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Förutsättningarna föratt söka och återvinna information har genom informations- 
teknologin (IT) jorändrats drastiskt under det senaste decenniet. Biblioteken har 
datoriserats och anpassat organisationen för att underlätta anvundningen av 
bibliotehresurse~ Följer infomtionsvanoma såda~za förändringar eller uppstår 
ett gap mellan möjligt och faktiskt injhmtionsbeteende? I en fallstudie av ett 
universitetsbibliotek och dess användare, belystes förändringarna i bibliotekets 
organisation och service, samt infonnationsvanor hos kategorin lärare forskare, år 
1983 och 1993, genom upprepad datainsamling med ett tioårsintervall. 

Biblioteken är ingalunda ensamma om att påverkas av infórmationsteluiologin 
även om den märks särskilt tydligt där omfattande informationshantering är 
verksamhetens kärna. Den statliga IT-kommissionens rapport beskriver de 
otaliga möjligheter som IT medför inom flera olika verksamhetstyper, t ex 
hälso- och sjukvård, näringsliv och utbildningsväsende. JT-användningen 
väntas medföra en omvalvande samhällsförändring. 

I rapporten uttrycks också en stark strävan att se till att Sverige, somnation, 



senast k 2010 blir en av de mest framstående vad gäller IT-användning. Sett 
i relation till denna vision ai- det iniressai~t att studera användarnas informa- 
tionsvanor, deras faktiska ilyttjande av IT samt aridra infornationskällor. Hur 
föriindras informationsvanorna när tillgången på infornationstehologi ökar 
och nya infomationsk%llor tillkommer? Vika förutsättningar finns det för 
biblioteks- och IS-användning i olika brukarmiljöer? Vad innebk IT och den 
nya informationsordningen för bibliotekens roll? 1 en fallstudie av ett 
universitetsbiblliotek och dess användare belyses förändmgarna i bibliotekets 
organisation och service samt infornationsvanor hos kategorin lärarelforskare 
under en tioårsperiod, 1983-1993. 

gar i oinvklden och i biblioteken 

När det galler forskningsbiblioteken har under senare år flertalet större 
forskningsbibliotek verkligen gerlomgått stora f ö r k ~ n g a r .  Man har datonseral 
katalogsystem och lånerutiner. Många har också i samband hiimed förandrat 
sin organisation, och fått en delvis ny syn på anvadarekunder såväl som på 
den egna verkcaniheten. Overbibliotekaxie Göran Gellerstam, Lunds univer- 
sitetsbibliotek, menar att dagens högskolebibliotek betraktas som service- 
institutioner, man talar om dem sorri verhamhetens hj& men n5.r det handlar 
om resurstilldelning så glöms biblioteken i slutandan bort. Han beskriver 
vidare situationen så h&: 

Detpågår en stöwe förändring i våra högskolebibliotekan våra uppdragsgbare 
inser/. ../E dar korekurrensutsaeta, vi har ont om lid, ont om pengar och vi är klart 
oroade inför de förändringar som måste ske. l 

I förhållande till omfattningen av dessa förändringar i Sverige har relativt lite 
av systematisk forskning kring denna förändringsprocess bedrivits och få av 
dess effekter har rapporterats. Det har dock gjorts vissa surveyunders 
vid flera större universitetsbibliotek. Vid Stockholms UB pågår t ex en studie 
som bygger på intervjuer med användare om informationsbehov och 
användning av informationsresurser. Resultaten pekar bl a på ett begränsat 
utnyttjande av befmtliga tekniska hjal~medel.~ 

Forskningsbiblioteken & liksom andra delar av den offentliga sektorn 
påtagligt berörda av den diskussion om kostnader, effektivitet, målstyrning, 
kvalitetsmatning osv som förts under senare år. Här kan man också notera ett 



ökat intresse för utvärdering av utbildning och forskning och av högskolornas 
verksamhet och kvalitet över huvud taget. Det är naturligtvis rimligt och 
önskvärt att se bibliotekets verksamhet som bidragande till de överapande 
målen i högskolan. I vad mår1 detta sker och hur olika delmål skall prioriteras 
är dock ingen lätt sak att besvara. Svårigheterna att f m a  perfekta mått medför 
en risk att enstaka mätbara indikatorer får en oproportionerligt stor roll. DMör 
framstår det som särskilt angeläget att kunna utgå från en empiriskt grundad 
kunskap om hur litteramförsörjningen faktiskt går till och om hur samspelet 
mellan olika bibliotek och användare utvecklas. 

Tidigare studier 

Forskning om forskningsbibliotek och biblioteksanvbdning kia9 i Sverige 
varit av relativt blygsam omfattning, även om ett antal intressanta studier 
rapporterats under det senaste decenniet (se t ex Hagerlid 1983, Höglund 
Persson 1985). Särskilt ovanligt iir det med studier som belyser förändrings- 
förlopp över längre tid. I USA bearbetades iitllaniingsdata över ett antal & i den 
s k Pittsburghundersöhin-n, och man kunde detaljerat studera problemen 
med att förutse efterfrågan på litterahr, Exempelvis fann man att 40 procent 
av den inköpta litleraturen efter fem år inte lånab ut någon gång. Höglund 
(1984) visade på bristande komurpikation som en av orsakerna till att latent 
efterfrågan e te blev.^ Hagerlid redovisar andra orsaker sornbegrksarutl 
trots att bestalhingar fanns, t ex genom att materialet redan var utlånat, akt det 
försvunnit, inte kunde hittas för tilltallet osv.4 Dessa undersökningar relaterar 
dockinte systematiskt vare sig till orsaker av vpen processer i biblioteks~;ljön 
eller konsekvenser i anvkdmiljön. 

