och situationer, 
uppstår det har skisserade mönstret. En kraftig dominans av 
informella kallor har man också funnit i sli tidsstudier. I forsk- 
ningslaboratoriet går ofta halva arbetstiden åt till olika former av 
muntlig kommuniltation, samtal öga mot öga och via telefon. 
Den muntliga traditionen ar mycket stark. Man pratar snarare än 
laser sig fram. 

De informella kanalerna har också sitt stora varde i att de ger 
förhållandevis aktuell information om forskning som pågår. Det 
tar kanske ett eller flera år innan man kan läsa om ett forsknings- 
projekt i en tidskrift och det kan ta uppemot tio år innan 
resultaten publiceras i textböcker och uppslagsverk. Projektkata- 
loger i tryckt eller datorbaserad form kan därför vara en viktig 
vägvisare till pågående forskning. 

Dylika undersökningsresultat är ju inte särskilt uppmuntrande 
för bibliotekarier och andra specialister vilkas uppgifi är att söka 
ratt på litteratur och annan dokumentbunden information. Men 
det finns skal till optimism. Vi vet att biblioteken tillhandahåller 
åtskillig primärlitteratur. Vi frågade ett antal universitetsforskare 
och de hävdade att ca 40 procent av alla de böcker de disponera- 
de kom från universitetsbiblioteket och aven om genomsnittet 
databassökningar per individ ar få kan efterfrågevolymen vara 
nog så stor för biblioteken. Nar vi frågade forskarna om deras 
läsvanor påstod de flesta att de agnar flera timmar per veclta åt 
lasning av facklitteratur, på både arbete och fritid. 

Det finns aven andra skal till att det tryckta ordet fortfarande 
har stor betydelse. Det förekommer nämligen rikligt med infor- 
mationsflöden av typ 9 till m, s till p, s till m". Det ar ju s i  att 
vad människor berättar för varandra ofia bygger p i  vad de var för 
sig inhämtat via tidningar, böcker och andra medier. Fenomenet 
finns formulerat i tvåstegshypotesen. Den säger att information 
från medier sprids vidare i ett mellanpersonligt nätverk. I sådana 



nätverk Iian man finna visca nyckelfigurer som has god kontakt 
b ide  nied medierna och med personer i der) egna gruppen. Dessa 
figurer kaiiac ibland för opinionsledare eller gatekeepers. 'Vad som 
händer ar att det ii~i'ormella natverket rnöiiigg6r ett indirekt 
utnyttjande av vad de enskilda medlerni~iariia redan investerat i 
litteratursökning och läsning. Ar de indirekta spridi~ii~gseffekter-- 
na goda karl det m a o löna sig att öka enskilda personers exponc- 
ring för och användiing av tryckta medier., Det finns iriget så 
värdefullt som viil pålästa kolleger skulle mail kurina saga. 

Faktaruta 3 

Mest lästa ,Mest kotzri~ktnde 

Ett tydligt tecken på samspelet 
mellan muntliga och skriftliga 
kanaler fann vi i en iindrrsökning av 
kontaliter mellan en grupp svenska 
forskare kommunikationsom- 
rådet. Vi bad dein ange vilka perso- 
ner de last något av det senaste året 
och vilka de hade haft personlig 
kontakt med den senaste månaden. 
Först ordnade vi personerna enligt 
två ranglistor, en för de mest lästa 
och en för de mest kontaktade, och 
sedan förband vi samma individer 
med streck. Vi fick då fram en 
klatterstege, dar pinnarna längst 
upp ar förhållandevis raka. Längre 
ned på stegen hänger stegpinnarna 
mera löst. Detta betyder att man 
för att nå toppen av forskareliten 
måste göra karriär i t\,: avseenden - 
både som författare och i det sociala 
nätverket. 
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Vi bör således betrakta forskaren som medlem av ett socialt 
nätverk snarare an som en fritt svävande atom eller som inlåst i 
ett elfenbenstorn. Forskningen är i högsta grad en social f~ re tee l -  
se med ett omfattande informellt ideutbyte. 'rill det sociala 
nätverket, som ofta har ii~ternationeli utbredriing, finns olika 
typer av tekniska system för itunskapsöverföring. Tryckt materi- 
al, tidskrifter, böcker och rapportserier är fortfararide den domi- 
nerande teknologin. 



Men den inf~rniationsteknolo~iska ut\lecklinge~l ger oss stäa- 
digt nya instrument. Databaser som man kan nå  via telenatet ar 
bara ett av flera exempel. Nu kommer databaser lagrade på s k 
CD-skivor. En sådan sltiva kan avsökas med hjiilp av en laserspe- 
lare kopplad till en vanlig persondator. 1 jämförelse rried onliiie- 
databaserna är kostnaden för att söka information på CD-skivan 
ej beroende av nyttjandegraden. Man prenumererar p i  skivan 
ungefär som på en vanlig tidskrift. I första hand kan man rakna 
med att biblioteken satsar på CD-skivorna. Då databaserna både 
rumsligt och funktionellt blir en del av biblioteltens refereiislitte- 
ratur är det svårt att se hur man skall kunna motivera en avgifts- 
beläggning. Därför kan man anta att CD-tekniken kommer att 
medföra en drastisk ökning av databasutnyttjandet. 

En annan spännande utveckling ar det ökade utnyttjandet av 
datorbaserade meddelandcsystem. I-lar finns nu ett komplement 
till brev och telefonsamtal med goda möjligheter till gruppdis- 
kussion och snabb meddelandeöverföring. Den alltmer utbredda 
tillgången på persondatorer gör att många nu kan koppla upp sig 
till en elektronisk informationsmarknad dar man via samma teli- 
niska kanal kan nå både databaser och enskilda personer. 

De tryckta medierna möter allt större konkurrens från de 
elektroniska systemen. Ett kombinerat utnyttjande av personda- 
torer, databaser och meddelandesystem skapar nya möjligheter 
för redigering, spridning och sökning av texter. Elektroniska 
tidskrifter finns redan och kan komma att ersatta tryckta tidskrif- 
ter. Löper vi linan ut kanske vi hamnar i en situation dar brev och 
anagram åter kommer till sin ratt - men nu i elektronisk form. 

Vi befinner oss redan i ett postindustriellt samhälle där kun- 
skapsresurserna spelar en huvudroll vid sidan av naturresurser, 
kapital och arbete. Kunskap betyder också makt - möjlighet att 
förstå och påverka världen. Htir kunskap sprids, hur den lagras 
och var man kan få tag på kunskap ar därför en central samhalls- 
fråga. 

I kunskapens värld där DFI verkat är det vanligen så att sam- 
bandet mellan insats och resultat inte iir så enkelt som i tingens 
värld. Att bygga upp forskning ar en lång och mödosam process, i 
första hand för forskarna, men även för dem som måste försvara 
gjorda satsningar gentemot kortsiktiga intressen. Resultaten kan 
låta vänta på sig, men nar de val kommer kan de få mycket stor 
betydelse, ibland långt över vad som motsvarar gjorda insatser. I 
andra fall kan utbytet bli litet. I denna mening är forskning om 
informationsförsörjning, liksom annan forskning, en riskbransch. 



Har finns ingc! sakra investeringar, men mejiiglieternit ar i s t a l l e~  
större an vanligt. De t  handlar om karrian i vart sarnll2lfsii~~ -- 

spridiling och utnyttjande av Itunskap. 


