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This paper discusses the user requirements and user habits of researchers at the faculties of 
Arts. Theology and Social Science at Lund University. The first step was to make an account 
of studies dealing with information science and library science which are to analyse the results 
which are in accordance with a newer change in paradigm. Using this material, the next step 
was to analyse the results compiled on the information process and the concept of knowledge. 

The conclusion are as follows: Researchers place great importance on personal research 
contacts, and informal sources play an important role in both formal and informal contacts. 
The use of Internet is quite restricted, the communication possibilities predominating. Re
searchers are unaware of the competence of library and its resources. This being so, the essence 
of matter is thereby to clarify and develop a deep-seated relationship between the user and 
the intennediary in the cognitive information process. 

There is no sense of antagonism between the social library and the virtual library, but instead 
a need for both the nearby social library and the endless g lobal library. 
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Informationsvanors irrvagar 

"Anekdoten handlar om en kollega som oversatte ryska romaner; som var skrivna av 
litauer och dar handlingen utspelade sig i Litauen. Litauiska skrivs med latinska boksta
ver. Da ryssar transskriberar litauiska lamnar de bort slutandelsen i namn. T. ex. om for
namnet ar Romualdas skrivs det pa ryska i formen Romald. Man vet inte nar andelsen har 
lamnats bort eller nar den aldrig har funnits dar. Kollegan undrade hos vem hon kunde fa 
oversattningen, speciellt med tanke pa de besvarliga namnformerna, Hon hade last i en 
tidskrift (troligen veckotidning) att det fanns en skoputsare pa jarnvagsstationen som var 
litauer. Hon begav sig till stationen, och mycket riktigt, dar fann hon den litauiske sko
putsarenl De gick till stationsrestauranten och kollegan fick sin oversattning granskad." 

(Citat ur intervjurapport, Lonnqvist 1988, s 54) 



Begreppsforklaringar 

Artikelsok 

Arts and humanities cita
tion index 

Browsing 

Current Contents 

Econ Lit 

E-post lista 

ERIC 

Kvinnovetenskapligt fo
rum 

Libris 

Databas over artiklar i vissa svenska dagstid
ningar, tidskrifter och arsbocker. 

Tvarvetenskaplig databas med tidskriftsartik
lar och bokrecensioner inom alla humanistiska 
omraden. 

Vi har oversatt "browsing" med botanisera. 
Det innebar att man dels tittar igenom hyllorna 
i ett bibliotek och dels bladdrar eller ognar 
igenom ett dokument. "Browsing" kan foretas 
bade slump- och planmassigt. 

Innehall sforteckningar fran ca 7 000 veten
skapliga tidskrifter inom alla amnesomraden. 
Har ingar ocksa sammanfattningar till artiklar
na. 

Internationell databas for tidskriftsartiklar, 
bocker (aven kapitel i bocker), avhandlingar 
och konferenshandlingar i amnet ekonomi . 

Skapas ofta fo r att nagra personer ar intresse
rade av ett visst amne och viii komma i kon
takt med varandra. Nar nagon skickar ett 
meddelande till en e-post lista, skickas en ko
pia av meddelandet till alla som prenumererar 
pa listan. 

Educational Resources Information Center 
(databas) . 

En tvarvetenskaplig inrattning vid Lunds Uni
versitet med uppgift att beframja kvinno- och 
genusforskning samt bedriva undervisning pa 
kvinnovetenskaplig grund. 

Library Information System - gemensam data
baskatalog for svenska forskningsbibliotek. 
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LISA 

Lolita 

LUB 

News group 

SSCI 

UB-media 

UBI 

UB2 

UB3 

UB4 

VTLS 

OS 

Library Information Science Abstracts 
(databas). 

Lunds universitets elektroniska bibliotekska
talog. 

Lunds Universitetsbibliotek. 

Diskussionsarea pa Internet dar alla inlagg 
handlar om ett visst amne. 

Social Science Citation Index (databas). 

Gemensamt for alla biblioteken. 

Huvudbibliotek for humaniora, teologi , sam
hallsvetenskap och juridik vid Lunds uni
versitet . 

Huvudbibliotek for naturvetenskap, teknik 
och medicin vid Lunds universitet. 

Kursboksbibliotek for humaniora, teologi, 
juridik och samhallsvetenskap vid Lunds uni
versitet. 

Tidningssektionen vid Lunds universitet. 

VirginiaTech Library System - automatiserat 
bibliotekssystem. 

Oppen Samling. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under hela utbildningstiden har vi stallts infor den existentiella fragan om bibliotekets roll 
i ett vaxande informationsflode, som ar pa vag att forandra hela samhallsstrukturen. Det 
ar inte hara var yrkesroll som befinner sig i forandring, utan vi befinner oss ocksa i ett 
avgorande samhalleligt systemskifte - fran industrisamhalle till informationssamhalle. 

Vilken ar var yrkesroll i denna utvecklingsforandring? 

Vi har ocksa upplevt en omedvetenhet hos anvandarna om vad en bibliotekarie kan utrat
ta och vad biblioteket har for resurser och tjanster att erbjuda. Hur uppfattar anvandaren 
bibliotekets roll i samhallet? Vilken roll ska biblioteket ha gentemot sina anvandare - och 
det viktigaste av allt - hur ska vi fortydliga var roll infor dem som har behov av var 
kompetens? 

Detta fanns i bakhuvudet nar vi formulerade vara nagot mer pragmatiska fragestallningar 
som sk:ulle ligga till grund for var uppsats - forskarnas informationsvanor och informa
tionsbehov. 

1.2 Syfte och motiv for var undersokning 

Biblioteks- och informationsvetenskap ar en disciplin under utveckling. Det var svart att 
finna specifika teorimodeller och tidigare anvandarundersokningar pa svenska som pas
sade in pa var undersokning. (Klasson 1990) 

Vart syfte ar att ur anvandarperspektiv undersoka forskarnas informationsvanor och in
formationsbehov och ur ett helhetsperspektiv ta hansyn till anvandarnas synpunkter. 

I en litteratursammanfattning av Rebecca Watson-Boone - vilken vi redogor for senare -
konkluderar hon att det finns ett behov av undersokningar som utgar fran forskarna sjal
va, istallet for att gora undersokningar som utgar fran antaganden om vad anvandarna 
behaver. (Watson-Boone 1994) 

Peter Gardenfors efterfragar ocksa fler studier pa manskligt beteende i soksituationen 
som en motvikt till den moderna teknikstyrda utvecklingen. (Gardenfors 1997) 

Jamfort med de undersokningar vi studerat och vad vi kunnat hitta sa finns det annu inte 
nagon som behandlat Internet som en del av informationssokningsmonstret formodligen 
eftersom det ar en sa pass ny foreteelse. 

Vi valjer forskare som undersokningsgrupp av flera skal. Det ar en intressant grupp som 
har ett stort informationsbehov i sitt dagliga varv. De ar vana att kJart formulera sig infor 
problemstallningar. Vi tror att det finns ett behov av att de undersoks som grupp efter
som vi bade via personliga erfarenheter och via litteraturen kunnat konstatera att det 
finns en genomgaende omedvetenhet och okunskap om bibliotekets mojligheter och bib
liotekariens kompetens. Dessutom hade vi arbetat med folkbibliotek och foretagsbiblio
tek i mindre projekt under utbildningens gang och var nyfikna pa forskningsbiblioteket. 

Avgransningen till Lunds universitet beror enbart pa praktiska skal. 

Vi har i ett historiskt perspektiv tittat pa olika anvandarstudier inom informations- och 
biblioteksvetenskap och redogjort for teorier som stammer overens med en nyare para-
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digmforandring. Sen har vi forsokt beskriva synen pa informationsprocessen och kun
skapsbegreppet ur en holistisk, kognitiv synvinkel. I skenet av detta har vi analyserat den 
intervjuundersokning som vi utfort bland 29 forskare anstallda pa Lunds universitet. 

1.3 Fragestallningar 

Genom var uppsats viii vi ta reda pa informationsbehov och informationsvanor bland 
forskare vid Lunds universitet. 

Foljande fragor viii vi ha besvarade: 

• Pa vilka olika satt skaffar sig forskare pa UB 1 information till sin 
forskning ? 

• Kan man urskilja nagra monster i forskargruppens informationssok
ningsprocess? 

• Vilka olika slag av information/kallor ar man i behov av? 

• Vilka olika tjanster ar forskarna i behov av? 

s 



2. Material och metod 
Var meted kan delas in i en overgripande del som bestar av redogorelse for en paradig
mutveckling och teorigenomgang av anvandarstudier, och dels av den mer handgripliga 
delen som ar genomforandet av intervjuerna och redogorelse och analys av dessa. 

2.1 Litteraturgenomgang 

Yi borjade med en systematisk litteraturgenomgang i nagra olika databaser aven biblio
grafiska: Lolita, Libris, Artikelsok, LISA, ERIC, Art and Humanities och SSCI samt 
sokningar pa Internet . Yi anvande bade engelska och svenska sokord. 

Yi anvande ocksa nagra dagar till att ga igenom intressanta artiklar pa tidskriftsavdel
ningen, vilket ocksa innebar att vi botaniserade i de tidskrifter vi fann intressanta. Detta 
innebar bade moment av slumpvisa fynd och systematiskt ognande igenom hyllorna. 

Yi har ocksa fatt litteraturtips och andra goda rad genom personliga och kollegiala kon
takter. 

Urvalet av den litteratur som redovisas i kapitel tre har skett med utgangspunkt fran: 

• Det nya paradigm som bland annat redogors for i Ginmans ( 1995) 
och Malmsjos (1995) arbeten. 

• Anvandarstudier inom biblioteks- och informationsvetenskap for 
humanister och samhallsvetare. Har hittade vi inte sa mycket 
svenskt material som vi hade onskat med utgangspunkt fran vart 
specifika material. Det kan alltid finnas en del betankligheter nar 
man anvander utlandskt material som underlag for att jamfora med 
svenska forhallanden . Det har gjorts jamforelsevis fa undersokningar 
inom humaniora. (Stone 1982, s 292) 

• Teoriutveckling inom informationsprocessen och kunskapsbegrep
pet. Se vidare avsnitten som behandlar Wilson, Belkin, Gardenfors. 

2.2 Intervjuundersokning 

Yi ville undersoka hur olika forskare soker information och varfor de gor pa ett speciellt 
satt. Var utgangspunkt har varit den enskilde forskarens informationssokningsmonster, 
oberoende av diciplintillhorighet, men aven utmarkande gemensamma sokmonster inom 
forskargruppen . 

Yi valde den lite djupare intervjun som meted eftersom den tilltalade vart satt att se pa 
hur man sedan skulle analysera materialet. Darigenom trodde vi att vi skulle fa ut mer 
material for ett tolkningsunderlag och lattare forklara vart syfte med undersokningen och 
dessutom reda ut oklarheter. Detta i jamforelse med enkat eller observation som hand
gripliga metoder. 

Yi har gjort 29 kvalitativa intervjuer var och en ungefar en timme Jang. Vi har utfort in
tervjuerna gemensamt och gatt igenom intervjun strax efter genomforandet. 

Eftersom intervjuerna varit semistruktuerade, har varje intervju utvecklats efter den per
sonliga redogorelsen. Vissa respondenter har talat fritt i en och en halv timme, medan 
andra har svarat pa vara fragor i stalld ordning. 
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2.3 Analysavsnitt 

Vi har sammanstallt 29 profiler med utgangspunkt fran fragemanualen. Med profiler me
nar vi att vi gjort upp ett monster efter var fragemanual och inordnat varje individs svar 
efter samma frageordning. Detta har varit det gemensamma ramaterialet for dels en 
kvantitativ redogorelse och dels en kvalitativt analys. 

Genom att kombinera olika metoder har vi velat forstarka de metodiskaredskapen. Vart 
kvalitativa urval och en helhetsbild av forskarnas anvandarvanor har hamtats ur den 
kvantitativa redogorelsen. " .. . svaga och starka sidor hos de olika metodiska redskapen 
tar ut varandra. " (Holme 1991, s. 93) Holme namner ocksa nagra ska! till detta som han 
har funnit hos T.D.Jick: 

"Metodens giltighet (validitet) dr ofta avgdrande. Om man med olika tillvtiga
gangssdtt far samma resultat om sammafenomen, tyder delta pa att den infor
mation som samlats in dr giltig. 

Med deua kan man ocksa stdrka tilhten till analysresulfaten. Nar olika metoder 
leder till likartade analysresultat dr delta ett tecken pa att resultaten inte dr en 
foljd av de specie/la metodredskap man anvdnf sig av. 

Om olika metoder skulle leda till olika resultat, kan det vara en sporre till att 
g6ra nya tolkningar. Det kon ocksa bidra fill en utveckling av nya tillvtiga
gangssdtt. 

Della kan leda fill att man far en mer nyanserad och helhetsinriktad uppfatt
ning av de sociala och politiskafenomen man studerar. Fenomenen studeras 
och analyseras ur olika synvinklar och det kan ocksa verka stimulerande for 
fortsatt teoriutveckling och gora teorin merfu/lstdndig. " 

Vikten av att validera var kvalitativa metod finner vi ocksa belagg for hos Holme som 
citerar Sigmund Gronmo (1982), som menar att : 

"Kvalitativa undersdkningar blir en uppfoljning av kvantitativa undersdkning
ar . ... kvantitativ informationfungerar som enforundersdkning eller i varjefall 
som en forsta de/ av undersokningen. " 
" ... kan kvantitativ data ge en gene re/I oversikt for att man ld.ttare ska kunna 
hitta de faktorer man bar koncentrera sig pa i den kvalitativa undersokningen. 
Pa sa sdtt kan man forsdkra sig om bade en generell oversikt och en specie fl 
insikt i vissa vd.sentliga jragor. " 

2.4 Kvantitativ redovisning 

Efter upprepade genomgangar av dels intervjuerna och dels profilerna har vi redogjort 
for intervjumaterialet efter fragemanualens punkter och sammanstallt resultatet under 
varje fragerubrik . Se aven kap. 4. 
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2.5 Kvalitativ metod 

Aterigen har vi gatt igenom <leis intervjuerna och <leis profilerna och valt ut vissa nyckel
begrepp som vi funnit viktiga och anmarkningsvarda. Dessa begrepp ger ett gemensamt 
monster for forskare fran olika discipliner, vilket visar att informationssokningssatt inte 
behover hanga samman med disciplintillhorighet. 

Eftersom vi praktiskt maste kunna hantera en population inom Lunds universitet, har vi 
bestamt var avgransning till forskare vid UB 1 i Lund. Populationen bestar av forskare 
fran humanistiska, samhallsvetenskapliga och teologiska fakulteterna. Se aven kap. 4 . 

2.6 Betankligheter - intervjuareffekten 

Vissa betiinkligheter kan vara berattigade att namna. 

Intervjuerna har varit en timme langa, vilket ocksa innebiir en begriinsning av djupet i 
tolkningsutrymmet. Med detta menar vi att det alltid framkommer nya fragor vid sam
manstallningen av materialet, som hade varit bra att ytterligare utreda. Dessutom har man 
ett jamforelsematerial (de andra forskarna) som ger perspektiv pa de svar man har fatt. 
Missforstand kan ocksa ges tid att elimineras vid upprepade eller lange intervjuer. 
(Holme 1991) 

De oppna fragorna innebar bade for- och nackdelar. Det har varit svart att dra en balans
gang mellan att icke styra med fragorna och att inte missa den information vi viii ha fram. 
Vissa forskare har oavbrutet redogjort for sina informationsvanor och informationsbe
hov, medan andra har foljt var fragemall. Det ar svart att veta om vi missat nagon dold 
information som skulle redogjorts for vid paminnelse. 

Sedan finns det alltid en risk att man forsoker svara sa att man tror att man uppfyller for
vantade onskemal. 
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3. Historik och litteraturgenomgang 

Forskning kring anvandarstudier borjade pa sextiotalet . For att fa en referensram till vart 
arbete, redovisar vi en del milstolpar inom forskningsomradet. Det engelska begreppet 
definieras som "information needs and uses". Vi utreder begreppen vidare i teoriavsnittet 
under Wilson. 

3.1 En paradigmutveckling inom biblioteks- och informationsveten
skapen 

Mariam Ginman redogor for olika definitioner pa paradigmbegreppet i Lars Hoglunds 
sammanstallning om aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap 
(Hoglund, 1995, s 9ff) . Francis L. Miksa : 

" ... definierar ett paradigm som ett antal ideer om vad man anser vara centrala 
fenomen inom ett vetenskapligt omrade. Dessa ideer tjdnstgor dven som refe
rensram for uppbyggnaden av omradets systematiska kunskap och forsknings
aktiviteter. " (Ginman 1995, s.9). 

Ginman menar att ett paradigm skapas av att forandringar leder till en intellektuell insikt 
som i sin tur leder till en overenskommelse om hur en varld skall uppfattas. Vissa tearier 
vaxer sig sa starka att de accepteras av en gemensam forskarvarld och utifran den helhe
ten gor man nya tolkningar. Den paverkan som leder till paradigmskifte kan komma bade 
utifran och inom forskarvarlden. 

Ginman beskriver tre paradigm inom den biblioteksvetenskapliga forskningen. I de tva 
forsta hanvisar hon till Francis L. Miksa. 