Ett visst undantag från det förraär en teori som nyligen beskrivits av Olaisen 
m fl och som ger en generell teoretisk beskrivning av offentliga bibliotek som 
pekar på internahinder för förändring och kundanpassning. Föi-fattaren menar 
att biblioteken, liksom vissa andra offentliga organisationer, präglas av att 
insatser i det politiska administrativa spelet är det som frarnist belönas. 
Reducerad efterfrågan gör inte biblioteket mindre attraktivt utan gör det lattare 
att betjäna den kvarvarande efterfrågan. Det uppstår en dubbel "feedback- 
loop" dir den interna överföringen är oavhängig den externa. Sådana 
organisationer tenderar att präglas av överstyrning, överkomplexitet och 
överstabilitet, menar Olaisen, som dock framst stöder sig på teoretiska 
arg~ment.~ Våra kunskaper om tillstånden i olika typer av bibbotekssystem är 



dock ganska Pragrnenmjcka. En brist i v3a kunskaper %r ocksa att dc flesta 
undcrcökningi~ inte ger oss nigon bild av hua systemet med dess arit~lbdare 
och dess bibliotekarier f6rkdras. Syftet med "religgande stendie 21- att 
möjliggöra n i g a  s2danaJblf"relsei 6ver tid. 

En fdlstudie av ett u~versBtetsbibho)tek 

Ume; 1Inii~eir~ite~qbibliotek (UB) cis $orernål f6r vGsanderso~i4.,ing idag Ilksorn 
h r  tio k sedan. Föregingasen till Ung-iea UB, V~~e~zslu~~lvliga biblir>fckefi Umec-I, 
gruiadades ii- 3950. Vid denna tndpunkt påb0rjade dema f0rst anskallda 
biblioleka~en litteramrinköpen. W& Umei Universitet bildades 19@/65 
omvmc$lades det B/etensknpliga biblisfehl t~Bjids&U-raeå~JrPiversi&e~b~bliio~kk6 
Uirnei 811 %eke av landets ansvxsbibhote och dess m 3 s a t ~ n g  2 attni  f6rshu 
hand stGiodja forska~rnig, utvecErigsxbeke och utbildmng inom Umeå lardversi- 

har också a isvx for nora-landsregionens Irfierat&CPrsij~nRng samt 
deltar i den nationella och internationella Iitteramd6ru0rjningen. Uniei UB är 
ceaawalt belaget i universiteteb cmpus. -rakeag h x  frin b6rjm varit att man 
skdl satsa p i  era centraillaserhg av k s t h d e t  till huveidbiblioteket istAlet f6r att 
bygga upp starka ~stitutionsbib1iotek. En mnan tanke som vait gallmde frin 
starten 2r att sam8iingma skdl vara ~ppraa fCEr m v & d ~ n a . ~  P i  U3 ginbehr ett 
naiiaio&l prsonef; majofiteten & kvinnor. har en 1% o m s a ~ n g  p i  sin 
personal ochenrela~vb (;ett vd  harklad, m ~ n e r a d ~ r s o n d ~  Den -nomailaga 
anstalliningstiden 2.r för nanixawde mer än 17 k 

Förandnngar inom Umei UB 

Under den tioarspenod som gått har allkså stora f i r a n h g ~  sken. %d Umei 
har två omorganisa~oner genonpföpes och biblioteket har datofiserats. 

Båda organaasationsf&hhgma syftade ti11 att f6rstiirka U3:s kont& med 
anvandma. Ett annat nna8 vaa att varje msalld skulle utföra ett större rna 
olika arbetsuppgifier. Man har gatt från en traditionellt hplkeioraslrndelad 
organisation till att idag ha avdelningar som rwnotsvap-x universitetets 
fakultetsindelade o r g a n i ~ a ~ o n . ~  

Principen är att all personal skall utföra eller åtanaPnstorae ha mligheter och 
kompetens att utföra alla arbetsuppgifiter soin a&o på bibGoteh- 
personalen, fih det att boken skall köpas in tills det att den siar på sin plats i 



bokkiylfan. Den enda avdelning som finns kvar från den "gamla" fU&~ons- 
indelade organisationen ä r  Lane- och refel-ensavdelrzingen som i huvudsak 
ansvarar för den yttre tjänsten, referensarbetet samtfjklhen.Allaavdelnirigar 
delar på den yttre tjänstgöringen. KontaktbibliotekaPier i varje ämne har utsetts 
på avdelningarna humaniora, samhnllsvetenskap och matematiWrzatu- 
vetenskap, för att förbättra kommunikationen med instihtionema. 1°Filialerna 
Biblioteketför liirarutbildningar samt Vårdbiblioteket ar inte inhysta i s a m a  
lokaler som övriga. UB har ocksi ytterligare tv2 mindre filijlbibllotek med 
ingen eller liten bemanning, Kerni- respektive Biologibiblioteket. es- 
kompetens har blivit iaigot som biblioteket efterfrågar. Idag har UES lyckats 
skaffa specialistkompetens inom det flesta ämnesområden, det nian saknar iir 
ekonomer. En annan princip UB arbetar efter är att biblioteksbes6karen skal8 
få "hjälp till sjalvhjälp". En omvärldsfaktor som &abbat UB och (mdm 
forskningsbibliotek, rned mycket utländsk litteratur, hårt är den kraftigt 
försvagade svenska kronan. Med anledning av detta har man bl a tvingats bmta 
ner det utländska tidskpiftsbesthdet. 

