
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
YID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKSHOGSKOLAN 

1997:34 
ISSN 1401-5358 

Journalisters anvandning av 
elektroniska informationskallor 

En anvandarundersokning 
vid Svenska Dagbladet 

KARIN ERIKSSON 
MONICA STROMBERG 

HOGS KO LAN 
1 BoRAs 



Svensk titel 

Engelsk titel 

Forfattare 

Fardigstallt 

Handledare 

Abstract 

Nyckelord 

Journalisters anvandning av elektroniska informationskallor : en anvandarundersokning 
vid Svenska Dagbladet 

Journalists' usage of electronic information sources: a user study at Svenska Dagbladet 

Karin Eriksson, Monica Stromberg 

1997 

Staffan Loaf, Kasimir Zdanowski, Kollegium 2 

The aim of this thesis has been to examine and delineate the use of electronic infonnation 
sources among the newsroom staff members at the Swedish daily newspaper Svenska Dag
bladet (SvD). The aim has also been to make comparisons between this examination and a 
similar one performed at the British newspaper the Guardian in 1991 /1992. 

The examination at Svenska Dagbladet was carried out in the autumn of 1996. A questionnaire 
was distributed to 273 of the staff members at SvD and 229 forms were returned. A minor 
number of interviews were also carried out. The survey' s major findings are that SvD's staff 
members are generally high-volume users of the electronic newspaper archive. Less than a 
half of the staff use external databases at least once a month. The most favoured group of 
external databases are the one's of the Swedish vendor Affarsdata. Almost all users have 
received training on SvD's electronic text archive, but only a minority on external databases. 
The survey shows that the SvD journalists are interested in database use but they are at the 
same time limited in the mastery of the search process. The journalists principally conduct 
subject searches and they use databases in order to find out what has previously been written 
on a subject and to look for background information. The results of this survey and the one 
carried out at the Guardian generally correspond. Furthermore, a majority of the staff members 
use Internet to receive information. 
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Inledning 

Svenska Dagbladets (SvD) faktachef tog i manadsskiftet april/maj 1996 kontakt med den 
bitradande institutionschefen vid Bibliotekshogskolan i Beras (BHS). Han ville fa 
Svenska Dagbladets databasanvandning utvarderad och undrade om det kunde vara 
intressant som amne for examensarbete vid BHS. I ett examensarbete (Nygren 1994) vid 
Institutionen for Journalistik, Media och Kommunikation (JMK) i Stockholm fran 1994 
framgick det att den svenska dagstidning som da hade de hogsta kostnadema for 
databassokning betalade 80.000 kr/manad. Pa Svenska Dagbladet kande man igen siffran 
som tidningens egen. Ett av skalen till att de betalar mycket for databassokningar beror 
enligt faktachefen pa att de sedan lange satsat mycket pa detta. 

Svenska Dagbladets databasanvandning var 1996 sa pass etablerad och omfattande att 
man fran tidningens sida tyckte att det skulle vara intressant att fa den utvarderad av 
nagon som kunde gora det forutsattningslost. 

Vi blev intresserade av iden, antog uppdraget och genomforde under hosten 1996 en 
omfattande enkatundersokning och ett antal uppfoljande intervjuer bland joumalistema 
(se definitions. 4), fotografema och sekreterama1 pa SvD. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen ar att: 
1. Kartlagga anvandningen av det intema elektroniska textarkivet (se definition s. 4), 
extema databaser (se definition s. 4) och Internet bland joumalistema, fotografema och 
sekreterama pa SvD utifran SvDs onskemal om utvardering. 
2. Jamfora var egen undersokning med en tidigare gjord undersokning inom samma 
amnesomrade pa den brittiska tidningen The Guardian (Martin/Nicholas 1993). 

Fragestallningar 

Overgripande 
Hur ser joumalisters anvandning av elektroniska informationskallor (se definitions. 4) 
ut? 