I borjan av och fram till mitten av seklet harskade synen pa biblioteket som en social in
stitution. "Paradigmet ser biblioteket som en viktig komponent i den kulturella och so
ciala utvecklingen av samhdllet och mdnniskors jdmlikhet." (Ibid, s 10) Institutionens 
verksamhet forvaltar samhallets gemensamma intellektuella egendom. Utifran den har 
synen skapades de biblioteksvetenskapliga perspektiven och rumsperspektivet blev den 
forharskande utgangspunkten eftersom biblioteket samlade nastan all kulturell och veten
skaplig informationsforsorjning inom sina vaggar. 

Pa femtiotalet borjade biblioteket och biblioteksforskningen influeras av den nya tekniken 
som vaxt fram inom amerikanska krigsindustrin. Man borjade se biblioteket som ett sys
tem for mansklig information och fokuserade intresset pa informationens lagring, ater
vinning och anvandning. 

"Detfoddes nya analysmetoder (t. ex. bibliometri), nya uppgifter (t.ex .. infor
mationssokningar) och ny terminologi (bl.a. ordet information). lnformationen 
definierades som nagot, som.fl.odar i ett system och vilket kan mdtas, bearbetas 
och kontrolleras i varierande grad. " (Ibid, s 11) 

Anvandarnas informationsbehov och informationsformedling blev centrala begrepp. 

Dessa tva paradigm har delat biblioteksvetenskapen i tva motsatslager och har genomga
ende skilts at inom alla omraden, men man har borjat inse att de bada paradigmen behovs 
for att framja utvecklingen av informationsforsorjning. I det allt snabbare vaxande infor-
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mationssamhallet, ar det viktigt att ta det sociala ansvar som ar grunden for informa
tionsvetenskapens utveckling. 

"Det tredje paradigmet ar saledes nara Jorknippat med en livslang kiroprocess, dar 
egna stilar, miljoer, responser och verkligheter skapas och formar var livskvalitet som 
medborgare och var framgang som professionella individer" (Ibid, s 15 f) Man fokuse
rar pa att vidga anvandarens formaga att soka information och utnyttja informationspro
cessen till ett kunskapsinhamtande under sokningens gang. " ... organisationen som ett 
lost kopplat system, ddr individens agerande i forsta hand inte syftar till beslutsfattande 
utan tillforstaelse och bemdstrande av omgivningen." (Ibid, s 16) 

Anders Malmsjo tar ocksa upp olika forfattare som visar ett pagaende paradigmskifte 
inom forskningen av anvandar- och informationsvanor. Han namner "Taylor (1986): 
"The Value-added Approach, Den1in (1983): The Sense-Making Approach samt Belkin 
(1980): The Anomalous States of Knowledge (ASK)". (Malmsjo 1995, s 40) 

3.2 Anvandarstudier 

3.2.1 lnom humaniora 

Harriet Lonnqvist har gjort en litteraturoversikt over anvandarstudier inom humaniora 
som hon valt efter kriterier som var av betydelse for hennes undersokning "Humanister 
soker information eller Motet med den litauiske skoputsaren" (Lonnqvist 1988). 

American Historical Association var ett forskarsallskap som 1966 sjalv tog initiativet till 
att undersoka "hur de bibliografi ska informationstjansterna for historiker i USA skulle 
kunna forbattras" (ibid, s 15). Man ville kartlagga vilka tjanster som anvandes och vilka 
som behovdes. 

Svarsunderlaget var endast 50 av 300 tillfragade, men man drog anda slutsatser ur det. 

Forskaren "foredrog mycket selektiva, evaluerande och annoterade guider pa alla om
raden utom sift eget" . Man ville bedoma materialet via periodiska bibliografiska oversik
ter, abstract och selektiva bibliografier innan man uppsokte arkiv och manuskriptsam
lingar. Man onskade sig darfor systematisk abstractservice for hela historievetenskapen, 
selektiva och evaluerande bibliografier, periodiska bibliografiska oversikter och battre 
kumulativ indexering. 

1976 grundades Center for Research on User Studies (CRUS) vid universitetet i Sheffi
eld i England. Det var aktivt under en tioarsperiod och forsokte bland annat genom in
tervjuer skapa sig en bild av den humanistiske forskarens arbetssatt, arbetsmetoder och 
det humanistiska forskningsarbetets huvudskeden. Cynthia Corkills tva enkatundersok
ningar 1977 och 1978 visade att bibliotekens betydelse for humanistisk forskning var 
uppenbar, men det fanns avsevarda variationer i anvandningen beroende pa amne och typ 
av forskning. Det anmarkningsvarda var ocksa att en stor de! av de tillfragade ansag att 
bade monografier och tidskrifter var lika viktiga till skillnad mot tidigare undersokningar, 
som visat att humanister anvande sig mest av monografier. Den humanistiske forskaren 
arbetade for sig sjalv och utnyttjade sallan bibliotekets personal som amnesspecialister. 

En undersokning gjordes 1976-79 av en grupp doktoranders informationsbehov. Under
sokningen pagick under tva och ett halvt ar. Har far man en mer detaljerad bild av dokto
randernas informationsproblem, vilket visar att det inte gar att teckna en enhetlig bild av 
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den humanistiske forskaren. Aven dilemmat med avbrott i forskningen for att invanta 
fjarrlan, togs upp. 

Johan L. Olaisen skrev 1982 en doktorsavhandling om forskares informationssokningsbe
teende daribland humanistiska forskare. Olaisen belade ocksa att humanistema anvande 
lika mycket tidskrifter som hocker i bade undervisning och forskning. Icke-etablerade 
forskare betonade litteraturens betydelse mer an de etablerade. Humanisternas tre vikti
gaste hjalpmedel for informationssokning var referenser i hocker och tidskrifter, biblio
grafier och oversikter och recensioner. Inga forskare tyckte bibliotekspersonalen var sar
skilt viktig for deras informationssokning. Biblioteket var en anskaffningscentral. 

3.2.2 Motet med den litauiske skoputsaren 

Har foljer en redovisning av Harriet Lonnqvists undersokning Humanister soker infor
mation eller "Motet med den litauiske skoputsaren" fran 1988. Undersokningen berorde 
alla de fem nordiska landerna. Malsattningen med denna intervjuundersokning var att 
belysa de humanistiska forskarnas informationssokningsbeteende, samt att oka kunska
pen om och bidra till diskussionen kring informationsforsorjning for humaniora. Syftet 
med undersokningen var att belysa de humanistiska forskarnas anvandning av existerande 
informationstjanster och vilka tjanster de onskade och hade behov av. Vidare ville man 
ge konkreta atgardsforslag for att kunna forbattra informationsforsorjningen for huma
nistiska forskare i Norden. 

Man utgick ifran att man skulle fa fram en bild av den humanistiske forskarens informa
tionssokn1ngsbeteende och informationsbehov, men efter att ha genomfort undersok
ningen fann man att deras beteende och behov varierade mycket och att de inom sig i 
vissa avseende uppvisade helt olika beteende och hade olikartade informationsbehov och 
att hu1anistiska forskare inte bildar nagon enhetlig grupp . 

Trot/ stora skillnader olika forskare emellan ku nde man peka pa vis~.a ten denser i popu
lationen. 

Forskningsbiblioteken visade sig ha en avgorande betydelse for den humanistiske forska
ren vad det galler tryckt forskningsmaterial, men aven privata litteraturinkop var av vikt i 
informationsanskaffningen. Aven arkiv och museer var viktiga for forskare inom vissa 
vetenskaper. Variationer i biblioteksberoende kunde pavisas framforallt mellan forskare 
med olika forskarstatus. De etablerade forskarna hade skaffat sig ett informellt kontakt
nat, som utnyttjades flitigt for informationsanskaffning. 

Det fysiska avstandet till samlingarna visade sig ha stor betydelse for graden av anvan
dande. Ju narmre, desto mer utnyttjade. 

Amnessokning for den humanistiske forskaren handlade mest om att man sokte pa redan 
kanda forskares namn eller pa behandlad person. Den bibliografiska medvetenheten bland 
forskama var lag. 

Tidskrifterna spelade en avgorande roll i forskarnas ajourhallning. 

Bibliotekariernas sakkunskap utnyttjades ringa och da mest i tekniska fragor, eftersom 
litteratursokningen ansags vara en viktig del i sjalva forskningsprocessen. 

Bade tidskrifter och monografier var viktiga for de humanistiska forskarna .. Tidskrifterna 
ar formedlare av forskningsnyheter, presenterar ny litteratur, publicerar recensioner m.m. 
och blir pa det sattet incitament till monografier. Eftersom indexeringen av monografier 
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ar sa ytlig, ar forskarna tvungna att "ga en omvag" via tidskrifterna for att fa en kvali
tetsbedomning av monografierna. 

Generellt sett forholl sig intervjupersonerna positiva till ~nvandningen av ny teknik i 
forskningsarbetet. Trots det var installningen till datorbaserade informationssokningar 
ganska negativ. 

j 3.2.3 Modifiering av bilden av den humanistiske forskaren 

Rebecca Watson-Boone har gjort en litteraturgenomgang fran 1983-1992 angaende de 
humanistiska forskarnas informationssokningsvanor och funnit att det finns belagg for att 
modifiera bilden av den humanistiske forskaren. Hon havdar att denna anvandargrupp ar 
mer diversifierad an som tidigare havdats. Visserligen stammer bilden av den ensamme 
forskaren som foredrar monografier. Men Watson-Boone modifierar den humanistiska 
forskarbilden pa grundval av sin litteraturgenomgang. 

"Browsing" har tidigare ocksa setts som en utmarkande metod hos de humanistiska fors
karna, men det ar nagot som alla forskare anvander sig av. Watson-Boone viii andra 
"browsing" till "grazing" och menar att humanisterna ser det som en de! av sitt forsk
ningsarbete eftersom de arbetar ensamma i interaktion med sitt forskningsmaterial. 

"However the humanist seems Lo 'graze· rather than browse, passing 'lightly 
along the surface· of interesting material, rather than 'jumping from one thing 
to another·. This scholar accumulates, selects and interprets information in a 
way that transforms it into knowledge. Grazing is not as much through collec
tions. shelves or catalogues as through the minds of colleagues and especially 
within texts. "(Watson-Boone 199-1, s 212) 

"Although the assumption holds true that books play a greater role than do 
journals, it needs to be tempered: the subjects and periods covered by the rese
arch topic determine whether the scholar will use a greater or lesser percentage 
of articles, and whether the monographic material will be the primary works of 
the individual(s) under study or the critical (secondary) literature. " (Ibid) 

Det ar forskningsamnet, inte disciplintillhorigheten som dikterar informationssoknings
metoden. " ... the older the topic, the more likely that the citation date range will be 
longer." 

Sammanfattningsvis avslutar Watson-Boone sin artikel med en artikelforfattares konsta
terande att " ... we would provide belier support to humanities scholars by laying aside 
our assumptions about training and about what such researchers do and do not do, and 
going instead to the scholars themselves to learn about their needs." 

3.2.4 Inom samhallsvetenskap 

Maurice B. Line, University ofBath, genomforde 1971 en undersokning om hur forskare 
inom samhallsvetenskaperna, sokte information. Man kan konstatera att informationstek
nologin knappast hade nagot storre inflytande pa forskarnas arbete. 

For att kort redogora for intressanta punkter i undersokningen, viii vi namna, att man 
kom fram till att man inte kan gora en generell bild av forskaren inom samhallsvetenska-
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pen. En anledning ar att det ar svart att satta precisa granser mellan disciplinerna, t.ex. 
mellan samhallsvetare och humanister. 

"What they have in common is that the matter being studied shifts while it is being stu
died, and, at its most extreme, may itself be a product of the study. It might be said that 
the subject matter exists mainly or solely in the mind of the researcher. " 

Man tar nastan uteslutande upp formella kallor och menar att de informella kallorna ar 
svarare att fa fram. 

Undersokningen kom inte heller fram till att det forekom nagra skillnader mellan konen 
vad det galler sokbeteende. 

Vidare visade resultatet att aldre och mer erfarna forskare anvande sig av bibliotek i 
rnindre utstrackning, an yngre. 

Forskarna delegerade i mycket liten utstrackning sokningar till nagon annan, med moti
veringen att ingen annan an de sjalva var kompetenta att gora dem. Daremot hade man 
onskemal om s.k. "information officers" . Line summerar lite ironiskt att om bibliotekari
erna kallade sig nagot annat, skulle de kanske utnyttjas mer. Han understryker att med 
hansyn till vad undersokningen visat, finns det ett stort behov av intermediarer. 

Redan i denna tidiga undersokning klagade forskarna pa informationsoverflodet och hade 
onskemal om tillgang till fler abstracts och battre indexering. 

Line kom i sin undersokning aven fram till , att slumpen ibland paverkar forskningen, t.ex. 
genom att man " ramlar over" nagot nar man bliiddrar i tidskrifter eller letar efter nagot 
annat. 

3.2.5 Anvandare inom forskning av datavetenskap 

Birgitta Olander har i sin avhandling "Personal information management in computer 
science research" ( 1992) forsokt att kategorisera hur forskarna i hennes undersokning 
sokte sin information. Hon skiljer pa "information need'' och "information use" och 
vi dare: 

"Two basic types of information need, implicit and explicit ... as well as two types of in
formation seeking, internal and external. " Forskarnas informations hantering delas upp i 
tre delar: 

1) "information gathering" 

2) "information processing" 

3) "information use" (ibid, sl 39) 
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External Internal 
seeking 

Using library material Searching 0\\11 or 
Database searching departmental collection 

Explicit 

Fact-finding Asking colleague 

needs 
I 

Browsing in bookstores Browsing journals, confe-
and libraries rences proc. 
Receving gifts Meeting colleagues, visting 

Implicit 

Attending conferences researchers 
Scanning report lists 

Information needs/information seeking matrix (ibid, s 153) 

"Explicit needs" uppstar nar en specifik fraga behaver besvaras. En sadan fraga kan ofta 
latt anpassas till en formell fragestallning och fa ett adekvat svar. "Implicit needs" hand
lar om att bygga upp och underhiilla en viss kunskapsbas som varje forskare maste ha. 
Det ar en fortlopande process som kraver bade formella och informella kallor. Har ar det 
svart att formulera en precis friiga, eftersom forskaren inte exakt vet vad han eller hon far 
ut av att botanisera i tidskrifter och prata med kolleger. Ju mer erfaren forskaren ar, 
desto mer viigar han eller hon lita pa sin intuition om vad som ar vart att lagga pa minnet. 
Mer oerfarna forskare ar beroende av informationskallan. Ofta har dessa forskare stor 
nytta av en sk. "gatekeeper" som genorn sin erfarenhet och forskarstatus kan siilla i in
formationsbverflodet . 

"One of the most important findings in this study was that the participants were mostly 
concerned with, and clearly preferred, meeting implicit needs by internal information 
seeking. It is doubtless the method for information provision that they thought best ser
ved their research work. "(ibid, s 162) 

3.2.6 En jamforande undersokning av informationssokningsmonster hos fysiker, 
kemister och samhallsvetare. 

David Ellis, Deborah Cox och Katherine Hall, University of Sheffield, har gjort en under
sokning dar man ville jarnfora naturvetares och samhallsvetares satt att soka information. 
Man pekade pa att det tidigare gjorts manga undersokningar pa dessa grupper var och en 
for sig, men valdigt lite dar man jamforde grupperna. Man ville visa att det gick att an
vanda en metod sorn mojliggjorde en jamforelse mellan forskare fran olika amnesgrup
per. 

Man genomforde intervjuer med fysiker och kemister och jamforde sedan dessa resultat 
med en, av Ellis, tidigare gjord undersokning av samhallsvetare och forsokte hitta likhe
ter och skillnader i informationssbkningsrnonstren. 

Man kom fram till, att informationssokningsmonstren hos samhallsvetare och fysiker i 
grund och botten ar de samma. Man kunde hitta vissa olikheter mellan samhallsvetare 
och kemister, men dessa visade inte pa nagra grundlaggande skillnader i informations
sokningsbeteendet. 



"Overall the differences between the information seeking activities of the che
mists and social scientists seemed more a difference of emphasis than of a fun
damental difference in behaviour." (Elbs 1993, s 365f) 

Ellis, Cox och Hall menar att <let forelag en anmarkningsvard homogenitet i informa
tionssokningsmonstren hos fysiker, kemister och samhallsvetare. 

Aven vad det galler utvecklingen av informationsteknologi, fann man att denna i relativt 
liten utstrackning, hade paverkat forskarnas informations-sokning. 

3.3 Nya metodutvecklingar som visar en paradigmf6randring inom 
informationsanvandning 

Elizabeth T. Hewins har gjort en sammanstallning av litteratur - producerad mellan 1986-
1989 - som behandlar studier av informationsbehov och informationsanvandning. Hon 
har tagit upp de studier och metodutvecklingar som tillfor nagot nytt till forskningslitte
raturen eftersom hon viii utrona vilka ansatser som haller i en paradigmforandring. 

Hewins menar att Dervins och Nilans slutsatser fran deras foregaende litteratursamman
stallning haller. De menar att litteraturen pekar pa en paradigmforskjutning fran att stu
dera anvandarna i ett sociologiskt perspektiv med undersokningar av gruppens egenska
per - som utgor underlaget for bedomning av den enskilde anvandaren - till ett mer 
kognitivt, individorienterat perspektiv dar man utgar fran den enskilde informationssoka
ren . Den nya forskningriktningen menar att informationsbehoven ska ses ur bade kogni
tivt och sociologiskt perspektiv. 

Paradigmforskjutning sker ocksa fran anvandarundersokningar med utgangspunkt fran 
<let redan befintliga systemet till att man sa forutsattningslost som mojligt utga fran an
vandarens synvinkel. Detta ar en forskningsteoretisk utveckling som dock inte har ge
nomforts sa mycket i reella anvandarundersokningar. 