Under den gångna tio%sperioden har den lokala kaQlogen datoriserats, 
universitetets datanät utvecklats, etlCD ROM-natbygm upp osv. DatorisePings- 
processen har genodörts utan större komplikationer. Persolialen kar u&ildat 
och lart upp varandra i stor utsbäching. Man har tillämpat "trial and 
eno"pnncipenV, Sedan den lokala katalogen, L E M ,  datonserats i decernber 
1988 har utl&ngen tredubblats fram till 1992/'/a993.11 Denna expansion av 
utlåningen, mycket pga det starkt växande antalet studenter under samma 
period, har skapat e~högreliryckpi W. Lokdbrlsten är e~faktbim och en fråga 
biblioteksledilingen arbetar hart med. 

g och fragestallning 

En frågeställning för föreliggande studie var om och i vad mån förändaingcar 
inom och utom biblioteket, också speglas i föradrade infornationsvanor hos 
användarna? & informationsvmoma så stabila att de endast mycket långs'ul4t 
förändras? Har kunskaperna om nya sätt att söka infornation nått ut bland 
användarna? Undersökningen i sin helhet syftar till att belysa förändrnngma 
såväl inom biblioteket, bibliotekspersonalens syn på dessa som evenmelila 
förändringar av användmas infoma~onsvanor. I detta paper ligger tonvikten 
fortsättningsvis på lärares och forskares infomationsvanor, hur dessa kan ha 
påverkats av omvärldens och bibliotekets förändringar. En jamförelse görs 
mellan läget 1983 och 1993.12 



Metod och genomförande 

Den f6rstu datainsamllrigei~ gc~rdei, I cd83 och omfattade registerclab alJ olika 
slag, ein biblioteksbesölisstudie och en suwey~rndersökning med ett gariska 
omfat~t~~de frigefornriuil&6111%rare crch forskare vid e~ iimal om sju i~mstit~ii-ioner 
pHJrraei universitet. Syftet van- att teckna en bild av biblioteltets roll för 
littera~dQrsi3rjningen i en forskxmibö, 

Den andra datGnsamlingen glordes i slutet av % 11993, med "rjalp av b5de 
kvalihativa och kvmtitativi~ metoder.'' Dat~ssunlingen har bestiitt i en 
itenlpprepad a~vamdanindersOhUng baserad p i  c a m a  urval av institutioner 
som f6r tio ir sedan. En Ilsrshiaagsintensiv riaturveknskqlig institution hx 
t i l l f i~s  i urvalet för att möjliggöra inwessanta QZmfOrelser aned andra 
~~stl~~oner.'%v%~dksrstudienmöjliggör enjd5relse av inhaarnationsvmm 
och biblioteksanavbdniH7g Over tid. Intel?VJuer h a  genonrrfQ~s m d  biblioteks- 
persond gå ajla nivier i organisationen (21 stycken). Som komplement till 
intemjuerna med bibbotekspersonall har vi gitt ut med en en&iit till alla 
bibliotekasaer och biblioteksassistenter på (avdelningscheferna inkler- 
derade). 

Svurspppm l&xe/forskure utg6rs till en feimdel av kvarnon: Lgs t  andel 
finner mm inom matematisklHsat~~~etenskaplig och medicinsk fakultet. Hest 
k v h o r  aite~mnes inom hmaniora. Andelen har totalt sea ökat de senate tio 
&en från 14% till dagens 2 B %, Svxsfrekvensen i den f6rsta imc8ersömgen 
uppgick till 42% och i den andra till 52%. Följande data f8s olika fhlteb- 
ornåden avser den senaste dataiaasamlingns svxsfrekvens. 

Humanistisk f h l t e t  85%. 
Saimhdlsvetenskaplig fakultet 48% 
Makmatis~atbi~~etenskapIig och 
Mdicinsk fakultet 47% 

Eftersom sanntliga ins~tcntioner hur n k m  år p i  nacken så % hs~tbitionema 
befolkade av etablerade forskare och lärare, dvs professorer9 docente-, 
BOrskarassistenter ochlektorer. Dessa $&stebefatbnPrngxhehas s 



av cirka hälften av svarsgruppen. Andelen professoren; forskarassistenter och 
docenter har ökat under perioden 83-93. 