Delfragestallningar 
Hur ser tillgangen och anvandningen av elektroniska kallor ut? 
Hur soker joumalistema i elektroniska kallor? 
Vilken utbildning har joumalistema i att anvanda elektroniska kallor? 
Hur ser journalistemas anvandning av Internet ut? 
Hur ser samarbetet mellan researcher/faktaredaktion och ovriga joumalister ut? 

I 
Med sekreterare avser vi i det har fallet administrativ personal, dock bara sadan som ar anstalld pa redaktionen 

och darfor ibland hjalper journalisterna. 



Metod 

Enkat 
Efter samrad med Svenska Dagbladets faktaredaktion beslutade vi att genomfora en 
kvantitativ enkatundersokning bland tidningens samtliga journalister, fotografer och 
sekreterare. Metoden valdes med utgangspunkt fran att sa manga som mojligt av de 
anstallda skulle kunna tackas in i undersokningen. Enkaten utarbetades i nara samarbete 
med SvDs faktaredaktion. Innan enkaten fick sin slutgiltiga utformning gjordes en 
provomgang dar tre personer pa SvD fick besvara frageformularet. Darefter gjordes en 
del justeringar innan enkatundersokningen slutligen genomfordes. Inledningsvis delades 
enkater ut till 278 personer/informanter. Det var det sarnmanlagda antalet journalister, 
fotografer och sekreterare som da fanns registrerade pa Svenska Dagbladets 
avloningslista. Av dessa foll dock fem bort pga avslutad anstallning, utlandsuppdrag etc, 
varfor 273 informanter aterstod. Nar slutsummeringen var gjord hade 229 av de 273 
informanterna besvarat enkaten. Omraknat i procent blir detta 83,9 %, vilket kan anses 
vara en fullt godtagbar svarsfrekvens for ett enkatutskick (ifr Ejvegard 1996, s. 51 ). 
Individbortfallet ar saledes 16, 1 %. Enkaterna delades ut 7 oktober 1996 och det sista 
svaret inkom 1 november 1996. 

Enkaterna forsags med lopnummer och distribuerades till informanterna via Svenska 
Dagbladets internpost. De ifyllda enkaterna lades av informanterna i bifogade kuvert, 
lamnades i vaktmastarens postfack samt vidarebefordrades sedan till oss i Boras. Vi hade 
raknat med att en svarstid pa tva veckor skulle vara tillracklig, men pga av lag 
svarsfrekvens i borjan fick svarstiden forlangas och tva paminnelser skickades ut. 
Enkatsvaren registrerades och behandlades i SPSS statistikprogram. 
Alla enkatsvar har behandlats konfidentiellt och resultatet av undersokningen presenteras 
pa sadant satt att enskilda personer inte kan identifieras. 
(Enkaten finns redovisad i bilaga 1.) 

Intervjuer 
Redan i inledningsskedet av samarbetet med SvD slogs fast att en uppfoljande mindre 
kvalitativ intervjuundersokning vore lamplig for att ytterligare belysa vissa aspekter pa 
anvandningen av elektroniska kallor. Efter det att enkatundersokningen var avslutad 
utformades tre huvudfragestallningar. Till var och en av dessa hade vi ett antal 
underfragor som vi ville ha svar pa (redovisas i bilaga 2). 

Nar <let galler urvalet av intervjupersoner hade vi onskat att fa intervjua sex journalister 
samtliga fran samma redaktion t ex naringslivredaktionen eller inrikesredaktionen dar 
databasanvandningen ar stor, for att se om installningen till och anvandningen av 
databaser kunde vara ungefar densarnma bland dessa. Vi ville intervjua tre journalister 
som har utbildning i de databaser de anvander och tre journalister utan sadan utbildning 
men som anvander databaser anda for att se om <let fanns nagra eventuella skillnader i 
sattet att anvanda databaser mellan respektive grupp. 