Det traditionella paradigmet har tva forskningsfokus . Det forsta fokuserar pa anvandaren 
som en del av en sociologisk grupp. Det andra fokuserar pa systemets utformning, dar 
man inte skiljer mellan undersokningar av behov och anvandning. Informationsbehov bor 
fokusera pa anvandaren och informationsanvandning ska ses som en produkt av syste
met. 

Dervins och Nilans foregaende litteratursammanstallning baserar sina teorier om ett pa
radigmskifte pa en slutledning av tre nya angreppssatt : 

1. the user-values approach, which focuses on perceptions of utihty 
and value of information systems; 

2. the sense making approach, which examines the way people make 
sense of their worlds and how information is used in this process; 
and 

3. the anomalous states-of-knowledges (ASK) approach, which exa
mines how people seek information concerning situations about 
which their knowledge is incomplete ... 
These three new approaches focus on identifying user characte
ristics rather than on measuring system performance. " (Hewins 
1990, s 1-16) 
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Har menar Hewins att Dervin och Nilan visar att teoriutvecklingen i litteraturen forand
rats fran att utga fran att anvandaren ar en passiv mottagare som ska anpassa sig till ett 
system till att systemet ska anpassa sig till anvandaren. 

Hewins beskriver tre angreppssatt inom biblioteks- och informationsvetenskaplig littera
tur: 

• User modeling. 

• Cognitive processes. 

• Interface design . 

1. Med anvandarmodeller ( user modeling) studerar man monster i 
kognitiva processer for att bestamma interaktionen mellan informa
tionsatervinningssystem och dessa. 
Har namns bland annat Kuhlthaus modell . "Her models are qualita
tively determined using cognitive and affective processes, including 
a definition of user's mental maps." 
Belkin har fran sin ASK-modell vidareutvecklat sin forskning av 
kognitiva processer, sa att den bade inkluderar "user-modeling" och 
"interface design" . 

2. Som en del av forskningens okande fokusering pa anvandaren, Jag
ger man alltmer tonvikten pa betydelsen av anvandarens kognitiva 
processer. Hewins tar upp Wilson som menar att informationssok
ningsbeteende bor skiljas fran informationsbehov. Enligt Wilson ska 
undersokningar inbegripa hur kognitiva faktorer paverkar behov och 
informationssokningsbeteende. Han sammanlankar kunskapsbehov, 
kanslobehov och psykologiska behov och han ger anvandaren en 
mer aktiv och malmedveten roll. 
Taylors beromda model! om "question-negotiation" namns som ett 
exempel pa hur han grundar anvandarens behov pa en outtalad fraga 
som baseras pa anvandarens osakerhet. De fyra behovsnivaerna in
gar i anvandarens informationssokningsmonster. Dervins forskning 
vidareutvecklas fran Taylors teori . Hans "sense-making approach" 
gar ut pa att anvandaren har en lucka i sina kunskaper och darfor 
soker information for att fylla ut den. 

3. "Interface design" studerar hur samspelet mellan manniska och 
granssnitt ska utforskas och utformas. Belkin har utformat en mo
dell som baseras pa interaktion mellan anvandare och intermediar 
och ar utvecklad ur ASK-modellen. 

Slutsatsen blir enligt Hewins att den framtida teoribildningen bor centreras pa anvandar
nas kognitiva processer och ha anvandarnas informationssokningsbeteende som referens
ram vid utveckling av forskningen. 

3.4 Definition av informationsprocessen 

Det kan ibland rada en viss begreppsforvirring, sa darfor har vi gjort en liten forklarande 
terminologi. Forklaringarna ar dels, dar det overensstammer med var uppfattning, tagna 
fran litteraturen och dels ar det egna forklaringar. 
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Data - representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lampad for overforing, 
tolkning eller bearbetning av manniskor eller maskiner. 
(NE 1990 Band 4) 

Capta - information som ar iniangad istallet for att vara given i ett socialt sammanhang. 
Detta implicerar ocksa att forskaren har en aktiv roll i iniangandet av capta och att data 
inte ar fardiga ting som Jigger och vantar. 

Med information avses daremot inneborden av data, vilket forutsatter en mottagare med 
formaga till tolkning av data: 

Information - generell beteckning for det meningsfulla innehall som overfors vid kom
munikation i olika former. En strikt grans mellan information och kunskap ar svar att dra. 
Information innebar att nagon far kannedom om nagonting ("bli informerad"). Den kan 
ses som en nodvandig, men ej tillracklig forutsattning for kunskap i betydelsen djupare 
insikt. Information kan uppfattas som en viss mangd fakta, upplysningar eller underrattel
ser. Termen syftar da pa sjalva meddelandet, dvs. det innehall som formedlas. Ofta gors 
en skillnad mellan information som i princip har krav pa sig att vara saklig eller objektiv, 
t. ex. nyhetsformedling och konsumentupplysning, och en subjektiv information som 
syftar till att overtala eller paverka, t. ex . propaganda och reklam. All information kan 
emellertid innebara nagon form av paverkan pa mottagaren, t.ex. okad kunskap. Infor
mation kan diirmed aven uppfattas som resultatet av ett meddelande. 

Sedd ur ett anvandarperspektiv kan information sagas uppsta forst nar ett meddelande 
tolkas av mottagaren, t.ex . niir en foljd av skrivna bokstaver uppfattas som en mening 
med en viss innebord. Information ar beroende av en mottagare - fragor om reception 
(tolkning och forstaelse) och anvandning av ett meddelande kommer darmed i centrum. 
(NE, 1992 Band 9) 

Kunskap - uppnar man genom tolkningsprocessen av information. Kunskap i form av 
djupare insikt. Kunskap ar ocksa nagot mer utbver den sammanlagda informationen. 

Kognition - de tankefunktioner med vilkas hjalp information och kunskap hanteras. Till 
de kognitiva funktionerna raknas varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, 
problemlosning och uppmiirksamhet. 
(NE, 1993 Band 11) 

Holism - helheten utgor nagot mer an summan av delarna. Detta kan ocksa appliceras pa 
informationsprocessen och kunskapsbegreppet. 

Genom nagra av nedanstaende forfattare ska vi klarlagga var syn pa informationsproces
sen ur ett utvecklingsperpektiv (utvecklingen genom paradigmskifte) . Vi ska ocksa for
soka klargora vad vi menar med informationsbegreppet. 

Anders Malmsjo (Malmsjo 1995, s 39) har gett informationbegreppet foljande sardrag: 

• information bildas som en foljd av en mental (kognitiv) process, 

• tillblivelse av information innefattar moment av tolkande, 

• den varseblivande informationen relateras i den kognitiva processen 
till vara befintliga insikter. 
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3.4.1 Anvandarens roll 

Det ar ocksa viktigt att vara medveten om att process i detta sammanhang inte kan ses 
som en linjar vag gentemot malet. Irrvagar, krumbukter och irrationella sidospar ar sna
rare det karaktaristiska monstret for den informationsprocess som vi vill beskriva. Under 
informationsprocessens gang kan man na ett helt annat spar - som leder till ett helt annat 
mal - an det man tror sig vara ute efter. 

Den sociala interaktiviteten spelar en stor roll. Informationens kontext, anvandarens so-
' ciala, kulturella och intellektuella bagage, den fysiska miljons mojligheter, ekonomiska 

resurser och tillganglighet. 

Vi tycker det ar viktigt att ha en helhetssyn pa informationsprocessen. Var definition ar 
att det ar en foranderlig process som borjar med avsaknad av en kunskap som nodvan
digtvis inte ar valdefinierad fran borjan. Under processens gang forandras informations
behovet av de kunskaper man inhamtar, men ocksa av de tolkningsforetraden den enskil
de individen bar med sig i den sociala kontext han/hon befinner sig. Det ar en foranderlig 
process som interagerar med det kunskapsbagage som anvandaren bar med sig och som 
darigenom hela tiden forandras. 

3.4.2 Bibliotekariens roll 

Sammanfattar man bibliotekarierollens utveckling genom litteraturen och historien 
(Enmark 1991 , s 259 f) ser man att rollen utvecklats fran arkivariens och lagerhallarens 
till selekterarens och framtidens mer interaktivt, processinriktade bibliotekarie, dar for
hoppningsvis bibliotekarie och anvandare i ett foranderligt samspel forsoker na ett ge
mensamt ma) . 

I den sociala interaktionen bar ocksa bibliotekarien utmejsla en tydligare roll och fora ut 
sin roll som interaktiv intermediar. Kuhlthau beskriver olika nivaer i sin informations
sokningsmodell, dar bibliotekarien i den oversta nivan intar en radgivande och interaktiv 
roll i samspel med anvandaren i informationsprocessen. (Kuhlthau 1993) 

Det ar nodvandigt att utga fran anvandarperspektivet om man utgar fran att varje anvan
dare har sitt individuella sokmonster. 

Kuhlthau ar nagot av en pionjar med sina ideer om att ha en helhetssyn pa information
processen, dar man maste ta hansyn till samspelet mellan tankar, handlingar och kanslor 
hos bade sokare och intermediar (ibid). 

Ur forskarens synvinkel ar det viktigt att veta vad det finns for mojligheter och vilka 
tjanster som formedlas inom biblioteket. Vilka resurser erbjuds, vilken kompetens finns? 

For bibliotekarien ar det viktigt att vet a vilka faktorer som styr informationsletaren t. ex. 
narheten till de faktiska dokumenten, tiden det tar att fa fram materialet och vilket slags 
media som behovs. 

3.4.3 Wilsons definition av informationsvanor 

TD.Wilson, University of Sheffield, ar en av dem inom informationsvetenskapen som 
har forskat kring anvandarstudier och speciellt "information-seeking behaviour". 

Wilson menar att informationssokningsbeteendet beror pa att man blir varse ett behov. 
Detta behov kan resultera i olika handlingar. Man kan soka information i ett bibliotek 
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eller i en databas, men ocksa genom att fraga andra manniskor, t.ex. kollegor. Genom att 
soka information hos andra manniskor skapar man ett informationsutbyte och en mansk
lig interaktion. 

Tidigare forskning har fokuserats kring "information need", dar man utgar fran redan 
befintliga inforrnationssystem. Wilson viii istallet titta pa "information use" som hor 
samman med det informationsutbyte som kan ske manniskor emellan. Han menar att 
forskningen ska kopplas samman med kognitiva faktorer som paverkar behov och bete
ende. 

Informationssokningsbeteendet styrs av olika behov 

"physiological needs,. 

"affective needs" 

"cognitive needs,. 

Vidare paverkas sokbeteendet av i vilken social miljo situationen sker, t.ex. forskarens 
status, erfarenhet och arbetssituation. 

" ... when we talk of users' 'information needs' we should not have in mind some con
ception of afimdamental, innate, cognitive or emotional 'need'for information, but a 
conception of information (facts, data, opinion. advice) as one means towards the end 

of satisfying suchfimdamental need'5. ·· (Wilson, 1981, s JO) 

Med detta resonemang efterlyser Wilson en vidare holistisk syn pa anvandaren. Anvanda
ren som en individ som lever och agerar i en viss social miljo. Dessutom ar det viktigt att 
ta reda pa vilken roll den sokta informationen spelar i anvandarens sociala omgivning. 

3.4.4 Dervins och Nilans jamforelse mellan traditionella och nya paradigm 

Nagra andra forfattare som varit banbrytande nar det galler att strukturera utvecklingen 
inom forskningen av anvandarstudier, ar Dervin och Nilan. Birgitta Olander har i sin 
doktorsavhandling (Olander 1992, s 21 t) gjort en overskadlig sammanstallning av deras 
teser, som jamfor det traditionella antagandet om anvandarens relationer till informa
tionssystemet med den nya synen pa anvandaren . 

''Objective vs. Subjective information: traditional studies of information .sys
tems have often viewed information as something objective, with a constant me
aning; the alternative approach regards information studies essentially as a 
study of human beings and behm1iour, and therefore information is subjective. 

Mechanistic. passive vs. Constructivist, active users: traditional information 
studies give users the role of passive recipients of objective information, or 
even as robot-like information processors; alternative studies focus on user be
haviour and information activities. 

Trans-situationality vs. Situationality: traditional studies have sought to identi
fy characteristics that would fit all users in all situations; that is, transituational 
user behaviour; the alternative view recognizes that users act differently at dif
f erent times, and that this reflects changes in individual situations. 
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Atomistic vs. Holisticviews of experience: with an atomistic approach the user 
intersection with the system is examined separately from its wider context; a 
holistic view includes the soda/ interaction that precedes and follows the user
system intersection, so that information behaviour may be examined indepen
dently of system constraints 

External behaviour vs. Internal cognitions: traditional information needs and 
usesstudies have focused on observable externals like use of sources and sys
tems, whereas alternative studies concentrate on cognihve behaviour. 

Chaotic vs. systematic individuality: traditional studies have often looked upon 
individuality as caotic and unpredictable, but in the alternative studies attempts 
at systematizing individuality in a scientific way have been made. " 

3.4.5 Belkins ASK-modell 

ASK betyder "anomalous states of knowledge" och ar en kvantitativ berakningsmodell 
for informationsatervinning dar man ur ett kognitivt perspektiv forsoker utga fran anvan
darens synvinkel. 

Belkin har utvecklat ASK-modellen med utgangspunkt fran att anvandaren har ett behov 
av information som inte ar specificerat. Han menar att det armer vardefullt att beskriva 
anvandarens ASK, an att fraga vad anvandaren har for krav pa systemet. 

"The ASK hypothesis is that a,1 information need arises from a recognized 
anomaly in the user's state of knowledge concerning some topic or situation 
and that, in general, the user is unable to specify predsely what is needed to re
solve that anomaly. Thus, for the pu,poses of IR, it is more suitable to attempt 
to describe that ASK, than to ask the user to specify her/his need as a request to 
the system. " 

Varje soksituation ar unik och bor styras av det obestamda behovet och inte av hur an
vandaren ska anpassa sig till systemet. 

Belkin menar att konventionella IR-system bygger pa " the best match" -principen och 
man kan inte fa fram "the best match" eftersom man inte vet vad man egentligen saker. 

Detta bygger pa att informationsprocessen ar foranderlig under sokningens gang - ny 
information ger nya tolkningsforetraden - vilket gor att den slutgiltiga kunskapen inte 
kan forutsagas i informationsprocessens begynnelse. Preciseringen av informationsbeho
vet kan alltsa inte goras forran man star med facit i hand. 

Informationsatervinning ar inte sa enkelt att informationsbehovet ar lika med textdoku
menten. Ett dokument uttrycker vad en forfattare vet om ett amne, medan ett informa
tionsbehov uttrycker vad en anvandare inte vet om ett amne. 

Konventionell informationsatervinning med sin "best match principle" letar efter det do
kument som overensstammer med det uttryckta behovet. Texten ar lika med behovet. 

Belkin menar att anvandaren oftast inte vet tillrackligt om ett problemomrade och borjar 
med att konstatera sin okunskap och forsoker darefter samla mer information om pro
blem for att na en kunskapsniva som gor det mojligt att veta vad man ar ute efter. 
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3.4.6 Peter Gardenfors kunskapsbegrepp 

Peter Gardenfors, professor i kognitionsforskning vid Lunds universitet, reflekterar over 
begreppet kunskap under en forelasning 1997 i Lund. Idag satter man ofta likhetstecken 
mellan kunskap och information. Undervisning idag syftar inte till som forr, att samla 
mycket kunskap i huvudet - att kunna utantill - utan till att genom olika fardigheter, t.ex. 
att lasa och skriva, kunna ta till sig den information som finns i hocker, datorer osv. Nu 
lagger vi mycket av var kunskap i yttre medier, som uppslagsbocker och datorer osv. I 
stallet for att minnas, ska vi Iara oss att hitta. Detta leder till omvardering av kunskap. 
Man litar mer pa kassaapparatens formaga, an om kassorskan raknar ut priset i huvudet! 
Men, menar Gardenfors, kunskap och information ar inte samma sak! Det racker inte att 
ha tillgang till mediema, vi maste ocksa kunna anvanda dem. Han tar som exempel att 
om man via Internet har tillgang till en ordbok pa swahili, far man en massa information. 
Men beharskar man inte spraket, kan man inte tolka informationen och da blir det ingen 
kunskap. 

Man kan stalla sig fragan : Har bibliotekarier nagon funktion att fylla i det har samman
hanget, nar sa manga har tillgang till Internet hemma eller pa arbetet? Ja, menar Garden
fors . Man maste kunna !eta och tolka i informationsvarlden. Den otroliga mangd infor
mation som kan utvinnas pa Internet, ar helt ostrukturerad. Han jamfor det med Kiviks 
marknad, dar det finns en otrolig massa skrap, men ocksa en de! av varde. Sokmaskiner
na saknar den kritiska bedomningen, som laggs over pa anvandaren. Bibliotekarien be
hovs for att kunna hitta ratt . Han namner uttrycket "cybrarian", dvs en navigator i cyber
space. 

De flesta sokningar pa Internet, sker med sokord, med hjalp av s.k . sokmaskiner. Ofta 
resulterar det i stora mangder traffar, med helt ostruktuerad information. Skrap blandas 
med vardefull information. En bibliotekarie kan tolka lantagarens fraga och forstar pa sa 
satt vad han eller hon ar ute efter. Detta klarar inte dagens sokmaskiner. For att komma 
till ratta med detta, kravs det att man studerar manniskans satt att soka, och tar fram 
system som liknar manskligt tankande. Dagens system laser anvandaren, menar Garden
fors . Han tar som exempel arkitekter som har tillgang till "fantastiska" ritprogram, men 
om man i borjan av ett arbete later dataprogrammet presentera bilden pa alla mojliga satt 
(snurra, vanda, vrida, fargsatta) blir man last och slutar tanka sjalv. 