En modell för infomationsutnytfiande 

Höglund/Bersson pekar på några centrala faktorer som påverkar anvandmas 
infomationsutnytejmde och dess effekten: De är problemsituation (ämne, 
arbetsuppgift, organisationstillhörighet etc), personliga egenskaper och 
infomationstillg&glighet vilka tillsaimans till stor del bestämarier det 
upplevda behovet av infonnation. S anataget piverkar dessa daklorer i sin 
tur tntnyajmdet av hfmationen.16 

Roportionerna mellan olika arbetsuppgifter har förandrats tinder tiu- 
årsperioden. De humdsaiga arbebuppgifterna för forskare och lärare % att 
forska och undervisa. En dryg tredjedel av svarsguppen ägnar sig åt h r s k a t -  
bildningsstudier en viss del av arbetstiden. N-are hälften av alla har också 
administrativauppgifter i s h  tjänst. mera Kidikatorer i vka;brmdersökllng peka 
på att forskningen har Bkat markant. Samidigt visar anvadamas tids- 
qpskattnlligar totalt sett att man i genomsnitt arbetar ungef& lika mhga  
timmeut- soin för tio sedan, dvs 44-46 Wv. Vissa av hs~wtionerna är s&sBU$t 
forskpiingsaktiva, speciellt de naturvetenskaptiga och anedicinska. Den 
kvmtitetsm&sigt minst forsbgs&iva instiatiopien är Nordiska språk. H& 
ar det rel ativt sett få som forskar och medelvärdet föi.forshKigstid &-Biär under 
övriga hstihitioier i undersöhngen (18,2 Wv). Samma hstihrtion har 
samtidigt, relativt sett, mest ui~dervisnirig (B6,Bj Wv). Bnstitutions- och 
fakultetss&llnadema är påtagliga. T ex uppger anstallda på Kemlinstihitionen 
(rättare sagt avdeldngen fös Organisk kemi) att de forskar P genomniE 35 Wv 
och endast undervisar9- 10h/v. Fördelnuigen mellan f o r s h g  mhmdervisnuig 
är således till viss del beroende av viken fakultet och InsgBWtion man tillhör. 

Läsning av fac~ t te rabr  är en viktig del av det vetenskapliga arbetet. 
Antalet t i m a r  per vecka som lärare och forskare a p a r  åt läsnang av 
facklitteratur har ökat något under 10-&spepioden; 9,1 
jämfört med 8 , N m a r  1983. Aven bär finner vi skicill 
De som ägnar mest tid åt läsning av facklitteratlir är s 
314 av dem som ingår i undersökningen tippger att de inte kan öka sin lästid 
under nuvarande arbetsförhållmden. 

Forskningsaktiviteten har ökat bland lärare och hrskare sett ur ett 
tioarsperspektiv. I tid matt agnar de forska~verksamma idag ca 25 ti 



vecka i t  forskning attjämföra med tidigare 17 timmar. Hela nio av tio k aktivt 
verksamma inom nigot forskningsom4de. Av dessa iir närmare 70 procent 
finansierade genom anslag Sran forskningsrid eller anrian extern fmansiär. 
Tidigare, 1983, var bara drygt 45% av projekten externt finansierade. Som 
inan kan förvänta sig är det vanligare i den övre hierarkin att delta i exterrit 
finansierade projekt. l 7  Mellan fakulteterna är skilliiaden stor. P i  humanistisk 
fakultet deltaren fjärdedel i ett externfinansierat projekt, bland sarrnhallsvetare 
i undersökningen är det ca 213 som deltar i sidana projekt. Hnomrmdicinsk och 
inaternatisklnaturvetcnskaplig fakultet 2rdef.i princip samtligablanddem som 
ingk i v& undersökning som deltar i projekt (98%). 

I[~omationswmoma d i  och nu 

Hur ofta använder lärare och forskare o U a  typer av informationskällor? Har 
användarnas infornationsbeteende förkdrats och hur i sidma fall? Har t ex 
de datorbaserade littentursökningma ökat i omfattning till skillnad från den 
tidigare studien? 

Figur 1. Användning uv olika informationskallor 1983 och 1993 



Såsom figuren visar så är informationsbeteendet hos användma, totalt sett, 
mycket likt det vi fann för tio år sedan. Den enda skillnaden är att antalet 
datorbaserade litteratursökningar har ökat fran någon gång vaannat år till 
någon gång per halvår. Bibliografianvandningen har minskat totalt sett. 
hsueutionsbibliotekqIhen har också minskat en aning. 

Om man granskar detta gemensamma "infomationsbeteendee' - finns det 
t ex någon fakultet som skiljer sig från övriga? Om vi tittar fakultetsvis iimer 
vi att naturvetare och medicinare använder tidskrifter oftare än övriga. 
Humanisterna agnar sig åt boklasning så gott som dagligen. Sa&allsvetma 
k flitigast på att använda forskningsrapporter. Bibliografier nyttjas mest av 
humanistiska lärare och forskare. De använder också UIZ mest frekvent 
@esök, lån och kopior etc). Institutionsbibliotekens beqdelse för nakwe~arel 
medicinare manifesteras här. De används vcarje vecka. NahinvetmaJmed- 
clnama gör flest datorbaserade sökningas per k Det som skiljer en rutinerad 
ilärarelforskare från en yngre är att den erfarne oftare läser facktidskrifter och 
använder biblio~ifier oftare. h a r s  är inifomiationsvmorna i stort desLmma 
idag som för tio år sedan. 

Den likfo~miga bilden av infornationsvanoana hos anv&diu:&supp~:n 
vittnar am att dessa vanor har en hög stabilitet eller tröghet och inte ändras så 
snabbt, i enlighet med Findahls resonemang (se not IS). Sanltidigt finras det 
sL?keriligen flera förkllaringar till detta infornationsbeteende som har att göra 
med organisationens/institutionemas kultur, nomer och vgderlngsiaa Natur- 
ligtvis påverkar UB:s klimat, kultur, mdadsför ing och infornatioii 
anvadmas  hfomationsbeteende till viss del. 