Faktaredaktionen som gjorde <let slutgiltiga urvalet av intervjupersoner kunde emellertid 
av flera skal inte uppfylla vara onskemal. En orsak var att man inte hade exakt vetskap 
om vilka journalister som gatt respektive inte gatt utbildning. Dessutom var <let svart att 
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boka in intervjuema p g a joumalistemas arbetssituation dar manga reportrar aker ut pa 
uppdrag nastan varje dag och det ar svart att berakna hur lang tid dessa tar. 
Faktaredaktionen bokade in sex joumalister som hade mojlighet att stalla upp pa en 
intervju de dagar vi var dar, tre personer fran naringslivsredaktionen och tre fran 
inrikesredaktionen. Vi visste inte om dessa hade utbildning i databassokning utan det 
framkom under intervjuema. 

Vi intervjuade sex joumalister samt en av SvDs researchers for att ocksa fa nagra 
synpunkter fran nagon i denna yrkesgrupp. Intervjuundersokningen har alltsa endast 
omfattat sju personer och syftet har varit att ytterligare belysa vissa aspekter i 
enkatundersokningen, inte att dra nagra generella slutsatser. Intervjuema genomfordes 
med hjalp av bandspelare den 20-21 november 1996. Informantema hade inte fatt se 
fragoma innan intervjun, men pa morgonen den 20 november skickade faktachefen via e
mail ut de tre huvudfragestallningama till dem. 

Vara medhavda fragor (se bilaga 2) fungerade som stod for minnet under intervjuema 
och vi stallde dem inte i nagon speciell ordning utan tog upp dem nar det passade in i 
sammanhanget. Intervjuema tog mellan 20 och 50 minuter att genomfdra, beroende pa 
hur mycket informantema hade att beratta. 

Samtliga informanter fick lasa igenom och godkanna sina svar innan det slutgiltiga 
undersokningsresultatet sammanstalldes: 

Jamf6rande studie 
Vi hittade under vara litteratursokningar en tidigare gjord undersokning som hade stora 
likheter med den enkatundersokning vi sjalva hell pa att genomfora. Vi har jamfort vart 
undersokningsresultat med resultatet av denna undersokning med syfte att klargora 
likheter respektive skillnader som de uppvisar. 

Ovrigt 
Bakgrundskunskap i amnet har vi inhamtat genom att delta vid Arkiv- och 
researchseminarium i Goteborg varen 1996, genom studiebesok pa Boras Tidning, 
Goteborgs Posten och SvD samt genom litteraturstudier. 

Definitioner 

Arkiv 
Med arkiv avses har en tidnings klipparkiv, eventuellt bildarkiv och eventuellt 
elektroniskt arkiv samt den verksamhet som bedrivs pa tidningen for att standigt 
klassificera, indexera och lagra ny nyhetstext pa ett riktigt satt. I arkivets verksamhet 
ingar aven att vid forfragan fran i fdrsta hand tidningens anstallda plocka fram artiklar ur 
bade tidningens klipp- och eventuella elektroniska arkiv. 

Boolesk logik 
Boolesk logik arbetar med begrepp ur mangdlaran sasom union, snitt och komplement. 
Anvandning av boolesk logik innebar i detta sammanhang att man vi sokning i en 
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databas kombinerar sokorden med nagon/nagra av de booleska operatorema 
(kommandona) OCH, ELLER, INTE i syfte att precisera och begransa antalet traffar. 
Exempel: 
En soknig pa kombinationen KA TT OCH HUND atervinner alla referenser som 
innehaller bada orden. 
En sokning pa kombinationen KA TT ELLER HUND atervinner alla referenser som 
innehaller nagot av eller bada orden. 
En sokning pa kombinationen KA TT INTE HUND atervinner alla referenser som 
innehaller ordet katt och vilka inte samtidigt innehaller ordet hund. 

Browsing 
Skumma eller snabblasa igenom text. 