Medierna blir allt mer och mer ett kommunikationsmedel. Vi skickar e-post, laddar hem 
filer osv. 

Framtidens datasystem maste - enligt Gardenfors - kunna fora en dialog med sin anvan
dare. For att kunna gora det , maste datorn ha samma erfarenhet som anvandaren. Den 
maste veta vad anvandaren har for avsikt och bakgrund. Detta ar svartl Systemen skall 
vara interaktiva, dvs. fora en dialog med anvandaren. 

Det ar problematiskt att bygga sadana system, men en nodvandighet, om man vill fa sys
tem som kan fora en dialog som liknar en mansklig dialog. 

Den manskliga kommunikationen kan beskrivas pa foljande satt: 

1. Kontextberoende 

2. Samspel 

3. Skapandet en gemensam varld 

4 . Medvetenhet om typen av kommunikation 

Vi pratar pa olika satt beroende av i vilken situation vi ar i. Datorer kan inte detta idag. 
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Den moderna utvecklingen har varit teknikstyrd . Hur ska vi fa fram de interaktiva system 
som Gardenfors efterfragar? Jo, menar han, genom att studera manskligt beteende i 
soksituationen och ta reda pa hur manniskor fungerar. Det ar inte tekniken som ar ett 
hinder, utan bristen pa kunskap om mansklig kommunikation. Darfor maste det satsas pa 
humanistisk forskning som kan ge verktyg att losa dessa problem och skapa datasystem, 
som fungerar i likhet med manskligt tankande. 

Information blir inte kunskap forran vi har tolkat informa.\ionen utifran var begrepp
svarld. 

Vi har behov av att tolka var information i forhallande till andra i en foranderlig omvarld. 
Vikten av att information ar en standigt foranderlig process, som paverkas av den sociala 
interaktionen. 
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4. Redovisning av intervjumaterial 

4.1 Syfte och urval av populationen 

Vart syfte med undersokningen var att ta reda pa hur forskare skaffar information till sin 
forskning. Darf6r har vi gjort ett &:umpvis urval av forskare efter foljande kriterier: 

• Tre fakulteter tillhorande UB I :s upptagningsomrade, namligen hu
manistiska, samhallsvetenskapliga och teologiska fakulteterna . 

• Anstallda pa Lunds universitet. 

• Tre forskarkategorier, namligen docenter, nydisputerade lasaret 
95/96 och doktorander. Genom detta urval tick vi forskare med oli
ka Jang erfarenhet. 

4.2 Avgransningar 

Juridiska fakulteten tillhor ocksa UB I :s upptagningsomrade, men har nyligen fatt ett 
eget stort bibliotek. 

For att praktiskt kunna gora ett slumpmassigt urval, utgick vi ifran Lunds universitets 
person- och adresskatalog 1996 nar det gallde docenter och doktorander. Nydisputerade 
tick vi fram genom de olika fakultetsexpeditionerna. 

Professorer valdes bort eftersom denna kategori till stor del har administrativa uppgifter 
och darf6r inte hinner forska sa aktivt . 

4.3 U rvalsmetod 

Vi bestamde oss for en population av sammanlagt trettio stycken forskare. Av dem skulle 
tio vara docenter, tio nydisputerade och tio doktorander. For att plocka fram dessa ut
fordes en lottdragning bland namn numrerade och hamtade fran Lunds universitets per
sonalkatalog ( enl Holme och Solvang 199 1, s 187). Den totala populationen bestod av 
186 docenter, 29 nydisputerade och 402 doktorander. Med tanke pa eventuella bortfall 
drog vi sammanlagt 60 lappar 

Forsta kontakten med forskarna skedde per brev, dar vi presenterade oss och var uppgift 
och gjorde en forfragan om de var intresserade av att stalla upp pa en intervju. Ett par 
dagar senare tog vi en andra kontakt per telefon och om vi fick napp avtalades en tid for 
intervju (bilaga 1 ). Som vantat blev det ett bortfall och nya kontakter tick tas. 

Slutligen genomfordes 29 intervjuer p.g.a. att vi av praktiska skal var tvungna att satta 
en deadline for undersokningens genomforande. Problem med bortfall gjorde att de in
tervjuade fordelades pa foljande satt : 

• 9 docenter 

• 7 nydisputerade 

• 13 doktorander 
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4.4 Intervjuernas upplaggning 

Yi valde att gora kvalitativa intervjuer, for att fa fram sa individuella svar som mojligt. 
Som utgangspunkt anvande vi intervjuguiden i en tidigare gjord undersokning som vi 
funnit vid var litteraturgenomgang, namligen Humanister s6ker information eller "Motet 
med den litauiske skoputsaren" (Lonnqvist 1988, bit. 2)(se var egen intervjuguide, bit. 
2) . 

Yid intervjuernas genomforande anvandes ingen bandspelare. Bada antecknade och efter 
att intervjun avslutats gick vi igenom och jamforde vara anteckningar. Vi fick en kansla 
av att avsaknaden av bandspelare upplevdes som friare. 

Nar alla intervjuer var genomforda, strukturerade vi resultatet enligt intervjuguiden. 

4.5 Sammanstallning av intervjumaterialet 

Yid redovisandet av intervjumaterialet utgar vi fran var intervjuguide. 

4.5.1 Informationsanskaffning 

25 forskare av 29 namner att kontakter med andra forskare ar en viktig informationskalla 
for forskningen. l 2 av dessa, varav 7 ar kvinnor, menar att forskarkontakt ar den vikti
gaste eller en av de viktigaste kallorna. Man betonar vikten av att inga i natverk, for att 
standigt halla sig ajour med vad som ar pa gang inom ett visst amnesomrade och att ha.Ila 
reda pa vem som sysslar med vad. Det ar ocksa viktigt att ha kontakt med andra forskare 
for att samarbeta, men ocksa for att inte .:'as~ 'uppfinna hjulet tva ganger" . 

Kontakterna forskare emellan kan vara av bade formellt och informellt slag. Den infor
mella kontakten forefaller vara av storre vikt. Handledaren namns av flera forskare som 
en viktig kalla i avhandlingsarbetet. I undervisningen namns ocksa studenterna som en 
kalla. 

Att skaffa sig sk. "gra litteratur" ar en viktig del i forskningsarbetet. Har namns kontak
terna forskare emellan som viktigt. I USA publiceras t.ex. bara de "basta" avhandlingar
na och mycket forskningsarbete publiceras darfor aldrig. En forskare namner att primar
kallan bestar av opublicerat material, flygblad och reklam. Da ar kontakten med andra 
forskare oumbarlig for att lokalisera och anskaffa materialet. 

Ett effektivt satt for forskare att kommunicera med varandra ar att anvanda e-post funk
tionen via Internet. En kvinnlig forskare menar till och med att e-post fyller en social 
funktion och ar till stor hjalp nar flera forskare samarbetar. Man kommunicerar enkelt, 
snabbt och okonventionellt. 

4.5.2 Olika institutioner 

4.5.2.1 Bibliotek 

Bibliotek av olika slag fyller en stor funktion i informationsanskaffningen. 25 av de in
tervjuade anvander UB med dess lane- och fjarrlaneservice och 5 av dessa anvander en
dast fjarrlaneservicen. 4 stycken anvander biblioteket sallan eller inte alls . Inom vissa 
discipliner finner man pa UB fram for allt baslitteratur och litteratur for teori och metod. 
Flera forskare menar att det saknas mycket utlandsk litteratur pa UB och att detta med-

24 



for att man darfor inte har sa stor nytta av biblioteket. Forskare inom andra discipliner, 
ofta dar forskningen aterspeglar svenska forhallanden, anser sig val tillgodosedda med 
UB :s material. En annan forskargrupp som ar nojda med UB:s material, ar de som an
vander sig av gammalt material; UB:s gamla kortkatalog och handskriftsavdelningen. 

lnstitutionsbiblioteken varierar i storlek, resurser och utbud, vilket aterspeglar utnyttjan
det av dem. Man kan ganska klart konstatera att forskarna i storre grad utnyttjar institu
tionsbiblioteken an UB, speciellt vad det galler tidskrifter, eftersom institutionsbibliote
ken har storre utbud av amnesspecifika tidskrifler an vad UB har. 

Nagon forskare menar till och med att institutionsbiblioteket har "alla" tidskrifter inom 
amnesomradet. 20 av 29 forskare valde institutionsbiblioteken eller nagot annat bibliotek 
i forsta hand och anvande sig av VB som ett komplement. 

Tva forskare hade utnyttjat Lunds stadsbibliotek eftersom man fick battre service dar. 
"Personalen ger sig mer tid, for att hjalpa vidare ... UB har ju mer resurser men armer 
stressade sa att man blir mer hanvisad till sig sjalv. Men personalen ar vanlig dar ocksa -
fast det beror pa personen." 

En forskare berommer det medicinska biblioteket pa Malmo Allmanna Sjukhus. Service: 
lattillganglighet, snabbhet och sallning. "Man slipper enorma mangder referenser.. . Det ar 
sa snabbt och bekvamt ... De tar hem vad jag vill ha ... Detar bara att lamna in en bestall
ning." 

Ett par kvinnliga forskare anvander sig av Kvinnovetenskapligt Forums bibliotek som 
forstahandsval. De poangterar bibliotekets roll som natverksfunktion och socialt rum. 
"Social traffpunkt. .. Personlig service centralt ... Ett forskningsrum ... intresse fran biblio
teket. .. Andan ar viktig hur man byggt upp ett bibliotek". 

En forskare lyfter fram Handelshogskolan i Stockholm, i jamforelse med sitt institu
tionsbibliotek och UB, eftersom de har : 

• individuell forskartjanstradgivning 

• bra tidskriftsbevakning 

• tidig och malinriktad datorisering 

Hogskolan i Kalmar jamfors av en forskare med UB nar det galler personlig service i 
allmanhet och snabbhet nar det galler fjarrlan . Kalmar far bast betyg. 

Flera forskare utnyttjar Kungliga biblioteket i Kopenhamn och aven andra institutioner 
med samma sjalvklarhet som sina egna institutioner och UB. D .v.s. man reser till institu
tionerna for att faktiskt soka sitt material och utnyttja bibliotekets specifika tjanster. 

Eget bibliotek har alla docenterna och aven nagra i de ovriga forskargrupperna. Det ar 
viktigt, och mycken moda laggs pa att inforskaffa bockerna sjalva. "Yiktigaste litteratu
ren finns kvar pa forskarens hylla." Man avsatter tid pa resor : konferenser och semestrar 
for att botanisera i utlandska boklador. Det ar viktigt att ha referenslitteraratur i sin nar
het och aga boken i fysisk form. "Lanar garna ut . .. boken ska vara levande ... rorlig ... " 

4.5.2.2 Arkiv 

Sju av forskarna namner arkiv som en viktig institution. 

Arkivmaterialets betydelse ar forbundet med det specifika amnesvalet. Flera av de fors
kare som huvudsakligen ar beroende av tillgang till arkiv tycker att tillgangligheten for
svarats under deras forskningsperiod. Nagra docenter har ett langt tidsperspektiv att re-
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ferera till och menar ocksa att fordyrade levnadsomkostnader har gjort det dyrt att ut
nyttja arkiv eftersom fiera av de stora arkiven Jigger i Stockholm, utomlands eller pa 
annnan ort. Har poangteras vikten av att sjalv kunna soka fritt i arkivmaterialet, vilket 
har blivit svarare eftersom arkiven forandrats bade organisatoriskt och ekonomiskt. 
" ... viktigt att ga mellan akterna ... lar sig mycket. .. " 

Har namns ocksa svarigheten med att bevara och varda gammalt material. 
"Tillgangligheten ett problem med aid re material. .. skuffas undan ... mycket i daligt 
ski ck ... kommer att forstoras ... " 

Flera forskare viii ocksa att arkivmaterial ska datoriseras for att oka tillgangligheten. 
Som exempel kan namnas handskriftsavdelningen pa UB dar det skulle vara vardefullt att 
katalogisera efter kon, socialgrupp/yrke, namn, kronologi och amnesord. Dagboks- och 
brevmaterial befinner sig under de manliga familjenamnen och inte under forfattarnam
nen, vilket gor det besvarligt att fa fram material till t.ex. kvinnoforskning. 

4.5.2.3 Museum 

En av forskarna anvander sig valdigt mycket av museer eftersom han fatt samla sitt eget 
kallmaterial till ett nytt forskningsomrade. Har namns problematiken med att fa tag pa 
utstallningskataloger, vilket ar en mycket viktig kalla. De trycks i begransad upplaga och 
finns tillgangliga under en begransad tid och tillhor den gra litteratur som inte ar katalo
giserad. Vissa museer ger ocksa ut tidskrifter som namndes som viktig kalla och vidare
referens. 

4.5.3 Olika kallor 

4.5.3.1 Monografier 

De fiesta forskarna anvander bade monografier och tidskrifter. Monografierna star for 
referenslitteraturen, baskunskaperna, perspektiven och kontexten. "Man skapar sig en 
begreppsbild." Avhandlingar namns av manga som en inledning till ett amnesomrade. 
Dessa ger i sin tur upphov till den valkanda "snobollseffekten", d.v.s. referenser ger refe
renser som ger referenser. De fiesta forskarna namner detta som det vanligaste sattet att 
inringa ett amnesomrade. Nar man last eller kanner till namnen pa litteraturlistan ar ma
terialinsamlingen fardig och amnesjakten kan anses vara avslutad. "Det varsta som kan 
handa ar om man hittar ett okant namn i referenslistan efter nagra ar. Ett namn som man 
horde kanna till ." 

De forskare som anvander utlandska monografier ar missnojda med UB:s utbud. Skonlit
teratur - aven utlandsk - ar lattare att hitta pa stadsbiblioteket. Ett problem med avhand
lingar ar att hara de basta avhandlingarna publiceras i USA, vilket gor att de fiesta av
handlingar hamnar i den gra litteraturens skugga. 

En forskare tycker att UB:s huvudsakliga uppgift ar att skaffa fier backer i stallet for att 
datorisera sa mycket. "Det dr dndajorja dataterminaler, vilket gar att det blir ett 
mindre na/soga dn vid de gamla kortkatalogema. Dar kunde fl.er soka samtidigt. " 

4.5.3.2 Tidskrifter 

Tidskrifterna star for det aktuella och specifika amnesmaterialet. Tidskrifterna ger de 
senaste forskningsronen och ar av storre betydelse for de forskare som amnesspecifikt 
maste ligga i frontlinjen pa grund av att forskningsutvecklingen framskrider sa snabbt 
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inom vissa omraden. Flera forskare papekar betydelsen av att sjalv regelbundet bladdra 
igenom aktuella tidskrifter for att ogna igenom innehallsforteckningen. Det kan ge nagot 
utover det man saker efter. Nagra kan prenumerera pa innehallsforteckningar av utvalda 
tidskrifter eller amnesomraden och andra tar upp detta som ett onskemal. 

Aven har galler den fysiska narheten till dokumentet. En forskare reser till och med runt 
till nagra hogskolor som ar mer valsorterade an UB och institutionbiblioteket. Flera fors
kare besoker regelbundet UB :s tidskriftsavdelning. "Den kunde gdrna vara lite storre 
och trivsammare. " Sammanfattningsvis ar dock institutionsbibliotekens tidskriftsutbud 
mer tillfredsstallande an UB: s, nar det gall er det specifika amnesomradet. 

Manga av forskarna papekar tidskriftsartiklarnas betydelse, aven inom smala och udda 
amnen. Dessutom var det en forskare som papekade att vi behovde inforliva och oversat
ta tidskrifter fran Osteuropa. "Det dr inte hara vi som har nat att ge Ost ... "Fl era fors
kare vander sig till KB eller institutionen i Kopenhamn, nar det galler att fa tag pa utland
ska tidskrifter. "Det ar uselt pa UB." 

Branschorganisationer och museer ger ut tidskrifter och arsbocker som tillhor det lite 
udda forskningsmaterialet, men som anses vara vardefullt . 

4.5.3.3 Bibliografier 

Det ar bara nagra fa (fyra) av forskarna som namner att de anvander bibliografier som en 
viktig och regelbunden kalla . Overhuvudtaget sa tycks kannedomen eller intresset for de 
egna bibliografierna vara valdigt litet . Vi har inte uttalat fragat om bibliografiernas bety
delse, men det ar inte manga av forskarna som spontant namnt dem som ett nodvandigt 
alternativ i sin sokstrategi. 

Fem forskare sammanstaller sina egna bibliografier efter forskningens gang och skriver 
ofta ner en sammanstallning eller ett abstract over genomgangen litteratur. Fyra av dessa 
ar docenter, varav en hunnit bli professor. 

4.5.3.4 Databaser: cd-rom, online 

18 forskare ar positiva till att anvanda sig av databaser. Bland dem finns aven de som inte 
har tillgang till natet och darfor inte har sa stor erfarenhet. Nio forskare upplever negati
va konsekvenser eller tror inte att databasernas anvandning ar av sa stor betydelse. Tva 
forskare namner inte databasanvandning alls. 

Endast en forskare har egen tillgang till online-sokning och anser att den ar latt att an
vanda. Har raknar vi inte med uppkoppling till Lolita 

En annan forskare - som dock inte sokt sjalv - tror inte att det ar sa svart att soka. 
(Medline) . 