Institutionerna och UB 

I stort kan man saga att den undersökta gruppen är nöjd med UB. Användarna 
harenpositiv anitydtillbiblioteket, dess personal och service. I vkundersölxning 
kan man också finna att bibliotekspersonalen tycker att det är roligt att trHa 
anv&dase/kunder, de trivs på sitt arbete och med sina arbetsuppgifter. Båda 
parter 21- öppna för mer saanarbete. Hindret utgörs från bagge sidor av tidsbrist. 
Under undersökningens gång har vi funnit vissa brister i såväl D : s  hantering 
av kontaktbibliotekariefunktionen som i institutionernas hantering av frågor 
som rör biblioteket. Dessa brister tror vi har betydelse för situationen och 
utvecklingen av informationsvanorna hos användarna. 

Intervjuerna med kontaktbibliotekarierna (KB) samt enkätsvaren fi-h UB- 



personal ger vid handen att det inre arbetet ofta g&- före instinitionssmiverkan, 
t ex är det sv& att få tiden att räcka till för instituliorisbesök. Montakt- 
bibliotekariearbetets karaktiir, omfattning och innehåll bestäms i hög eitstrack- 
ning av vilken person som %-KB. Det furns ingen gemensam stnikturinom 
för KB-arbetet, som vi ser det, vilket gör att verksamheten blir starkt 
personberoende och sårbar i någon män. 

Om man tittar på anviindama och situationen på institutionerria kan man 
finna att information f& biblioteket behandlas med lågprioiitet. Det vanligaste 
spddningssättet är att varje person själv söker upp den informationen, det näst 
vanliga~te är att den sätts upp på anslagstavlos. I ~edjeh'uid sprids kfonnationen 
sporadiskt mellan de anstallda. Biblioteksinfornationen tas sällan upp på 
formella möten, vilket också sager ~iågot om biblioteksfrågans prioiltet på 
institutionerna. Anvandarsvaren visar att merparten av de institutioner soinhar 
KB också har en kont&person med ansvar för bibliotekskågor pä respektive 
institution. Det underlättas rimligtvis konmunikationen med UB väsentligt 
om institutionen har en ansvarig för bibliotekskontakter och biblioteksfi-Agor, 
men förutsätter givetvis att denne person i sin tur får stod av institutionens 
personal. Det kan finnas en risk att man genom att tillsätta en kontaktperson 
tycker att frågan är åtgärdad för gott. 

Pnfomationstfilghgfighet och anvadning av ny te 

Infomationstillghgligheten är viktig och en av de faklorer som påverkar 
infomationsutnfltjandet. Vi har försökt att ta reda på hua möjlighetenia ser ut 
för användarna vad gäller användningen av ny t e h k .  Vi har också frågat mer 
utförligt om användningen av densama. För att kunna genomföra dator- 
baserade litteratursökningar finns UB:s CD ROM-databaser att tillgå för alla 
användare. Resultat från enkäten visar att drygt en tredjedel av alla tilllragade 
inte känner till CD ROM-nätet och där tillgängliga databaser. I den lägre 
hierarkin var det vanligare att man inte kände tili databaserna och tittar man 
fakultetsvis visar det sig att varannan naturvetare och medicinare inte känner 
till denna service. 

I enkäten ställde vi också fragan om de vid besök på UB använt U1B:s 
katalog, andra svenska databaser eller utländska databaser via CD ROM. 

Svaren visar att de flesta använder UB:s lokala katalog vid besöken. 
Däremot är annan databasanvändning inte utbredd bland användarna. Svaren 
fördelar sig mellan att aldrig ha använt andra databaser och att ha gjort det 



någon enslaka gång. Orsakerna till detta kan vara otaliga, anvandarna kanske 
inte har något behov av denna typ av LiMeratursöhhg eller infornationstjanst. 
Databaserna har alla olika sökspråk och kritik framförs då och då mot att 
systemen inte är användxvänliga, vilket kan vara en aman orsak till det låga 
utnyttjmdet av databaser. Anledningen till materriatisMnaturvetenskitp1ig och 
medicinsk fals;ulteLs Låga utnyttjande av L E M ,  UB:s lokala katalog, vid UIB- 
besök är bl a att där läses tidskfter i högre utset-ackning iin böcker och LE3 
besöks i begränsad utstxackning genom ullgangen till fillalbibliotek och 
dokumentalister. 

Aldriglenst gång l-T-, 
Utländska /CD-ROM 

-t---+---- : 

I 
Andra sv datab 1 

I 
I 

UBs katalog 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Procent 

Figur 2. Anvdndning av lokala katalogen, andra svenska och utlir~lr~ska databaser 
via CD-ROM vid besök på UB. 