Data bas 
Med ordet databas avser vi i uppsatsen en samling fakta/information formaterad och 
registrerad i en elektronisk databas. 

Databasvard 
Databasvard ar ett foretag/organisation som haller databaser tillgangliga for sokning. 
Databasema hyrs fran databasproducenter. Databasvarden ansvarar for soksprak, 
losenord och uppkopplingsrutiner. Detar databasvarden som sluter kontrakt med och 
utbildar anvandama i sina soksystem och databaser. Exempel pa databasvardar som 
namns i uppsatsen ar Affarsdata, FT Profile och Dialog. 

Elektroniska kallor 
Med anvandning av termen elektroniska kallor pa SvD avses i detta sammanhang 
anvandning av SvDs elektroniska textarkiv, extema databaser samt Internet. 

Elektroniskt textarkiv/tidningsarkiv 
Ett elektroniskt textarkiv/tidningsarkiv ar en databas som innehaller tidningens 
publicerade artiklar i fulltext. Artiklama ar vanligtvis indexerade och klassificerade. 

Faktaredaktion 
Med faktaredaktion menar vi den redaktion dar man samlat ihop funktionema arkiv, 
bibliotek och research. 

Journalist 
Journalist avser har den sammanfattande yrkesbeteckningen for manniskor som kan ha 
manga olika sorters specialfunktioner. Exempel pa sadana funktioner ar reporter, kritiker, 
kolumnist, kommentator (alla skrivande befattningar) eller redigerare (granskar texter 
bade ur spraklig och innehallssynpunkt, gor ofta ocksa layout och deltar pa vissa 
tidningar, bl.a. pa SvD, i sjalva urvalet av nyheter som ska publiceras) eller 
avdelningschef, redaktionssekreterare, nattchef, editionschef (som alla ar 
arbetsledarbefattningar). 

Nyhetsbibliotek 
Nyhetsbibliotek ar en direkt oversattning av det engelska uttrycket "news library" som 
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har avser samma sak som faktaredaktion. 

Reporter 
Med termen reporter avses har en journalist som skriver nyhetsartiklar eller reportage. 
Reportern formedlar information men gor det till skillnad fran kritiker, kolumnister och 
kommentatorer utan att lata sina egna bedomningar skymta fram alltfor mycket. Istallet 
later de ofta andra personers synpunkter komma fram, exempelvis genom korta 
uttalanden i en nyhetstext. 

Research 
Med termen research avses att pa olika satt, genom att anvanda olika typer av 
elektroniska, tryckta eller muntliga kallor plocka fram information och material som 
behovs i nyhetsframstallningen. 

Trunkering 
Nar man saker pa ord i en databas maste man tanka pa olika bojningsformer och 
kombinationer som ordet eller en ordstam kan forekomma i. For att slippa att specificera 
alla olika kombinationer kan man trunkera (hugga av) ordet efter ett lampligt antal 
bokstaver. Detta kan man gora med hjalp av ett sarskilt tecken (kommando) (?, $,etc). 
Tecknet for trunkering ar olika i olika databaser. Exempel : BIL? Innebar att alla ord som 
borjar med bokstaverna BI L (BILEN, BILARNA, BILMARKE, BILIST) kommer med 
vid sokningen. 

En del engelska ord som t ex story och research har vi valt att inte oversatta i texten 
eftersom det ar vedertagna termer som vanligen anvands ooversatta i svenskan. 
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Massmedier - Dagstidningar - Journalistik 

Allmant 

Pressutredningen 19722 talade om fyra huvuduppgifter for mediema. Dessa fyra 
huvuduppgifter ar (Hadenius 1993, s. 30-31 ): 