• Lolita - UB :s katalog - ar den mest anvanda databasen. Den anvands 
mer eller mindre av 17 forskare . Nagra hade bara tittat i den. 

• 6 anvander Libris, 

• 4 anvander SSCI, 

• 3 namner att de gor egna databaser, 

• 2 anvander Current Contents, 

• 2 anvander Artikelsok, 
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• 2 anvander EconLit . 

• Ytterligare databaser narnns i enstaka fall . 

En forskare visade stor tilltro till databasernas uppbyggnad. "Far manfemtio traffar cir 
de de basta. " En annan forskare onskade mer specifika databaser inom sitt amnesomra
de. Nagon ville ha motsvarande system pa Artikelsok som i Lolita. (VTLS). 

De overvagande negativa kommentarerna galler informationsoverflodet med medfoljande 
sallningsproblem. "Farr letade man information, nu sallar man. " Men aven osakerheten 
infor soktekniker och sokmojligheter. "Forskarutbildningen tar/or givet att man kan 
soktelmik. " "Ger alltf6r stora s6km6jligheter. " 

Skepsisen gentemot det elektroniska dokumentets validitet och betydelse som praktisk 
vetenskaplig kalla " ... tror inte enbart pa def elektroniska dokumentet. "Man tog ocksa 
upp kvaliteten pa posterna i databaserna . Redundant information - "Bakom posterna 
doljs mycket skit··. 

4.5.3.5 Internet 

Internet som informationskalla ar ett relativt nytt begrepp i Sverige. En av forskarna be
rattade att han var en av pionjarerna nar han i borjan av 1990-talet, borjade att forska. 
Da fick man sjalv ordna med uppkoppling till natet . Idag ar Internet som informationskal
la ett medium pa inmarsch. 

Ett par forskare menar att de formodligen kommer att anvanda Internet mer i framtiden 
och att de idag inte beharskar soktekniken, som gor Internet till ett anvandbart medium. 

Det vanligaste anvandningsomradet ar att utnyttja e-post funktionen. Detta gbr 14 av de 
29 forskarna. Av dessa anvander tre endast denna funktion och inte Internet i ovrigt. 

Bland de intervjuade aterfinns tio stycken som overhuvudtaget ej anvander Internet, sex 
man och fyra kvinnor. tre av mannen ar fodda 1948 eller tidigare och tre ar fodda mellan 
1956 och 1970. Kvinnorna ar fodda mellan 1943 och 1954. En kvinnlig forskare 
( docent), kanner sig tyngd av att det forutsatts att man skall beharska all ny teknik och 
sager sig inte orka med att ta till sig det. Hon anvander alltsa inte Internet. En manlig 
doktorand menar att anledningen till att han inte anvander Internet ar att det inte finns 
nagon uppkoppling pa institutionen. Att fa det, star hogst pa onskelistan ! 

Utbver dessa tio finns en manlig doktorand som annu inte har nagon uppkoppling pa 
rurnmet och ar tveksam till om Internet ar sa bra informationskalla och tror nog att det ar 
battre att soka i databaser. Han far emellertid material via Internet, men sokningarna gbrs 
av institutionsbibliotekarien. En kvinnlig doktorand, som forskade som mest for nagra ar 
sedan, da det inte fanns mojlighet att anvanda Internet, menar att hon formodligen skulle 
ha anvant mediet idag. 

Ett par av forskarna ar mycket marginella anvandare och skeptiska mot mediet. En 
kvinnlig forskare tycker inte att det ger nagonting och att det tar for mycket tid. En an
nan kvinnlig forskare menar att Internet uppdateras daligt och darfor kan ge upphov till 
felaktigheter. En tredje kvinna sager att hon har forsbkt anvanda Internet, men fastnar i 
systemet. En av docenterna (manlig), som bara anvander e-post-funktionen, sager att 
mediet inte ger nagot nytt som han inte redan vet. "Internet ar mer glamour an kunskap". 

Utnyttjandegraden skiftar mycket bland de forskare som anvander Internet. atta stycken 
anvander diskussionsgrupper som kalla. tva av dessa ar passiva anvandare, dvs man foljer 
diskussionerna, men deltar inte sjalv. Man far pa detta satt bl.a.tillgang till referenslistor, 
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vilket anses vardefullt . De aterstaende fyra forskarna deltar aktivt i diskussionsgrupper
na. 

Att "soka pa natet" ar ett annat satt att utnyttja Internet. Man kan da anvanda sig av de 
sokmaskiner som finns och gora sokningar pa sina egna sokord. Bland de 29 forskarna 
namner sju stycken att de gor dylika sokningar pa natet. fyra stycken sager att de tittar 
speciellt pa vissa institutioners hemsidor, for att darifran fa artiklar, referenser och lankar. 
En forskare namner att han via institutionens namn kan soka forskningsrapporter och fa 
reda pa bestallningsnummer pa detta satt. Hemsidorna ar dessutom det mest farska ma
terialet, menar en annan forskare . 

Prenumeration pa e-post-listor namner tre forskare och far pa sa satt hem information 
direkt i sin egen elektroniska brevlada. 

Elektroniska tidskrifter, dvs tidskrifter som endast publiceras pa elektronisk vag, ar en 
kalla som utnyttjas av tre forskare . 

Internet som viktigaste kalla namner tva forskare . En av dem utnyttjar mediet fullt ut 
genom elektroniska tidskrifter, kollar hemsidor och lankar, har egen hemsida, prenume
rerar pa e-post-listor, deltar i diskussionsgrupper och bestaller litteratur fran bokhandeln. 
Han menar att det gar mycket snabbare att bestalla engelsksprakig litteratur fran en eng
elsk bokhandel via natet, an att institutionsbiblioteket skall gora ett inkop. Den andre 
forskaren som har Internet som framsta kalla saker primarmaterial via hemsidor och lan
kar. 

4.5.3.6 "Gra litteratur" 

Nagra forskare (sex) tar upp "gra litteratur" som en viktig kalla. Har kan man fa forsk
ningsresultat och annan viktig information, fore publiceringen och alltsa vara "forst" med 
att ta del av det mest farska. 

En forskare namner att hans forskarkontakter runt om i varlden ger honom tillgang till 
"gra litteratur" och darigenom information om sina kollegors pagaende arbete. 

Som tidigare namnts, publiceras inte alla avhandlingar i USA. Dessa ar ett slags "gra 
litteratur" som ar av stor vikt for en del forskare . 

4.5.3. 7 Statistiskt material 

Av de 29 intervjuade, anvander sig sex stycken av statistiskt material. For att fa fram 
materialet utnyttjas i huvudsak statliga verk och organ. Fyra forskare utnyttjar Statistiska 
centralbyran, SCB . En forskare menar att han hellre skaffar fram sitt material pa egen 
hand, for SCB:s material ar for dyrt och tar for Jang tid att fa fram! Ferr hade man be
tydligt storre tillgang till statligt statistiskt material, menar en docent med Jang erfaren
het. Idag maste man kopa materialet . 

Vidare namns Folkbokforingsregistret och Brottsforebyggande radet, BRA. 

En forskare namner Statistisk arsbok. 

4.5.3.8 Empiriskt material 

En stor del av forskarna skaffar sig information med hjalp av empiriskt material. Detta 
sker genom intervjuer, enkater, observationer och faltstudier. Intervjuer ar den vanligaste 
insamlingsmetoden. En av forskarna anvander sig av deltagande observation som metod, 
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vilket innebar att man med personlig erfarenhet Jar kanna saker inifran, utan att forlora 
sin kritiska formaga. 

Bland de 29 forskarna, som vi intervjuat, anvande sig 

• 18 av intervjuer 

• 4 av enkater 

• 3 av observationer, varav 1 stycken deltagande observation 

• 4 av faltstudier 

4.5.3.9 Dagspress 

Bland de 29 intervjuade forskarna, finns fem stycken som anvander dagspress som viktig 
kalla. Ytterligare en namner under intervjun dagspress, men inte som direkt kalla, utan 
for att halla sig ajour med vad som hander i varlden i evrigt . 

4.5.3.10 Kartor 

Kartmaterial ar en av de viktigaste kallorna for tre av forskarna. Tva av dem ar decenter 
med lang erfarenhet. De menar att tillgangen pa kartmaterial forsamrats avsevart genom 
aren. En docent anser att den nya teknologin i viss man orsakat detta. Ferr fanns det 
kartritare anstallda pa institutionen som manuellt gjorde battre kartor, an de kartor som 
forskarna idag producerar pa sina egna datorer. Dessa kartor ar darfor mycket svartill
gangliga. Det papekas dock att alla kartor finns pa UB, men klassificeringen ger dem 
svartillgangliga och att det saknas bibliotekspersonal som beharskar hanteringen. 

Vidare namns att stora internationella kartsamlingar idag finns lagrade i en databas och ar 
darfor svartillgangliga. 

Ferr fick man generalstabens kartor gratis, nu kostar det, sager en av docenterna. 

Den tredje kartanvandaren (doktorand) har haft stor nytta av Lantmateriets gamla kartor. 

4.5.3.11 Bokkataloger 

Tre forskare namner att de anvander UB:s gamla kortkataloger for aldre material, som 
inte finns i Lolita; systematisk katalog och Riksdagstryck . 

4.5.3.12 Ovrigt 

bvriga kallor som namns ar bokrecensioner, telefonkatalogen, kalendrar och arsberattel
ser. 

4.5.4 Ajourhallning 

Det finns manga olika satt for att halla sig ajour med vad som hander inom ett visst am
nesomrade. Det framkom emellertid under intervjuerna att vissa kanaler ar viktigare an 
andra. 

• 26 av de 29 forskarna utnyttjar tidskrifter for att halla sig ajour med 
sin forskning. Ett vanligt satt for att hinna ga igenom den stora in
formationsmangden ar, att skumma igenom innehallsforteckningen i 
tidskriften och valja ut det man viii lasa. Saledes ar titel och forfatta-
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re viktigt nar man sallar. Gar man vidare lases abstracts och ar det 
tillrackligt intressant lases hela artikeln . 
En de) forskare har egna prenumerationer. 

• 17 forskare namner bade konferenser och forskarkontakter. De bada 
tangerar varandra. En del menar att konferensen har olika syften. 
Deis skapas kontakter och dels far man mojlighet att presentera eget 
material. Man far ventilera viktiga ting med andra forskare. Man 
kommer for att se och synas. 
Bland de 17 som namnt forskarkontakter som viktig ajourhallnings
kanal , tar sju stycken speciellt upp begreppet "natverk". Man menar 
att forskningen ar ytterst beroende av dessa, for att man ska kunna 
kommunicera bade nationellt och internationellt. 

• Tolv forskare namner forlagsreklam for ajourhallning. De fiesta ser 
det mest som nagot man mer eller mindre bladdrar igenom. 

• Av betydligt stbrre vikt ar seminarier av olika slag. Framfor allt ar 
det seminarier som ges pa institutionen. Tolv namner detta. 

• A vhandlingar ar ocksa en viktig ajourhallningskanal. Tio namner 
detta. Deis far man ta del av aktuellt material, men framfor allt ar 
litteraturf6rteckningen viktig for att checka av referenserna och 
eventuellt hitta nagot nytt. Se aven 4 .5.3.1 

• Flera institutioner ger ut nyforvarvslistor fran institutionsbiblioteket. 
Nio forskare namner detta. Nyforvarvslistor fran UB, namner na
gon, men det var lange sedan! 

• ,\tt da och da ga till UB och botanisera i Oppen samling och pa ny
forvarvshyllan gor sex av de 29 forskarna. Tre gar igenom institu
tionsbiblioteket . 

• Tre stycken anvander bokhandeln for att se vad nytt som kommit ut. 

• Under intervjuerna framkom vid ett par tillfa!len att bokladorna i 
Storbritannien har ett avsevart stbrre sortiment an de svenska, vad 
det galler engelsksprakig vetenskaplig litteratur. Darfor ar ett bok
handelsbesok vid utlandsresan ett maste . 

• Inom vissa institutioner samarbetar man satillvida, att working
papers, abstracts och interna nyhetsblad cirkulerar. En institution 
har fran och med 1996 gett ut en arsbok om vad som producerats 
och vad som ar pa gang inom institutionen. Denna ar lasbar bade i 
tryckt form och via Internet . 

• Internet som ajourhallningskanal namns av fem forskare. Genom att 
kolla olika institutioners hemsidor, kan man bl.a . fa information om 
vilka kurser som kommer att ges och vad olika forskare haller pa 
med. En de) forskare anvander hemsidorna till att skaffa sig primar
material. En forskare laser dagspress i fulltext via Internet. Slutligen 
namns e-post-listor, som bl.a. ger farska litteraturlistor. 

• bvrigt som namns ar: 
- current contens 
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- monografier 
- bokutstallningar pa konferenser 
- dagspress 
- radio Pl 
- Bibliotekstjansts sambindningslistor 
- bokklubbar 
- rapporter 
- bibliografier i databaser 
- deltagande observationer och samtal 
- det dagliga samtalet med kollegor 
- handledaren 
- bokrecensioner 
- litteraturlistor 
- tillfalligheter 

4.5.5 Anskaffning 

4.5.5.1 Bibliotek 

Det mest vanliga sattet att skaffa sig de backer, tidskrifter och andra dokument, efter det 
att man vet vad man ska ha ar, att anvanda sig av nagon form av bibliotek. 26 stycken 
utnyttjar UB pa nagot satt. UB :s egna samlingar ar sakbara via Internet och de flesta 
utnyttjar mojligheten att bestalla on-line fran tjansterummet. Mycket anskaffas genom 
fjarrlan . 

Institutionsbiblioteken ar en annan mojlighet for anskaffning, tolv stycken namner detta. 
Fem forskare menar att de kan lamna inkopsforslag till institutionsbiblioteket som da 
koper in onskad litteratur. 

4.5.5.2 Kollegor 

18 stycken av de 29 forskarna lanar backer av sina kollegor 

4.5.5.3 Koper 

For en de! forskare kanns det viktigt att aga sina backer. Elva stycken koper darfor 
mycket backer. Fyra av dessa namner speciellt att de kaper via boklador i utlandet. Tre 
forskare bestaller via Internet . 

4.5.5.4 Ovrigt 

Var och en av forskarna anvander sig av flera olika satt for att skaffa sitt material. De 
ovan namnda ar de mest frekventa . Dessutom framkom vid intervjuerna aven bl.a. antik
variat, handledare, prenumerationer, arkiv och museum som mojliga anskaffningsvagar. 

4.5.6 Utnyttjande av bibliotekarien 

Synen pa bibliotekarien ar overvagande positiv. Endast en forskare uttrycker tydligt att 
det inte skulle innebara nagon fordel att lamna over en sokning och sager "Vem vet a/It 
om a/la sokvagar och al/a biblioteks databaser och a/la dmnesomraden." Dock ar han 
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positiv till att fa individuell radgivning om relevanta kallor. Ytterligare en forskare sager 
att han inte utnyttjar bibliotekarien for att gora sokningar och sager: "Det ingar knap
past i hennes arbetsuppgijter", men tror samtidigt att hon skulle klara av det. Detta svar 
kan jamforas med att en forskare tycker att det inte ar hennes sak som forskare att utfora 
sokningar. Att lamna over en sokning sparar tid och ar sakrare, menar hon. Ytterligare 
nagra forskare menar att man sparar tid genom att lamna over sokarbetet. Manga forska
re anser, att det ar bnskvart eller rentutav nodvandigt, att bibliotekarien har baskunska
per i amnet. 20 akademiska poang namns som lampligt . 

Slutligen sager en forskare, att installningen till bibliotekarien ar personrelaterad och att 
han inte lamnat over nagon sokning, eftersom han sjalv viii bedoma sokresultatet. Dar
emot, menar han, behovs bibliotekarien for teknik och sokstrategi . 

4.5. 7 Onskemat 

Svaren pa fragan om vilka onskemal som finns infor framtiden, varierar naturligtvis bero
ende pa hur nulaget ser ut. Det kan vara en onskan om att fa egen uppkoppling till Inter
net (3), att kunna kopa fler bocker (4), att fa resa mera pa konferenser och seminarier 
och pa sa satt fa battre forskarkontakter ( 6) mm. Det mest frekventa svaret ( 11) avser 
emellertid en onskan om att ha nagon, eventuellt en bibliotekarie, som hjalper till med att 
soka och navigera i informationsoverflodet. Man viii ha nagon som informerar om nya 
sokmojligheter och utvecklar sokstrategier. En av forskarna viii heist slippa "allt" vad det 
galler sokarbete, bestallning och leverans. 

Det finns ocksa onskemal om nagon form av "gate-keeper" som haller reda pa vilka ny
heter som publicerats och vad som ar pa gang inom verksamhetsomradet. Atta forskare 
talar om detta. 

Tillgangligheten ar ocksa viktig. En de! forskare menar att det ar viktigt att ha dokumen
ten i fysisk form . Man viii ocksa ha narhet till materialet i form av storre oppna samlingar 
och storre samlingar i Lund overhuvudtaget, medan andra kan tanka sig tillganglighet via 
Internet, for att sedan kunna skriva ut det man viii ha. 

Tva forskare kommer in pa begreppet virtuellt bibliotek. En av dem har en onskan om 
Sveriges eller t.o .m. Nordens universitetsbibliotek som en gemensam organisation. Sam
arbete ar A och 0 , menar han, for att fa maximala tillgangar och att anvanda de ekono
miska resurserna pa basta satt. Forskningen behaver fler internationella kallor. Sverige 
maste vara i forskningsfronten, menar han. 