Universitetet har ett datornäi till vilket L I B W  är uppkopplat. Målet är att all 
universitetspersonal oavsett instikitionstillhörighet och fysisk placering skall 
vara anslutna till detta nät. Ar 1993 var ca hälften av de svarande i vår grupp 
anslutna till nätet via sina dat0rer.A~ dessa har de allra flesta åtminstonelprovat 
att söka i UB:s katalog. Då vi fragar om de provat söka i andra svenska och 
utländska bibliotek via sina egna datorer svarar en klar majoritet nej. 



någon enstaka gång. Orsakerna till detta kan vara otaliga, användarna kanske 
inte har något behov av denna typ av litteratursökning eller informationstjänst. 
Databaserna har alla olika sökspråk och kritik framförs då och då mot att 
systemen inte är användarvänliga, vilket kan vara en annan orsak till det låga 
utnyttjandet av databaser. Anledningen till matematisk/naturvetenskaplig och 
medicinsk fakultets låga utnyttjande av LIBUM, UB:s lokala katalog, vid UB- 
besök är bl a att där läses tidskrifter i högre utsträckning än böcker och UB 
besöks i begränsad utsträckning genom tillgången till filialbibliotek och 
dokumentalister. 
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Figur 2. Användning av lokala katalogen, andra svenska och utländska databaser 
via CD-ROM vid besök på UB. 

Universitetet har ett datornat till vilket LIBUM är uppkopplat. Målet är att all 
universitetspersonal oavsett institutionstillhörighet och @sisk placering skall 
vara &slutna till detta nät. & 1993 var ca hälften av de svarande i vår grupp 
anslutna till nätet via sina datorer. Av dessa har de allra flesta åtminstone provat 
att söka i UB:s katalog. Då vi frågar om de provat söka i andra svenska och 
utländska bibliotek via sina egna datorer svarar en klar majoritet nej. 



Vissa institutioner har egna CD ROM-databaser och vissa har nnöjlighet att 
kopplaupp sig online. VI ville veta i hur stor utstrickning dessa sökmöjligheler 
fanns utepåinstihitionema. Svaren glite tvetydigamenutifik vad majoriteten 
svarat så harman möjlighet att kopplaupp sig online på tviav åttahstihitioner. 
Sociologer och kemister. har denna sökmöjlighet tillgiinglig i alla fall. Den kan 
också finnas i viss utstriickning åtkomlig för enstaka personer på andra 
institutioner men inte så att den upphttas som institutionsgemensm. CD 
ROM-dabbaser är det däremot bara sociologiska ii~stihitionens anställda som 
svarat att de har. Mångaav sva-en syfixpåInforskgtvppens tillgång till sådana 
databaser. 

Tillgången till tekniskahjalpmedel av typ CD ROM är således inte speciellt 
utbredd p i  institutXonerna. Då det galler anvadniamgen av databaser online 
söker kemister i genomsnitt ett par gånger i mhaden, sociologenla söker P 
genomnikt rn-on gång per år. CD ROM-söhngar görs i sniMkriappt en g b g  
per år blcarid sociologer. 

Behovet av utbildning 

Redan i den förra studien konstaterades att det fanns ett behov av användar- 
utbildning för att lärare och forskare skall kunna utnyttja den service som IW 
faktiskt erbjuder. Då det gäller databasanvändning finns det ett starkt behov av 

er som fajrdjeapad utbildhg. N&a 
h ytterligare 15% vill ha fördjupad 

utbildning. Denna svarsfördelning visar att utbildnuigsinsaitser lkravs i en eller 
annan fonn om man vill utöka nyttjandet av databaserna bland denna 

~QPPP. 
Ett faktum som komplicerar detta med användmtbildning och data- 

bassökning är, som intervjuerna och enkäten med UB-personalen visan; att 
majoriteten av personalen, 71%, själva känner att de behöver mer tid, 
möjligheter och utbildning för att lära sig använda ny teknik. Idag är det 
meningen att varje biblioteksanställd skall utnyttja en timma per vecka av sin 
arbebetstid till utvecklingsarbete. Intervjuerna med de anställda vittnade dock 
om svårigheten att frigöra denna timma i det dagliga arbetet. Därför blir t ex 
tillagnandet av ny teknik eftersatt, menade en bibliotekarie. 



Om inte bibliotekspersonalen känner sig trygg och säker på t ex datorbaserade 
litterahirsökningar försvhar det fönitsattningma att lära ut och utbilda 
användarna. Frågan stalls om det inte iir battre att avsatta tid och organisera 
gemensam utbildning, för att inte kompetensutvecklingen bland personalen 
på sikt skall urliolkas. 

På sikt ar detta kanske effektivare an egna studier eller försök då och då. Att 
överlåta ansvaret och organiseringen av liknande saker på den enskilde, giPr 
verksamheten sårbar, med tanke på att personalen idag har mer att gör a, är mer 
stressad mh naturligtvis prioriterar det som för stunden upplevs som viktigt. 
T ex att minska ner högen av "måste gö~-a-lappar'~ på sknivbordet eller att 
katalogisera nyinköpt efterfrågad litteratur. 

Bokinköp för privata medel 

En annan intressant fraga vi ville att lärana skulle ksv-ra var hur mhga  
böcker de köper för privata medel per k talil forsluiang respektive undervisning. 
För tia Ar sedan köpte man i snitt 9,0 böcker till forskning och 5,6 st till 
undervishg. Idag köper man i snitt 7,5 böcker till forshng och 5,9 till 
undervisning för egna medel. De yngre forskma och lik-cama köper in mindre 
än sina A&e kollegor. Humanistiska forskare köper in fyra gånger fler böcker 
per anställd än naturvetaraidmedicinarna, vad gdler såväl forshing som 
undervisning. Det verkar som bokberoende f o i - s h g  är beroende av en viss 
idealitet idag liksom för tio år sedan. Beroendet har dock 
sannolikt till följd av ökade köp via projektmedel - i sixi hir en följd av ökade 
externa anslag. 