1. Information. Massmediema har betydelse for bade medborgares och politikers 
information om vad som hander i samhallet. 
2. Kommentarer. Mediema ger kommentarer och analyser av vad som hander i 
samhallet. Detta gors bade av fristaende medier och av medier som ar sprakror for olika 
samhallsgrupper. 
3. Granskning. Mediema sorjer som allmanhetens foretradare for granskning och kontroll 
av olika makthavare i samhallet ("tredje statsmakten"). 
4. Gruppkommunikation. Massmediema har betydelse for kommunikation inom och 
mellan organisationer och grupper. (ibid, s. 30-31) 

Preciseringen av de fyra uppgiftema skall inte uppfattas som krav pa mediema utan som 
ett satt att karaktarisera de funktioner som massmediema tillsammans har i ett 
demokratiskt samhalle. Med detta menas emellertid inte att varje tidning eller varje 
radio-TV-kanal skall uppfylla varje uppgift. (ibid, s. 31) 

Det finns manga definitioner pa vad en dagstidning ar. De flesta handlar om 
utgivningstathet och innehallstyp. Enligt FN-organet Unesco ar en dagstidning en 
periodisk publikation med allmant innehall och utgivning minst tre ganger per vecka. I 
presstodssammanhang i Sverige bar man anvant en vidare definition. Har ar en 
dagstidning "en allman nyhetstidning av dagspresskaraktar, som normalt utkommer med 
minst ett nummer per vecka". (ibid, s. 34) 

Joumalistik kan definieras som en professionell aktivitet resulterande i en text som 
utmarks av att 
1) den inte handlar om, av forfattaren, pahittade saker 
2) men om tidsaktuella fragor 
3) dar avsikten ar att tjana nyttan, dvs att informera eller beratta for en publik 
4) forlitande sig pa yttre muntliga och skriftliga kallor 
5) vars identitet inte avslojas 
(Asp 1992, s. 59-69) 

Eftersom behovet av kunskaper hos joumalister beror sa manga amnen ar mojligheten att 
ha tillgang till effektiva hjalpmedel for informationssokning sarskilt viktigt for denna 
grupp. Har skiljer sig joumalister ofta fran mer specialiserade forskare, tekniker och 
andra professionella, vilka inte behaver ge sig i kast med for dem okanda amnen i samma 
utstrackning. 

2 Svensk press I avgivet av 1972 ars pressutredning, (1974- 1975).- Stockholm.- (Statens offentliga utredningar) 
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Journalisternas kallor 

Joumalister anvander sig av manga olika slags kallor i sitt researcharbete (se definition s. 
5), for att ta fram fakta och underlag for nyheter och reportage: 
- Joumalistens egna iakttagelser och upplevelser 
- Muntliga kallor, personer han/hon traffar eller talar med i telefon. 
- Skriftliga kallor - uppgifter ur andra medier ( artiklar mm i tidningar och tidskrifter), 
faktasamlingar (statistik, register med mera) samt dokument och brev av olika slag. 
(Nygren 1994, s. 6) 

Kontakter med olika personer ar det vanligaste sattet att fa fram f akta och information i 
researcharbetet, eller for efterkontroll av uppgifter i material utanfor tidningens egna 
texter. Det kan vara kollegor, experter eller andra nyckelpersoner i kommunala 
forvaltningar, olika myndigheter, foretag och organisationer, som man ringer eller 
besoker. (Wadman 1991, s. 12) Det finns emellertid en tradition pa manga tidningar att 
joumalisten gar till det egna tidningsarkivet (se definition s. 3) for att se vad tidningen 
skrivit tidigare i det aktuella amnet. Genom arkivet kan man fa uppslag till nya 
vinklingar och forslag pa personer att kontakta. En reporter (se definitions. 5) behaver 
aktuella fakta om personer, handelser, bestammelser, platser innan han/hon aker ut pa ett 
nyhetsjobb. Nar det galler andra skriftliga kallor utanfcir tidningen har joumalistema 
tidigare varit hanvisade till att aka dit eller att begara utdrag pa telefon, utdrag som kan 
skickas per fax eller brev. Datortekniken har emellertid gjort manga skriftliga kallor 
utanfor redaktionen mer lattatkomliga. (Nygren 1994, s. 6) 