I detta sammanhang kan laggas till en onskan om att battre kunna lokalisera "gra littera
tur", som namns av tre forskare . 

Onskan om battre tillganglighet kan ocksa uttryckas genom langre oppettider pa UB, 
battre tillganglighet till kartor och arkiv, samt att mer material Higgs in i databaser. 

Tva forskare namner att de skulle vilja fa utbildning i att anvanda Internet och andra 
elektroniska hjalpmedel. 
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4.6 Sammanfattning 

• 25 av 29 forskare anser att kontakten med andra forskare ar viktig 
for informationsanskaffningen, dar det visade sig att informella 
kontakter ar nog sa betydelsefulla. 

• 25 forskare anvander UB:s lane- och fjarrlaneservice. Mest nojda ar 
de som anvander svenskt material. 

• Institutionsbiblioteken utnyttjas i storre utstrackning an UB, fram
forallt nar det galler tidskrifter. 

• De fiesta forskama anvander bade monografier och tidskrifter, dar 
monografiema star for bakgrunden och tidskriftema for det aktuella. 

• Fa forskare namner bibliografier som viktig och regelbunden kalla. 

• I 8 forskare ar positiva och nio ar negativa till att anvanda sig av 
datoriserade databaser. 

• Internet ar en informationskalla pa inmarsch och det storsta an
vandningsomradet ar e-postfunktionen. 

• Konferenser namns som viktiga ajourhallningskanaler. 

• Synen pa bibliotekarien var overvagande positiv, men det var en 
blandad installning till vad som ingick i bibliotekariens arbetsuppgif
ter. 

• Elva har bnskemal om att ha nagon som hjalper till med att sbka och 
hantera informationsbverflodet. 
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5. Analys av intervjumaterialet 
Efter flertalet genomgangar av intervjuerna, utkristalliserades nagra kategorier ur fors
karnas informationssokningsmonster. Naturligtvis finns det en risk for att vara fragor till 
viss del styrts av var fragemanual. Men de allra flesta forskarna har generost och spon
tant redogjort for sin informationsanskaffning, i vissa fall sa fullstandigt att vi inte behovt 
inflika vara fragor. Dessutom har svaren vavts in i varandra och andra formuleringar har 
belyst fragestallningarna. Vi har aven forsokt tolka hur forskaren redogjort for sina svar. 
Detta har vi gjort i den omedelbara genomgangen efter intervjuerna, t.ex. vad vi har kun
nat utlasa mellan raderna av den person vi haft framfor oss. 

Vi viii i var uppsats titta pa en del generella likheter bland forskarna, men ocksa indivi
duella sokbeteende. 

5.1 Forskarkontakter 

Sa gott som alla intervjuade forskare betonar vi kten av kontakter med andra forskare . 
Denna kontakt ar nodvandig bade som kalla for information och for att halla sig ajour 
med forskningen inom sitt omrade. I forsta hand handlar det om kontakt mellan forskare 
inom samma disciplin, men en tydlig tendens visar pa att forskningen idag mer och mer 
bedrivs tvarvetenskapligt . Man har en holistisk forskningsinriktning. Ett citat belyser 
detta: 

"Den sociala interaktionen, alt kunna sdtla kunskapema i ett sammanhang, dr 
minst /ika viktigt som backer och tidskrifter. " 

Som ett forsta steg finns ofta en naturlig kontakt och utbyte av erfarenheter pa den egna 
institutionen. Ofta ar man ensam pa institutionen inom sin forskningsgren, men menar 
anda att det vardagliga motet och samtalet med andra pa institutionen, ar av storsta vikt 
och kan ge nya infallsvinklar till den forskning som man bedriver. 

"Man ska inte underskatta de! vardagliga samtalet. " 

"Det gar inte at! rationalisera bort det personliga motet, oral och antecknings
boken." 

For doktoranderna, som ofta inte har forskat sa manga ar, har handledaren en viktig 
funktion att fylla . I det har sammanhanget ar handledarens roll den, att han eller hon for
medlar kontakter och slussar doktoranden vidare i etablerandet av kontaktnat - natverk. 
Att etablera ett stort och val fungerande natverk ar ett mycket tidskravande arbete under 
manga ar. 

Handledarens roll beskrivs pa liknande satt av Lonnqvist (1988, s 56). 

Nasta steg gar utanfor institutionen, for att skapa kontakter i det tvarvetenskapliga arbe
tet. Vi stotte pa en institution, dar samarbetet ar sa gott som obefintligt. Forskaren i fra
ga sokte sig i stallet garna till narliggande institutioner, for att kunna utbyta ideer och 
asikter. 

Vi lade marke till en tendens, att kvinnor i hogre grad an man kanner starkt behov av den 
sociala manskliga kontakten forskare emellan. En kvinnlig forskare betonar just detta, att 
det ar speciellt viktigt for kvinnor att ha natverk utanfor den egna institutionen. Hon sa-
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ger vidare att forskningslaget i Lund ar positivt, eftersom det finns kvinnor i maktposi
tion. Flera kvinnliga forskare namner Kvinnovetenskapligt forum i Lund, som en plats 
vilken beframjar kontakten forskare emellan. Det ar har intressant att jamfora med under
sokningen av samhallsvetare (Line 1971, s 415), dar man poangterade att det inte fanns 
nagon skillnad i arbetssattet mellan man och kvinnor. 

Tillaggas bor, att det forekommer ensamvargar i forskarvarlden ocksa. I det har fallet 
fick vi svaret att han heist ville klara allt sjalv och heist slippa ga till biblioteket. 

Vi har i var undersokning kommit fram till att forskarkontakter ar en av de viktigaste 
kalloma for informationsanskaffning. Birgitta Glanders avhandling kommer fram till mot
svarande resultat. 

"One of the most important findings in this study was that the participants were 
mostly concerned with, and clearly preferred, meeting implicit needs by internal 
information seeking. It is dourly the method for information provision that they 
thought best served their research work. " 

(Olander 1992, s 162) 

Jamfor man daremot med Harriet Lonnqvists undersokning ( 1988) vi ii vi ge forskarkon
takterna en mer framskjutande plats an i "Motet med den litauiske skoputsaren". Mellan 
dessa undersokningar ar det cirka nio ar. Man kan fundera over om den tendens i rikt
ning mot tvarvetenskaplig forskning och forskning i ett globalt perspektiv, som vi namnt 
ovan, kan ha medfort att man ar mer beroende av forskarkontakter idag, an for nio ar 
sedan. En del undersdkningar av annu tidigare datum, t. ex. Corkill 1977 och 1978 
(Lonnqvist 1988, s. 18) tar upp att forskarkontakter har stor betydelse, trots att forskar
na till storsta delen arbetade for sig sjalva. Papekas bor att dessa undersokningar gallde 
enbart humanister, medan var forskargrupp inneholl humanister och samhallsvetare. De 
forskare i var undersokning som inte anvande sig av forskarkontakter som viktig kalla, 
kom fran bada de undersokta faku lteterna. 

I Lines undersokning (Line 1971 , s 416) tar man ocksa upp forskarkontakter, men Jagger 
inte sa stor vikt vid dessa. 

5.1.1 Gate-keeper 

Gate-keeperfenomenet beskrivs i anvandarundersokningar fran olika discipliner, som vi 
tagit del av. Hoglund & Persson, som studerat hur tekniker saker information (1984, s 
8), menar att forskaren i forsta hand nar information via vissa nyckelpersoner, sk. gate
keepers. Hoglund & Persson (ibid) skriver att dessa nyckelpersoner samlar information 
bade formellt och informellt och formedlar sedan informationen muntligt till sina kolle
gor. Vidare menar de, att information kan fordelas mellan olika individer efter olika 
principer. Det kan innebara att en del far alldeles for mycket information, medan andra 
utestangs fran viktig information. En annan funktion som gate-keepern ocksa kan ha, 
liknar mer grindvaktens; man kan utestanga eller slappa in information. 

"Det jinns dock en tendens bland forskare med hog status att i forsta hand 
kommunicera med andra hogstatusforskare sa att hogproduktiva och vdlinfor
merade mer byter information sinsemellan an sprider den till de som av o/ika 
anledningar har sdmre tillgang till i11formatio11. ,. 

(Ibid) 
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En forskare i var undersokning, menar att professorn bestammer inriktningen pa den 
forskning som bedrivs pa institutionen. Detta tycker vi ar ett exempel pa en "grindvakt". 
Han eller hon kan genom sin auktoritet dra till sig eller utestanga information. En av do
centema sa att han tick slcickat till sig "gra litteratur" via e-post. En annan kommentar 
var att etablerade forskare styr urvalet av tidskrifter som finns pa institutionen. 

Formella gate-keepers, d .v.s. personer som har till uppgift att bevaka ett visst amnesom
rade; ha koll pa vad som produceras och salla i informationsoverflodet, har vi inte stott 
pa i var undersokning. Daremot uttryckte ett flertal forskare onskemal om, att det borde 
finnas nagon som hjalpte till med ajourhallning osv. Detta menar vi, visar att forskare 
idag, i jamforelse med Corkill 
som namnts tidigare, har en mer utatriktad attityd an tidigare. 

Birgitta Olander skriver i sin avhandling (Olander 1992, s 144), att oerfarna forskare ofta 
har nytta av en gate-keeper, for att kunna hantera och salla i informationsoverflodet. (Jfr 
hur vi beskrivit handledarens roll.) 

5.1.2 Natverk 

Ytterligare ett steg ut i forskarvarlden sker med kontakter nationellt och internationellt. I 
detta sammanhang ar ett standigt aterkommande ord - natverk. Har kommer vi sjalvklart 
in pa fenomenet konferenser. Att aka pa konferens gor man for att halla sig ajour inom 
sitt forskningsomrade, men framfor allt for att skapa och uppratthalla kontakter med 
andra forskare . Vi lade marke till , att vissa etablerade forskare inte har samma behov av 
att aka pa konferens. Man anser sig inte ha samma behov av att se och synas. Denna 
sjalvsakerhet finns ocksa nar man sallar i informationsoverflodet. 

"Man blir sjalvsdker med aren. Vet att man kan sin sak. . " 

Detta visar tydligt att konferenserna har mycket stor betydelse for forskarnas kontaktnat, 
speciellt i unga ar och i borjan av karriaren . 

5.1.2.1 E-post 

Ett annat slag av natverk bygger man med hjalp av e-post. Manga forskare ser denna 
funktion som en mojlighet att fa forskarkollegor fran hela varlden direkt in i sitt eget ar
betsrum ! Ett exempel pa detta ar att tva eller flera forskare fran olika delar av varlden 
kan publicera en vetenskaplig artikel tillsammans, genom att kommunicera via e-post. 
Anvandarna menar att man med e-post kan kommunicera snabbt, enkelt och framfor allt 
okonventionellt. Mediet har fler likheter med samtalet, an med brevet (var kommentar) . 

5.1.3 Anvandning av ny teknik i forskningsarbetet 

Under de senaste aren har det skett en IT-explosion, framfor allt vad det galler Internet 
och dess olika funktioner. Papekas bor att den nya teknologin fortfarande ar ett stort 
hinder for manga. Langt ifran alla anvander e-post bland annat pa grund av, att man helt 
enkelt inte kan anvanda den. Vi ser i var undersokning att det till viss de! ar en genera
tionsfraga, men aven yngre forskare kan ha en negativ installning till elektroniska hjalp
medel overhuvudtaget. Har menar vi att detta beror pa okunskap och att man darfor 
varjer sig, vilket far till foljd att teknologin blir ett hinder istallet for ett hjalpmedel. En 
kvinnlig forskare sager, att kvinnliga studenter i hogre grad an manliga, har samre sjalv-
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fortroende vad det galler teknologi . Man har darfor pa hennes institution hallit kurser om 
Internet, speciellt for kvinnor. Genomgaende finns ett stort behov av teknisk service. 

Vi kan inte lika tveklost som i "Motet med den litauiske skoputsaren" pasta att forskarna 
generellt forholl sig positiva till anvandning av ny teknik i forskningsarbetet. 

Det lir en svar och ansvarsfull uppgift att infora nya hjalpmedel, som sa totalt forandrar 
arbetssattet, som informationsteknologin har gjort. Vi fick under intervjuerna veta att det 
till en institution kopts in stora mangder elektroniska hjalpmedel, men att de fungerade 
daligt. Orsaken var den, att for fa manniskor beharskar den nya tekniken. Pa sa satt ska
par man ett motstand mot det nya, helt i onodan - det kostar massor, men fungerar inte! 

Har saknas alltsa nagot, eller rattare sagt, saker har kommit i fel ordning. Innan man kan 
borja anvanda sig av nagot nytt, behaver man utbildning. Detta ar vad som saknas. Flera 
forskare efterlyser just utbildning. Man tror att man skulle ha anvant nya medier, om man 
fatt mojlighet till utbildning. En forskare sager att det forutses i forskarutbildningen, att 
man beharskar soktekniker m.m. Det vi kan notera ar, att det forekommer, att man koper 
in dyr utrustning, innan man ar forberedd att ta emot den. 

Har kommer vi in pa ansvarsfragan. Vern skall ansvara for att forskarna far mojlighet till 
den utbildning de behaver? 

5.2 Bibliotekets roll 

Vi vill har aterknyta till resonemanget om olika paradigm inom biblioteks- och informa
tionsvetenskapen. I borjan av seklet harskade paradigmet som sag biblioteket som en 
social institution. Denna bibliotekssyn borde kanske inte forkastas . Under vara intervjuer 
kom resonemanget om biblioteket som en social institution upp. Vi kan inte som i seklets 
borjan, tala om biblioteket som en institution som samlar nastan all kulturell och veten
skaplig information rent fysiskt inorn sina vaggar, men om vi anpassar tankegangen till 
dagens situation, blir resultatet det virtuella biblioteket, en kunskapsplattform och knut
punkt for det globala natverket. 

" The new definition of 'collection' for the libra,y may become the dynamic 
management of linkages, both across the network of information as well as the 
preservation of the multimedia knowledge links that autherslreaders determine" 

(Anderson 1992, s 116) 

En av de intervjuade forskarna talade just i de har termerna. Han myntade begreppen 
Sveriges universitetsbibliotek och Nordens universitetsbibliotek och menade att ett sam
arbete ar nodvandigt for att tillsamrnans bidraga till och dela pa resurserna. Darfor, fort
satter han, borde det vara forbjudet att kopa backer och stalla pa sitt tjansterum. Det 
inneblir att den basta litteraturen star pa rummen, rnedan forskama sedan gor inkopsfor
slag till biblioteket pa andra klassens litteratur och kuriosa. Bibliotekets bestand blir 
darfor otillfredsstallande. Han menade vidare att forskningen i vart land, behaver fler 
internationella kallor, sa att Sverige, som ar ett forhallandevis litet land kan halla sig kvar 
i fronten av internationell forskning. Biblioteket far kritik av en de! forskare vars forsk- , 
ningsamne har en internationell pragel. De menar att det saknas mycket utlandskt mate-
rial och att de darfor inte har sa stor nytta av universitetsbiblioteket. Forskare som dar-
emot arbetar med forskning som helt och hallet behandlar Sverige, ar vasentligt mer noj-
da och utnyttjar biblioteket i mycket hogre grad. Detta lir naturligtvis ganska sjalvklart! 
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Det ar en omojlighet att varje universitetsbibliotek ska kunna kopa in och hantera all 
varldens dokument . Det maste losas pa ett annat satt! 

Med ovanstaende resonemang som bakgrund viii vi nu knyta ihop tradarna. Vi har ge
nom var undersokning kommit fram till att de fiesta forskare anser att biblioteket behovs 
och har en plats i samhallet. Det har klart framkommit i undersokningen att manga fors
kare har ett starkt behov av en social motesplats, for att kontinuerligt ha kontakt med 
andra forskare. Man kan da tala om en motesplats dar man kan traffas oga mot oga, men 
ocksa en motesplats for den samlade kunskapen i ett globalt perspektiv. I det globala 
sammanhanget kan man utveckla tanken om det virtuella biblioteket. En logisk foljd blir 
att universitetsbiblioteket ar en institution som samordnar och ar centrum och knutpunkt 
for dagens forskning, som ar bade tvarvetenskaplig och bedrivs i ett holistiskt perspektiv. 

Institutionsbiblioteken skall naturligtvis inte glommas bort. De fiesta forskare anvander 
dessa mycket mer an UB. Har ser vi ingen inkonsekvens. Institutionsbiblioteket ar en del 
av universitetsbiblioteket, som i sin tur ar en del av ett nationellt system och i sin for
langning en del i ett globalt informationssystem. Det virtuella biblioteket i linje med ho
listiskt tankande. 

Om biblioteket ges en sadan central roll som beskrivits ovan, finns ocksa mojligheten att 
samordna och ansvara for de sokverktyg som behovs. I var undersokning har vi tydligt 
markt vilka svarigheter som rader p.g.a. informationsteknologins inmarsch. De automati
serade bibliotekssystem som finns idag utgar knappast fran anvandaren, utan ar som vi 
tidigare redogjort for anpassade efter ett redan befintligt system, som anvandaren i sin tur 
maste anpassa sig till. Detta Staller till problem. Manga klagar pa att det integer nagot 
att soka pa Internet eller i databaser, eftersom man far inga eller alltfor manga traffar. 