Litteraturförsödningen och bibliotekets roU 

Vi har också låtit svarsgruppen göra en uppskattning av sin samlade 
litteraturanskaffning. Detta diagram ger oss en intressant bild av betydelser av 
olika litteraiturförsörjare. Hur ser då bibliotekets roll ut i relation till andra 
informationsvagar och hur har den förändraii5 under den tioausperiod som gått? 
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Figur 3. Olika litteratu@r:vörjares andel av litteraturintaget 1983 och 1993. 
Medelviirden. 

Av den sammantagna bilden ser vi att andelen projektfmansierade inköp 5.r 
betydligt större än för tio k sedan. Kijlpen med privata medel har minskat, 
vilket hänger Ihop med den allt större andelen som köps på projekt. Lån och 
kopior via UB står s antaget för ca 35% av den totala kfornations- 

gen enligt lärarna/forskmas egna uppskattningar. Denna andel har 
skat med ca fem procentenheter sedan 1983. Det är i huvudsak antalet lån 

som minskat . L h  via institutionsbiblioteken har också minskat en smula. 
Andelen givor har ökat med någon procentandel. 

Fakulteterna skiljer sig aven har åt. Samhallsvetma köper mest, närmare 
113, av sin litteratur på projekt och dnftskostnadsanslag; humanisterna bara 
16%. Humanistei-na köper störst andel för privata pengar, ca en femtedel, och 
de linar 113 av sin totala litteratur fran UB. Medicinare och naturvetare Ihar  
bara 12% från UIB, denna vetenskapstradition använder sig mer av tidskrifter 
och kopierar istället tidskrifkariiklar via UB (19%). Institutionsbiblioteken 
(B) spelar en stor roll som infonnationsförmedlare på naturvetenskapliga och 
medicinska fakulteteten. CMB (Tilliimpad cell- och molekylärbiologi), som 



als i denna jämförande studie, köper mycket litterahr p2 
och LB är en viktig litteraturförsörjare för dem. %;ör samhallsve&e ha- 

B dock en ytterst marginell betydelse. Litteratiargåvor av vetenskapligt 
intresse är vanligare bland naturvetare och medicinare an bland övriga. Som 
väntat köper personer med högre befattningar, vanligtvis etablerade forskare, 
en större del av litteraturen via projekt an de yngre lä rma och forskma. De 
lånar mindre från kollegor, får större andel gåvor samt anvander ksti- 
tutionsbiblioteken i högre utsträckning. Av dessa resultat att döma verkar det 
som att mer forskning inte nödvadigtvis innebär ett rner frekvent ~itnyttj ande 
av W3:s service. Snarare kan man se en eitveclkling i rakt motsatt riktning. 

Betyder det något för "produktiviteten9' att PorskniragsA~viteten Ikraftigt ökat 
och att infonnationsvanoma varit konstanta? Hur ser forskarnas oulput, t ex 
publicerkgsaktivitetut?Vi I'r+de aaivkdmahcar m&gagaPiger&publicerat 
vetenskapliga &Har och andra verk under den senaste &e&spriodera. 

Annan pub1 
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Figur 4. Antal publikationer de senmte tre Bren 1983 och 1993 



Oirn m m  smhader~u- i5gwelrn och j2infG'ojs dagens resultatet med den felra 
inrrdersökningenns, ser nman att antalet har Gökat. vad galler cmQiga slag - av 
publikationer. Som koim~iernk till dsri kraftiga öknbilgen vad galler ankilet 
vetenskapliga artikkaa; s5 visar det sig att det 21- ett fred personer3 i hög position, 
soin har extremt h ~ g a  v&den. Detta I sin tur &x nam1;ligtvis iipp naedelx~ardet 
totalt. FhiR'ultetstilk6~ghet inverkar p i  publicef~ngssa& ohka amrien har olika 
pubiiceriaigsknddtioner. Hirrna~mister deltas mer siilkm i koriferenser utomlands 
;&I iaahkarvetxe ochrnedicinxe. Humminis~emaliggsrocks~ '"sist" n5rdet gallei- 
p~abliccrii~g av vetennckapliga artklring d& natuaivsitxe och medicutxe ligger 
Erst. Da det gdller publicering av nncr popu82r~~etenska1~1ig k a r - & ~  :k 
dkemcat humagskma de mesh produktiva med t ex artikhr i! dagspress- 

Placering i KerarG8-n % ock4 en inte obetydlig ft&tor vad gdier kekvel-e?; 
f6r t ex konzfereraser sch publicering. Dcw 6vrc delen av Inierarkin har kl&. 
h6g-e genomsnitt vad galler ajla "&tivite&miuq9 fd9rutom k a t e g o ~  anrLhn 
yceblicere'i'ag. Detta diagam viséuspi u ~ v a . s i t e ~ v ~ l d e ~ ~ s  g2Umdie raormer vad 
galler pbibficerihg. Det vetenskapliga =betet 21- det h~gs t  pdo%naerade och iir 
och& mest merdtrarnde. Högskolms uppgiifb; är dock inte bara att verkcmma 
på universiteten skal% prducem forshasgsre~u1tat~ utan m6m B-sar ocksi ett 
ansvas att spnda dem till en bredage alh&het. En forshhgsinfoma- 
tionsuppgifi som i n-ealiteten inte viirderas h6gt inom d a  delar av det 
vetenskapfiga fdtet. 