Enligt en kalla pa JMK har man idag pa joumalistprogrammet datorbaserad 
informationssokning som ett integrerat amne i den nya utbildningen. Man har pa JMK 
tillgang till bl a SvDs, GPs och Aftonbladets gemensamma mediearkiv pa Internet, 
Affarsdata, FT Profile och Dialog. Elevema far en allman introduktion till samtliga 
dessa databasvardar (se definition s. 4) /databaser och har ocksa mojlighet till fcirdjupad 
utbildning idem beroende pa vilka delkurser de valjer. 

I en intervj uundersokning genomford av Mariam Ginman 1983 i Sverige och Finland av 
230 joumalister konstaterades foljande: 

" ... de intervj uadej ournalisterna var al/a eniga om aft ADB-baserade informationsforsorjningssystem idag 

iinnu inte hade niigot viirde som kiilla for det journalistis ka arbetet. " ( Girunan 1983, s. 224) 

Det har gatt over tio ar sedan denna studie och tidema har forandrats. Datorema har slagit 
igenom i alla led i produktion och distribution och till viss del liven konsumtion. Den 
klumpiga beteckningen "ADB-baserade informationsforsorjningssystem" har ersatts av 
begreppet "IT" . Den stora strukturella fcirandringen som intraffat under denna period ar 
saledes en attitydforandring bland anvandare som medfort hogre motivation fcir 
utnyttjande av ny teknik. (Sahlstrand 1996, s. 26) 
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Datorstod pa redaktion/faktaredaktion 

Det forekommer idag f1era olika typer av datorstod pa redaktionema: 
- sjalva tidningsproduktionen ar idag datoriserad pa sa gott som alla tidningar. 
- reportrar anvander kalkylprogram och databasprogram for bearbetning av stora 
material, sk computer-assisted-journalism eller computer-aided-journalism, ofta forkortat 
CAJ (som beskrivs vidare under rubriken Da~orstodd joumalistik). 
- datorer ar ocksa ett viktigt arbetsredskap i nyhetsgrafiken, for att tydliggora 
komplicerade skeenden och siffermaterial. 
- fotografer och redigerare anvander datorer i sin bildbearbetning, det sa kallade 
elektroniska morkrummet. (Nygren 1994, s. 7-8) 

Elektroniska tidningsarkiv 

Detar viktigt att skilja de kommersiella databasprenumerationema fran de elektroniska 
arkivsystem som finns tillgangliga pa tidningsredaktioner. Pa manga dagstidningar blir 
hela dagstidningens innehall skrivet, redigerat, sammanstallt och skickat till tryckning 
elektroniskt. Varje del av tidningen blir ocksa lagrad elektroniskt, i tidningens egna 
huvuddatorer. Detta innebar att all redaktionspersonal har tillgang till tidningens eget 
lagrade material genom sina terminaler. Det lagrade materialet kan sokas elektroniskt 
genom anvandning av nyckelord eller sokstrangar. Som regel far nya anvandare 
traning/undervisning i anvandandet av det elektroniska arkivet som en del i 
introduktionen till det nya jobbet. Pa en del tidningar ar datorsystemet sadant att 
reportems eller redaktorens datorskarm kan delas, sa att storyn han/hon arbetar med visas 
pa halva sidan av skarmen och det elektroniskt lagrade materialet visas pa den andra 
halvan. Skrivare kopplade till varje terminal eller spridda over redaktionen kan anvandas 
for att skriva ut papperskopior av stories funna genom sokning i det elektroniska arkivet. 
Redaktionspersonalens sokningar i det elektroniska tidningsarkivet ar rutin, kostnadema 
absorberas som en deli produktionen i en modem nyhetsorganisation. (Ward/Hansen 
1993, s. 154) 