5.2.1 Anvandarcentrerade informationssystem 

I snart ett halvt sekel har forskningen inom biblioteks-och informationsvetenskapen i 
manga avseenden handlat om vikten av att skapa informationssystem som utgar ifran 
anvandaren. Vi har utifran var tolkning funnit bevis for att det finns ett gap mellan system 
och anvandare, och darfor blir anvandarna missnojda och informationssystemen utnyttjas 
inte maximalt . Vad ar da anledningen till detta gap? 

Ett flertal tearier inom informationsvetenskapen, pekar pa att informations-systemen 
maste utga fran anvandaren. Disciplinen maste enligt Wilson (Wilson 1981 , s 12) 

·· ... need to be drawn from psycology and sociologi, as much as from communi-
cation theory. " Och " ... the technology involved is only a part of the total sys-
tem, and that the user ... is an important element. " 

For att skapa anvandarcentrerade system maste man ,enligt Gardenfors, studera mansk
ligt beteende i soksituationen och veta hur manniskan fungerar . Den moderna utveck
lingen har varit teknikstyrd, nu maste man satsa pa humanistisk forskning. Det ar inte 
tekniken som ar ett hinder, utan bristen pa kunskap om mansklig kommunikation, sager 
Gardenfors. 

Belkins modell (Belkin 1982, s 61) bygger just pa interaktion mellan anvandare och in
termediar/informationssystemet. Denna modell har, som namnts i teoriavsnittet, utveck
lats ur hans ASK-modell (Anomalous State of Knowledge). Modellen syftar till att man 
genom hela kunskapsprocessen/forskningsprocessen forandrar sin kunskapsniva och 
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darfor har informationen man soker inte ett konstant budskap, utan maste relateras till 
kontexten, tiden och den sociala situationen. 

Detta resonemang stammer precis med en kommentar fran vara intervjuer. 

"Vi studerar var/den, som i va,je 6gonblick f6rdndras. 
Ny information f6rdndrar varldsbi Iden" 

Detta viii vi anknyta till var undersokning pa sa satt, att det finns ett behov hos forskama 
att ha en central punkt for kunskapsinhamtande och social kommunikation forskare 
emellan. Har har biblioteket en viktig funktion att fylla . Biblioteket i sin tur maste arbeta 
for att skapa system som utgar ifran sina anvandares behov. 

Ett problem som man stater pa i det har sammanhanget ar, att skapa system som kan 
anpassa sig till olika anvandare. I Annual Review of Information Science 1993 :28 
(Internet), skriver Cheryl Metoyer-Duran att, litteraturen inom informationsvetenskapen, 
tar liten notis om de kulturella faktorer som styr en manniskans sokbeteende. Hon fort
satter: 

"Even less research has considered the activity of gate-keepers who link ethno
linguistic communities and the information resources needed to solve their 
problems" 

(Internet 1996) 

5.2.2 Personlig bibliotekarie 

Problemet med informationsbverflod gbr sig ofta pamint. Ett citat belyser detta: 

"Farr letade man litteratur, 1111 sallar man" 

Informationsoverflodet Staller krav pa nagon form av tjanst som hjalper till att salla. En 
aterkommande reflektion bland manga av forskarna ar vardet av en personlig och amnes
kompetent bibliotekarie. Tryggheten av snabb och personlig service. Aven har poangte
ras den manskliga och personliga interaktionen. Man kan dock urskilja tva huvudsyner pa 
vad en bibliotekarie har for roll. Den ena ar den okritiska tillforlitligheten pa bibliotekari
ens specifika yrkeskompetens, ofta ur teknisk synvinkel, av dem som inte har sa stora 
kunskaper i de datoriserade hjalpmedlen. Den andra synen ar okunskapen om biblioteka
riens kompetens och resursmojligheter. I varje fall framkom det inte spontant, att man 
sag bibliotekarien som en interaktiv resurs i informationsforsorjningen. Man ansag att det 
kravdes amneskompetens, att man maste gbra sallningen sjalv och Iara sig soksystemet 
o .s.v. En forskare talar om att det vore bnskvart med nagon som gjorde sammanfattning
ar av hocker och tidskrifter. bnskemalen om en gate-keeper, som namnts ovan, blandas 
ofta med onskemalen om att ha en person till hands, som kan serva, gora sokningar, be
stalla och leverera. Detta ar ju bibliotekariens arbetsuppgifter, men vi har i var under
sokning forbluffats av, att forskarna inte sjalvklart kopplar samman dessa onskemal med 
en bibliotekarie. I alla fall utnyttjas inte alltid bibliotekarien i dessa sammanhang. Vi har 
bl.a. fatt svaret: 

" ... det ingar knappast i hennes arbetsuppgifter .. . " 
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En forskare menar emellertid, att installningen till bibliotekarien ar personrelaterad, vilket 
bestammer i vilken grad man utnyttjar bibliotekarien. 

5.3 Narhet till kallan 

Behovet av narheten till kallan avspeglar sig i att institutionsbiblioteken anvands i forsta 
hand. Det namns inte bara som specialiserat amnesbibliotek utan ocksa som social plats 
nar det galler service, browsing och overblickbarhet. Mangas onskemal ar att behalla det 
personliga och nara biblioteket med udda service at sin forskargrupp. Har uttrycks inte 
bara behovet av bibliotek som den praktiska betydelsen av tillgangliga dokument utan 
ocksa som ett socialt rum som man kanner sig hemma i. Nagon hade egen nyckel, nagon 
slank in pa udda tider, manga namnde tryggheten och servicen och den personliga kon
takten . 

"Det fysiska avsfandet till samlingarna visade sig ha en stor betydelse for om 
dessa anvdndes i informafionsanskaffningen eller inte. Resultatenfran under
sokningen visade klarf aft den humanistiske forskaren i regel forst avsoker 
ndrmiljon borjande med def egna privata biblioteket" 

(Lonnqvist 1993, s 35) 

Manga uttrycker ocksa i sina onskemal mer resurser till det egna "privata" biblioteket. 
Man onskade sig storre medel till bokinkop. Flera forskare tyckte det var viktigt att ha 
dokumentet i fysisk form. Det var viktigt att aga den egna boken. "Den ska sta pa min 
hylla, men jag lanar garna ut. . . " Nagon onskade sig fler bokhyllor och stbrre plats. Det 
var viktigt att vara omringad av bocker, tidskrifter och dokument for att kunna anvanda 
materialet som referenslitteratur, uppslagsverk eller spontant browsa i. 

Flera forskare onskade pengar till bokhandelsresor utomlands. Trots otillgangligheten var 
bokhandelsshoppandet utomlands ett nastintill tvangsmassigt behov vid resor. Detta be
ror pa det begransade utbudet bade i de svenska bokhandlarna och det otillrackliga utbu
det av utlandsk litteratur pa UB. Fjarrlan var for de flesta en alldeles for langsam proce
dur, endast nagon enstaka vantade ut sina fjarrlan med talmodigt jamnmod. 

Aven den mest flitige och positivt installde Internetanvandaren hade ett eget bibliotek. 
Det inneholl udda litteratur som kan vara svar att fa tag pa. 

Det finns sakert ovarderliga skatter inom de olika institutionernas personliga och privata 
bibliotek. 

Pa nagot satt vore det viktigt att forbattra det daliga tvarflodet mellan institutionema 
genom battre natverk och informationsystem. Det skulle ocksa stodja den tvarvetenskap
liga utvecklingen och helhetssynen pa forskningen. Dessutom skulle det forrnodligen 
rationalisera och bespara bibliotekets tjanster pa ett satt, men pa ett annat satt skulle det 
krava systematisering och tillgangliggorande av den dolda litteraturen. Nagon slags or
ganiserad gatekeepersfunktion i ett samspel mellan den eller de som innehar den rollen pa 
institutionen - och biblioteket. 

Narheten till dokumenten innebar ocksa att det uttrycktes en overvagande tillfredsstallel
se over UB :s oppna samlingar och onskemal om annu storre oppna samlingar. Browsing 
mellan hyllorna eller inom ett amnesomrade var for manga en viktig rutin. Det var endast 
en forskare som var negativ till oppna samlingar. Han ansag att UB hade en naiv install
ning till manniskans inneboende slarvighet och darmed att det var frustrerande med 
oordningen pa hyllorna. 
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"Folk sdtter aldrig tillbaks bockerna dar de tar dem. " 

5.4 Slumpens urval 

"Det dr oft a slumpen som styr ... " 

Eftersom man bar med sig den forutfattade bilden av den systematiske forskaren, tyckte 
vi att det var anmarkningsvart att manga forskare namnde slumpens betydelse vid littera
turinsamlingen och materialletandet. Behovet av att browsa i bokhandelshyllor, oppna 
samlingar, tidskriftsavdelningar och dokumentens innehallsforteckningar maste, trots 
tidsbrist, vara sa givande att dessa tidskravande metoder lonar sig. Detta var ett viktigt 
inslag i informationssokningsmonstret och kunde ofta anses vara mer givande an att sys
tematiskt harva igenom det bibliografiska amnesomradet. Det namndes av flera forskare 
att man avsatte tid for att slumpmassigt soka. Det var ocksa de informella kontakterna pa 
konferenserna som plotsligt kunde ge oppningar i forskningsarbetet. Ett forfluget tips ... 

Det slumpmassiga irrationella och informella maste ges utrymme bade i biblioteksrummet 
och informationssokningsprocessen. Det ar i varje fall en viktig ingrediens i forskarens 
informationssokningsmbnster. 

Fa av de forfattare vi last tar upp slumpens betydelse for forskarnas informationsvanor. 
Line namner det i ett tillagg till sin artikel. 

Line tar upp "accidental discovery" i sin undersbkning av samhallsvetenskapliga forska
res informationsbehov och vanor. Han har dock inte inkluderat det avsnittet i sin ur
sprungliga presentation, men menar anda att det ar ett valkant fenomen bland forskare 
och att man bor ta med det i berakningen nar man designar informationssystem. I Lines 
undersokning ar det vid genomgang av tidskrifter som det sker flest slumptraffar. Sen 
kommer referensfynd vid letandet efter nagot annat. Tips fran andra kolleger och biblio
teksbrowsing kom pa tredje och fjarde plats. Bokhandelsbrowsing var inte sa vanligt, 
vilket flera av vara forskare redogjorde sa varmt for och som dessutom var av vikt for 
dem eftersom detta namndes och inte det mer metodiska letandet i bibliografiska kallor. 

Line fick dalig respons pa slumpens betydelse for forskningen i sin utfragning, men i var 
undersokning namndes den sa pass ofta att vi tycker att det ar en avgorande faktor i 
forskarens informationsokningsvanor. 

5.5 "Snobollseffekten" 

Nastan alla beskrev hur man letade referenser som gav referenser som gav referenser .. . 
Ellis beskriver detta fenomen i sin undersokning av naturvetare och samhallsvetare och 
kallar det for "chaining". Man ringar in sitt amne och anser att man tackt in litteraturen 
nar kanda forfattare och titlar borja aterkomma. Lonnqvist behandlar detta fenomen i sin 
undersokning och konstaterar att det ar mycket vanligt bland forskarna att soka pa namn 
eftersom man ocksa ar intresserad av en viss skola eller en viss inriktning. Detta kan 
jamforas med var erfarenhet av anvandandet av Internet. Man saker sig ofta till ett uni
versitet eller en organisation som utgangspunkt for vidare sokning eller tjanster. 
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" Man hade for def mesta namnet pa en forfattare el/er en annan person och 
letade rdtt pa /itteratur skriven av el/er om denna. " 

(Lonnqvist 1988, s 63) 

En av forskama i var undersokning uttryckte sig sa har: 

"Det vdrsta som kan handa dr ndr nat okdnt namn dyker upp i en referens efter 

fl 
. ,, 

era ar .. . 

Har spelar fackJitteraturens dignitet en stor roll och man bedomer artikJama efter var de 
ar publicerade. Vissa tunga, valrenommerade tidskrifter borgar for ett smalt nalsoga ge
nom vilken endast ett fatal artiklar slapps efter manga manglingsomgangar av amnets 
"graddspecialister". Man gar systematiskt igenom tidskrifternas referenslistor och index. 
Aven omnamnda namn av andra kanda forfattare borgar for att intresset ska vackas hos 
den informationtorstande forskaren . Lonnqvist beskriver det : 

"Han sokte 'jorskarcentrerad' lilleratur men ibland ocksa hela skolors littera
tur. " (Lonnqvist 1993, s 36) 

5.6 Omedvetenhet om bibliotekets resurser 

En annan monstervav som framtrader i var forskargrupp ar att manga forskare saknar 
anvandarutbildning pa forskarniva i bibliotekskunskap. Det framtrader dels genom en 
uttalad 6nskan om utbildning, dels genom betvivlande av sina bibliotekskunskaper och 
dels genom en undran over hur andra forskare gor. Man kanner en osakerhet infor sok
tekniker och sokmojligheter. 

"Forskarutbildningen tar for givet alt man kan sokteknik. " 

En del forskare kommenterade att de forst efter var forfragan om intervjun har reflekte
rat over sina informationsvanor. Vi noterade aven att det saknades insikt i ganska ele
mentara bibliotekskunskaper, sa som sokmojligheter i Lolitasystemet, egna bibliografiska 
databaser, uppbyggnaden av sokprofiler, boolesk soklogik ... Aven direkt information sa 
som att nyforvarvslistor finns - fast pa Internet - och inte pa bordet, var tydligen en val 
forborgad hemlighet. Ingen av vara respondenter kande till detta. 

I Ellis ( 1993, s 361) undersokning som jamfor naturvetare och samhallsvetare, konstate
rades ocksa att man inte hade sa god kannedom om bibliografiska hjalpmedel. 

Lonnqvist konstaterar ocksa i sin undersokning att amnessokning antingen var ett okant 
begrepp, inte anvandes eller innebar att amnessokningen avgransades till att galla en viss 
skola eller vissa forfattare . (Lonnqvist 1988, s 63) 

En forskare trodde att det inte var sa svart att soka i Medline, vilket sakert gar bra att 
Iara sig, men trots allt kraver kontinuerlig anvandning for att halla sig ajour med sokrnoj
ligheterna. Detta hor ocksa samman med problematiken med anvandarvanlighet kontra 
flexibelt soksystem. Det man vinner i anvandarvanligt granssnitt innebar ocksa att sok
mojligheterna blir stelare, vilket i sin tur sakert beror pa att de tekniska mojligheterna 
finns, men inte ar utvecklade. Det beror ocksa pa maskinens stelbenthet gentemot den 
associativa manniskan. 
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Den slaende reflektionen utifran biblioteksperspektiv ar den stora omedvetenheten eller 
medvetna bortvalet av bibliografiska kallor. Antingen beror detta pa att man inte har 
kannedom om kalloma eller att dear for svara att hantera (tillganglighet, precision och 
validitet) eller att dear for daliga nar det gaiter sokfunktioner och specifikt innehall. 
Detta ar en problematik som Tore Ahlback tar upp i en artikel fran 1987, dar han kritiskt 
granskar en CRUS-rapport av Sue Stone. Aven Lonnqvists undersokning visade att den 
bibliografiska medvetenheten var lag. (Ibid, s 86, 125) 

"Det storsta flertalet intervjupersoner stod 'hand/a/Ina' inf or ordet 
'dmnessokning' e/ler fragan 'hur anvtinder du biblioteket for alt s6ka informa
tion om ett visst dmne '?" 

(Lonnqvist 1993, s 36) 

"Formal bibliographical tools, including abstracting and indexing services, al
so appear to be under-used; at least, there appears to be no great eagerness on 
the part of social scientists to use Them regularly. ·· 

(Line 1971, s ./31) 

Omedvetenhet visar sig ocksa i anvandandet av Internet. Man anvander mest Internet 
som kommunikationskanal (e-post, e-postlistor och diskussionsgrupper). Ofta prbvar 
man sokmojligheterna, men trottnar pa det ospecifika och oandliga materialet. "Ger 
al/tjor stora s6km6jligheter. " Sokningar pa Internet kraver bade tid och kunskap om 
olika sokmetoder eftersom sokmaskinerna ar sa nyckfullt olika varandra. 

"Libra,y staff are at preselll considerably under-used; a good many problems 
of the social scientists could be quickly and easily solved if they would only 
consult librarians, but this is one of the last things they are likely to do. " 

(Line 1971, s ./31). 

5. 7 Forskarstatus 

De intervjuade forskarna i var undersokning representerade tre olika forskar kategorier 

• etablerade forskare - decenter 

• nydisputerade forskare 

• doktorander 

Anledningen till denna uppdelning var att vi antog att informationssokningsmonstret va
rierade beroende pa hur Jang tid man hallit pa att forska. Detta resonemang har vi aven 
funnit i andra anvandarundersokningar. 

5.7.1 Erfarenhet 

Docentema uppvisade en mer sjalvsaker attityd an de bada ovriga kategorierna. 

"Sokningar pa Internet ger inget nytt som jag inte vet. " 

Etablerade forskare har under arens !opp skaffat sig ett mycket stort kunskapsbagage, 
som gor att man pa eget bevag kan salla i informationsmangden. Samma sak beskriver 
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Olander ( 1992, s ). Man har inte heller ett lika stort behov av att forvissa sig om att man 
verkligen har uttomt alla referenser, utan satter sjalv sina granser for vad som behovs. 

Var undersokning visar ocksa att de flesta erfarna forskare ofta koper mycket litteratur 
och har darfor ett eget digert bibliotek. Detta namner ocksa Lonnqvist (1993, s57) 

Typiskt for den etablerade forskaren ar som tidigare namnts ett mycket stort och valeta
blerat natverk. Genom detta natverk har de mycket stor mojlighet att skaffa viktig infor
mation, vilket ocksa Lonnqvist namner (1993, s 62) 

Jamfor aven vad som skrivits under rubriken Gate-keepers. 