Diskussion 

E%ares och forskares hfnanataonsvmor har inte ändrats nairrnniva under ck 
senale tio %-en Bilots nya villkor %or f o r s f i g  och utbildnkg, f6raaa~nga i 
bibliot&organisationen och hförmdd av ny IT* Vad dessa data visar 21- att 
h~p l emen te~gen  av ny teh& i sddlsmaskineiet  går lhgsmt ,  i kon~ast  
ti11 den vision som m3as upp i E- issionens rapport. Sarrra%aaUet och 
m v k d m a s  in~foma~onsbetta:ndeB-iari dla fall h i ~ l l s  inte förändrats radkalt 
sedan IS$ gjort sitt hW;ide "på mxhaden". M%miskms infornationsvmor 

inga faktorer, de verkar vara stabila (om det ante f i n s  akuta 

skala av dema p p p  anvkdare. Anvadningen har endast gått upp en aning 
de senaste tio %en, sarratidig som tillgbgEgheten har ökat markant. Den reella 
dlgamigen %I- dock begränsad eftersom bara bdfien av de ansMlda är msluwa 



till universitetets datanät etc. Frågan ställs om användarna upplever behov av 
att göra t ex datorbaserade litteratursökningar? Om man vill utveckla 
användningen av t ex databaser bör man satsa på användarutbildning. 
Informationssökningen måste löna sig för individen och kanske UB:s egna 
utbildningsbehov måste tillgodoses först. Informationssökning etc måste 
värdesattas inom universitetet också. Därefter borde man arbeta upp en fastare 
struktur kring KB-verksamheten och arbeta offensivt med marknadsföring, av 
tjänster UB erbjuder de institutionerna. Den personliga kommunikationen är 
mycket viktig och institutionsbesök och annan utåtriktad verksamhet bör 
därför, menar vi, tydligt premieras inom UB. 

Organisationsklimat och normer och värderingar inom såväl UB som 
universitetet i stort påverkar informationsutnyttjandet. Kunskaper om nya satt 
att söka information har inte nått användarna och ett gap har uppstått mellan 
möjligt och faktiskt informationsbeteende. För att gå vidare i förståelsen av 
användarnas informationsvanor måste man fördjupa kunskapen om själva 
miljön och kulturen i vilken användaren befinner sig. Brukarmiljön bestämmer 
prioriteringen mellan olika aktiviteter. 

Bibliotekets roll har samtidigt förändrats något under den tid som gått. 
Litteraturforsörjningsandelenharminskat, troligenpgaökad forskningsaktivitet 
och mer forskningsanslag. För humanister och samhallsvetare är UB en viktig 
källa. För matematikhaturvetenskap och medicin har UB i regel en något 
mindre försörjningsandel. hstitutionsbiblioteken spelar här en central roll. 
Vilken roll spelar införandet av IT för biblioteken? Eftersom nyttjandegraden 
ännu är så pass låg inom denna grupp så förändras bibliotekens roll inte så 
drastiskt pga detta. Däremot skall man komma ihig att mycket av den service 
UB tillhandahåller är gratis för användaren och UB:s sökmöjligheter är en 
slags garant för att alla skall ha tillgång till samma information oavsett t ex 
ekonomiska resurser. Bibliotekens roll som utbildare kan komma att vidgas 
om man utvecklar IT-användningen. Detta ställer delvis nya kompetenskrav 
på bibliotekarien som också helst skall vara en god pedagog och ha en god 
kommunikativ förmåga. Kommunikation mellan UB och institutionerna är 
överhuvudtaget viktig för att förbättra och utveckla samarbetet. 

Om man studerar aktivitetsmåtten idag jämfört med förra undersökningen 
kan man utläsa att aktiviteten har ökat i genomynitt vad gäller allt. Artikel- 
produktionen har ökat markant och detsamma gäller övriga aktiviteter som 
konferensdeltagande, bokskrivande osv. Forskningsaktiviteten på institutio- 
nerna har intensifierats överlag, vilket är en av förklaringarna till den ökade 
publiceringsaktiviteten. Trots detta har inte lastiden ökat särskilt starkt och inte 



heller mv2ndningsfrzkvensen för tidskrifter. Däremot laser anviindama fler 
tidsknfter på samma tid. Frekvensen för biblioteksbesök och andrahformations- 
vanor är iprincip konstant. Frigan 21 vad som förklarar denna stabilitet och hur 
länge den kommer att kvarstii. Ar det den mhskliga fömågan/bnsten eller är 
det vissa infornationskallors ioptrafilighet/otillganglighet som har s;törst 
effekt? k organisationens pnoriteringssystem så utfo~made att förändringar 
är omöjliga/anödiga? 

Om olika användares info~~nationsvanor~ tillägnandet av teknik, bibliotekens 
roll i den nya hformationsordnhgm osv finns mycket kvar att utröna. Att 
biblioteken fortfarmde spelar en viktig roll i lärares och forskares litteratur- 
försörjning visar denna undersökning. Man skall heller inte glöima bort alt 
biblioteket spelar en viktig roll för andra målgrupper, t ex studenter inom 
gnindixtbild~gen. Kanske är UB :s roll ännu viktigare fhirdessa studenter som 
också, tämligen "organisationslösa", skall försöka hitta sin plats bland böcker, 
tidskrifter7 databaser och CD ROM. 
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