Det forefaller aven som om det finns en informell rangordning inom institutionen. En 
nydisputerad forskare menar att man far olika mycket hjalp pa institutionsbiblioteket be
roende pa var i hierarkin man star och en doktorand menar att man star ett pinnhal ner, 
om man som doktorand inte har nagon doktorandtjanst . 

5.7.2 Kon 

I var undersokning ingick naturligtvis bade manliga och kvinnliga forskare . Aven om vi 
inte intervjuat fler an 29 forskare - varav tolv var kvinnor - och darfor inte kan dra nagra 
generella slutsatser, tycker vi oss marka en viss tendens, att kvinnliga forskare inte visar 
samma sjalvsakerhet som sina manliga kollegor. De kvinnliga docenterna sallar inte lika 
sjalvsakert i informationsmangden, utan viii ha storre fullstandighet i sokresultaten. 

Kvinnorna visar ett storre behov av socialt samarbete och kanner samhorighet kvinnor 
emellan. En kvinnlig forskare sager att det ar bra forskningsklimat i Lund for att det finns 
kvinnor i maktposition. Flera kvinnliga forskare namner Kvinnovetenskapligt forum som 
en institution som man garna anvander sig av. 
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6. Slutsats 
Vi ska besvara vara fragestallningar i detta kapitel. 

6.1 Pa vilka olika satt skaffar sig forskare pa UB 1 information till sin 
forskning? 

Vi har i var undersokning visat att kontakten med andra forskare bade ar en viktig infor
mationskalla och en viktig del av informationssokningsmonstret. Den sociala interaktio
nen har stor betydelse bade for informationssokningsprocessen och inhamtandet av kall
material. Inte minst den informella kontakten spelar stor roll for det dagliga forsknings
arbetet dar slumpen spelar en avgorande roll. Bade forrnella och informella natverk ar av 
stor vikt och dar har vi tyckt oss skonja att kvinnor Jagger storre vikt vid natverkens so
ciala betydelse. Tidigare anvandarundersokningar tar delvis upp de personliga natverken 
och den sociala interaktionen, men vi tycker inte att <let tillmats tillrackligt stor betydelse. 

Ett annat satt att skaffa sig information pa ar att utnyttja biblioteken. De fiesta forskarna 
anvander sig av UB och/eller institutionsbiblioteken, men generellt sett utnyttjar man de 
bibliografiska hjalpmedlen till mycket liten del. Biblioteket utnyttjas mest som anskaff
ningscentral. Detta stammer val overens med de tidigare undersokningar vi studerat. 

Internetanvandningen bor ocksa betonas eftersom det bade kan ses som ett informations
sokningssatt och en kalla som Jigger utanfor bibliotekets vaggar. Internets viktigaste an
vandningsomrade var ju kommunikationsdelen med andra forskare. Bland de intervjuade 
forskarna var det en ganska liten grupp som anvande sig av Internet for att skaffa infor
mation. Har kan man nog se en betydande forandring om nagra ar nar alla fatt tillgang 
och kunskap om Internets olika tjanster, eftersom <let fanns en overvagande stor nyfiken
het bland manga infor detta nya fenomen. Internet har inte behandlats i nagon tidigare 
undersokning vi last. 

6.2 Kan man urskilja nagra monster i forskargruppens informations
sokningsprocess? 

Vi har i var kvalitativa analys tagit fram de utmarkande monster som framtratt vid inter
vjuerna. Valkanda fenomen i litteraturen ar "snobollseffekten" som bade planmassigt och 
slumpmassigt flitigt utnyttjas dels som inledande litteratursokningsmetod och dels som 
slutligt inringande av amnet. 

Till mycket stor del styr slumpen vilken information som anvands av forskaren . De 
slumpmassiga kontakterna - som vi tidigare namnt - men ocksa vanan att da och da ga till 
biblioteket och slumpmassigt botanisera bland hyllorna och bladdra i tidskrifter, ar exem
pel pa hur slumpen styr. Det ar anmarkningsvart att man valjer det slumpmassiga sokan
det, istallet for att ga bibliografiskt och systematiskt tillvaga. 

6.3 Vilka olika slag av information/kallor ar man i behov av? 

Vi viii genom var undersokning skilja pa fyra olika slag av kallor. 

• Tryckta och otryckta kallor 

• Formella och informella kallor. 
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De tryckta kallorna bestar av traditionella dokument t.ex . monografier och tidskrifter. 
Dessa ar ocksa formella kallor. Vidare finns det informella, tryckta kallor t.ex. det som 
benamns "gra litteratur". "Gra litteratur" fick man huvudsakligast tag pa via sitt person
liga kontaktnat d .v.s. informella kallor. Otryckta formella kallor ar konferenser, semina
rium, natverksmaten, forelasningar, disputationer och institutionsmaten. Andra otryckta, 
formella kallor ar databaser och Internet. Otryckta informella kallor ar e-post och det 
spontana samtalet. 

Vi har tidigare namnt vikten av kommunikationen forskare emellan. Med detta som bak
grund skulle man kunna dra slutsatsen att de informella otryckta kallorna har en mycket 
framtradande plats i informationssokningsprocessen. Man kan jamfora detta resultat med 
vad Birgitta Olander kom fram till i sin avhandling, dar hon tillskrev att kontakten med 
kollegor och andra forskare ar av storsta vikt. 

Wilson konstaterar i sin sammanfattning av 50 a.rs anvandarstudier (Wilson 1994, s 42), 
att information ar en form av kommunikation och horde ligga narmare detta forsknings
omrade. 

6.4 Vilka olika tjanster ar forskarna i behov av? 

Forskarna ar inte bara ~r i behov av ett bibliotek som anskaffningscentral utan ocksa att 
det finns ett behov av ett bibliotek som socialt rum for att tillgodose behovet av den so
ciala interaktionen mellan forskare och interaktionen i informationsprocessen mellan an
vandare och intermediar. Biblioteket bar ocksa beakta behovet av det slumpvisa sakan
det och det spontana botaniserandet bland hyllorna. 

Har maste foreligga ett stort gap mellan bristen pa sofistikerad, individuellt anpassad 
anvandarutbildning - aven pa forskarniva - (somliga namnde att de aldrig hade haft nagon 
som heist biblioteksutbildning, vilket vi misstanker ar representativt for alla forskargrup
per) och bibliotekets bristande formaga att fora ut kunskaper om sin verksamhet och sina 
resurser. I anvandarutbildningen behaver man medvetandegara forskarna om amnes
specifika bibliografiska hjalpmedel och garna fa igang ett samarbete om bibliografiernas 
innehall och utforande. Det kan ju ocksa vara sa att en del ar daliga eller obefintliga ur 
anvandarsynpunkt . 

Biblioteket behaver mycket mer aktivt ga ut bland forskarna och upplysa om sin kompe
tens. Har kravs ocksa att man medvetandegar sina anvandare om bibliotekariens mer 
djuplodande roll, nar det galler forhallandet mellan anvandare och intermediar i informa
tionsprocessen. 

"When scientists are convinced that librarians understand why communication 
is the essence of science, then librarians will find that they will have some 
enthusiastic, collaborating scientists on their hands. " 

(Garvey 1979, s 126) 

Peter Ingwersen talar om att det ar bibliotekets och informationsundervisningens ansvar 
att medvetandegara anvandaren om den kognitiva processen. (Ingwersen 1992 s.189). 

Bibliotekets ansvar ar att medvetandegara sina anvandare om sin roll, sin kompetens och 
sina resurser. Det ar ocksa bibliotekets ansvar att erbjuda och marknadsfora anvandar
utbildningar for olika anvandargrupper, icke att forglamma sin huvudsakliga anvandar-
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grupp. Dessutom ligger det inom bibliotekets kompetensomrade att medvetandegora 
anvandaren om den kognitiva informationsprocessen. 

Vi ser ingen motsattning mellan det sociala och vinuella biblioteket, utan anser tvanom 
att var undersokning bland forskare visar att det finns ett behov av bade ett narvarande 
socialt bibliotek som fungerar som en motesplats och ger utrymme for informationspro
cessen och ett ur informationsanskaffningssynpunkt effektivt granslost bibliotek som nar 
utanfor bibliotekets vaggar och Sveriges granser. 

"The creation and communikafion of knowledge and the role of libraries as ac
tive agents in that process encompass many issues and perspectives that involve 
the interaction between libraries, readers, and information technology in the 
sociological process to construct new knowledge. " 

(Andersson 1992, s 108) 
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7. Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om forskares anvandarvanor och anvandarbehov vid humanistiska, 
teologiska och samhallsvetenskapliga fakulteterna vid Lunds universitet. Utgangspunkten 
har varit att gora en litteraturgenomgang av anvandarundersokningar som pavisar ett 
paradigmskifte i jamforelse med detta sekels utveckling inom informations- och biblio
teksvetenskap. Utifran detta har vi redovisat nagra verk som presenterat nya teorier som 
stammer med en paradigmforandring och aven gjort jamforelser med andra anvandarun
dersokningar. 

Vi har tolkat att det finns en pagaende paradigmforandring inom biblioteks- och infor
mationsvetenskap. Man fokuserar sig pa att forsoka vidga anvandarens formaga att soka 
information och utnyttja informationsprocessen till ett kunskapsinhamtande under sok
ningens gang. Inom forskningen av anvandarstudier finns ocksa en utveckling som pekar 
mot att forsoka se anvandaren ur ett storre helhetsperspektiv d.v.s. utanfor bibliotekssys
temet och utga fran den enskildes informationsprocess, vilket ar en foranderlig och unik 
process for varje individ. 

Vi har ocksa forsokt beskriva informationsprocessen och kunskapsbegreppet ur en holis
tisk och kognitiv synvinkel. 

For att undersoka forskarnas informationsvanor och informationsbehov, har vi stallt fol
jande fragor : 

• Pa vilka olika satt skaffar sig forskare pa UB 1 information till sin 
forskning? 

• Kan man urskilja nagra monster i forskargruppens informationssok
ningsprocess? 

• Vilka olika slag av information/kallor ar man i behov av? 

• Vilka olika tjanster ar forskarna i behov av? 

Med litteraturen och fragorna som utgangspunkt, har vi gjort en intervjuundersokning av 
29 forskare vid Lunds universitet . Undersokningen har bestatt av kvalitativa intervjuer 
som sedan har strukturerats, redovisats kvantitativt och analyserats med kvalitativa in
slag. 

Var slutsats ar att forskarna tillmater de personliga forskarkontakterna stor betydelse och 
att informella kallor ar en nog sa viktig del i bade formella och informella sammanhang. 

De flesta forskarna anvander biblioteken som anskaffningscentral , men institutionsbiblio
teken anvands i storre utstrackning pa grund av narhet, specialicering av tidskriftsbestan
det och den personliga servicen. 

Internet anvands i ganska begransad utstrackning, vilket beror pa graden av kunskap, 
tillgang och en viss sund skepsis. Internet som meddelandeformedling overvagde jamfort 
med Internet som kalla for informationssokning. E-post anvandning verkar mest utbredd, 
sen kommer e-postlistor och diskussionsgrupper. Sokning gjorde man i mycket liten ut
strackning. Det tog for lang tid och man kunde for lite om sokstrategier. 

De fiesta forskarna anvander sig av bade planmassigt och slumpmassigt sokande nar det 
galler att inringa ett nytt amne. Den laga medvetenheten och utnyttjandet av bibliografis
ka kallor ar ett valkant faktum i litteraturen. Ofta soker man efter referenser som ger 
referenser istallet for att utnyttja amnesspecifika bibliografier systematiskt . 
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Vi fann att de otryckta informella kallorna har en framtradande plats i informationssok
ningsprocessen. Detta ar ocksa belagt inom litteraturen. 

Aven om forskarna utnyttjar bibliotek mest som anskaffningscentral, uttrycks ocksa ett 
tydligt behov av biblioteket som socialt rum. Detta hanger samman med forskamas in
formationssokningsvanor d.v.s. det viii saga vikten av informella och formella forskar
kontakter och det slumpvisa sokandet och behovet av narhet till kalla och sjalva doku
mentet. 

For forskaren finns det ett behov av storre bibliotekskunskap och kunskap om den kog
nitiva informationsprocessen. Detta for att battre kunna utnyttja bibliotekets resurser och 
tjanster och for att battre kunna strukturera sin informationsanskaffning i ett standigt 
vaxande informationsflode. 

Biblioteket behaver medvetandegora sina anvandare om sin roll, sin kompetens och sina 
resurser. Det ar ocksa bibliotekets ansvar att erbjuda och - framforallt - fora ut sina an
vandarutbildningar till olika anvandargrupper. Det galler aven att klargora och utveckla 
den mer djuplodande rollen i forhallandet mellan anvandare och intermediar i den kogni
tiva informationsprocessen. 

Vi viii ocksa med var undersokning visa att vi inte ser nagon motsattning i det sociala 
och virtuella biblioteket, utan att finns ett behov av bade ett nara socialt bibliotek och ett 
granslost globalt bibliotek. 
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Bilaga 1: Brev 
Till 

Namn 
Inst 
Lunds Universitet 

Dalby/Lund 961114 

Vi ar tva bibliotekariestuderande fran Hogskolan i Beras. Just nu haller vi pa med att 
skriva var magisteruppsats, som handlar om hur forskare skaffar sig information till sin 
forskning. 

Vi tankte genomfora ett antal intervjuer, bland forskare ur olika forskakategorier. Vi har 
gjort ett slumpmassigt urval av anstallda vid Lunds universitet och Du ar en av dem som 
vi skulle vilja intervjua om Din forskning och da framforallt om hur Du saker informa
tion. Intervjun kommer att vara ca. en timma. 

Vi kommer att kontakta Dig pa telefon i nasta vecka, for att hitta en tid som passar Dig. 

Vi ar mycket tacksamma for Din medverkan ! 

Med vanlig halsning 

Charlotte Hakansson 
Hokvagen 6 
227 32 Lund 

Tel. 046-13 59 81 

Kerstin Malmgren 
Norreskogsvagen 17 
240 10 Dalby 

Tel. 046-20 09 79 

e-mail: 
familj . malmgren@mailbox. swipnet . se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Huvudpunkter och underavdelningar, dar underpunkterna ar vara stodord 

Personuppgifter 

Kon 

Alder 

F orskningsstatus 

etablerade forskare=docenter 
nyligen (under la 1995/96) doktorerade 
forskarstuderande, som haller pa med sin avhandling 

Bakgrund 

Varfor borjade Du att forska? 

Forskningsamne 

Kan Du kort beskriva vad din forskning handlar om och vad den gar ut pa? 

Fragestallningar 

l . Informationsanskaffning 

Beratta i stora drag hur Du skaffar dig information till din 
forskning 

formella/informella kontakter 
samtal/diskussioner/fragor med kolleger 
,, gra litteratur" 

Vilka institutioner anvander Du? 

2. Olika kallor 

Bibliotek, arkiv, museer osv 
eget/officiellt bibliotek 

Var? Om nej, varfor inte? 

Vilka olika slag av kallor anvander Du? 

Internet 

monografier, tidskrifter, databaser ( cd-rom, on
line ), bibliografier, kataloger,bibliotekspersonal 

diskussionsgrupper 
bulletin boards 
sokningar 

Vilken kalla ar viktigast? 
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Under intervjun 

3. Hur haller Du dig ajour med forskningen i ditt amne? 

tidskriftscirkulation 
browsing 
currant contents 
databasservice 
egna prenumerationer 
forlags-och bokhandelskataloger 
kongresser/seminarier 
nyforvarvslistor fran bibliotek 

4 . Hur gor Du for att fa tag pa hocker, tidskrifter och andra mangfaldi-
gade dokument, nar Du vet vad Du viii ha tag pa? 

lanar av kolleger 
utnyttjar bokhandlare/antikvariat 
vander dig till bibliotek 
om Du inte vet hur, vad gor Du da? 

5. Kan Du tanka dig att lamna over en sokning till t.ex. en biblioteka
rie? 

6. Om Du hade alla resurser som behovdes, vad skulle Du onska dig 
for att forbattra informationsanskaffningen? 

• Observera attityder till att vilja forandra sitt informationssoknings
monster 

• Tron pa att t.ex . en bibliotekarie skulle kunna utfora sokningar 

• och kunskap i en bibliotekaries kompetens 

• Kunskap om vilka informationskallor som finns 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationel! hi:igskola. Studenter kom
mer fran hela landet for att studera har. Hi:igskolan bestftr 
av fem institutioner octi utbildningsprogram och kurser ges 
inom omradena bibliotek och information, textil, teknik, pe
dagogik sam[ ::!:1ta och ekonomi. 

Hi:igskolans Jokaler ii1:,bt>r mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, mt:r. rle textila ut

bildningarna har sittursprung annu langre tillbaka i den stat
!iga Tekniska Vafskolan som inratt<tdes redan 1866. 

F orskning och utvecklingsarbete ar en .expanderande de] 
av hogskolans verksamhet. Hi:igskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju-harads
bygden och i andra delar av landet och utlandet. 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshi:igskolan i Boras landets enda 

specialhi:igskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hi:igskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och infom1ationsveten
skap ges vid Gi:iteborgs universitet. 

Hogskolan i Boras 
Biblioteket 

men bibliotekshogskolan 

I I IIIIIIIII II Ill 
16000 000092471 

logskolan i Beras 
501 90 BORAS 
el:('33 - 16 40 00 
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