Under hasten 1995 och varen 1996 gjordes en surveyundersokning for att ta reda pa hur 
langt Tidningssverige kommit mot ett digitalt "medielandskap" samt hur man planerar 
infor framtiden. I undersokningen ingick svenska dagstidningar med en upplaga pa over 
10 000 exemplar. Av totalt omkring 90 tidningar svarade 78. Undersokningen visar att 
drygt halften av tidningsforetagen har ett elektroniskt arkiv for intemt bruk. Av dessa har 
ett antal arkiv for bilder, somliga andra har for texter och nagra har bade texter och bilder 
lagrade i ett elektroniskt arkiv. Generellt galler att tidningama tamligen nyligen gatt over 
fran klipparkiv till digitalt lagrat. Det intema arkivet ar en tillgang for tidningen och en 
tidssparande resurs. (Sahlstrand 1996, s.19-20) 

Ett tidningsarkiv ar i forsta hand till for dem som arbetar pa tidningen. Det material som 
finns dar skall bidra till att en tillforlitlig och bra tidning produceras varje dag. (Wadman 
1991 , s. l 0) Tidningsarkivet utgor tidningens minne, det ar dar redaktionsmedarbetama 
kan se vad som tidigare publicerats i tidningen inom olika amnen. Det gamla 
klipparkiven inneholl framst tidningsurklipp, bilder och fotonegativ insorterade i kuvert. 
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!bland kanske klipparkivet kompletterades med klipp fran andra tidningar. I princip var 
det emellertid sa att om den information som soktes inte hade varit inford som artikel i 
den egna tidningen sa fanns den inte tillganglig i arkivet. Det var ocksa ovanligt att 
tidningens bibliotek hade nagon storre samling referensverk. Mindre tidningar hade inte 
rad att arkivera mer an ett par kopior av varje artikel och de anstallda pa tidningen var 
helt be!:oende av arkivpersonalen for att aterfinna sadant som blivit arkiverat. 
(Foley/Briscoe 1989, s. 16) Genom att infora elektroniska textarkiv har tidningama lost 
problemet med standigt vaxande klipparkiv och de har samtidigt okat tillgangligheten till 
tidningens tidigare publicerade nyheter. (ibid, s. 19) 

Externa elektroniska kallor 

Genom uppkoppling till extema elektroniska kallor ar joumalistema inte langre 
begransade till information som varit inford i den egna tidningen utan de kan t ex aven 
soka bland artiklar som publicerats i andra tidningar. Uppkopplingen till extema 
elektroniska kallor innebar bl a att joumlister kan undersoka ett amne eller en persons 
bakgrund utan att nagon behover fa reda pa det. (Foley/Briscoe 1989, s. 23-24) 

Nora Paul (se vidare s. 23) tar i sin skrift "Computer Assisted Research" upp och redogor 
for vardet av onlineresearch. Under alla stegen av en nyhetsartikels utforrnning, fran ide 
till layout, kan information joumalisten/researchem hittar online hjalpa till att skapa en 
mer komplett, exakt och overtygande artikel. (Paul 1994, s. 3) 

For att fa ideer till nyhetsartiklar kan han/hon: 
- kontrollera bulletin boards for att se vad folk pratar om 
- satta upp sig pa en listserver som ar relaterad till hans/hennes amne 
- utnyttja en databas "alert service" pa ett speciellt amne for att fa de senaste artiklama 

inom amnet 
- leta igenom specialdatabaser 

Nar joumalisten borjar rapporteringen kan han/hon online: 
- samla bakgrundsmaterial inom okanda amnen 
- se efter om andra redan skrivit om amnet och om sa ar fallet, hur de skrivit 
- fa ideer till andra vinklingar pa ett brett amne 
- !eta upp manniskor som kan informera om ett amne 
- samla specifika data for att forbereda intervjuer 

Under rapporteringens gang kan han/hon online: 
- kontrollera information han/hon fatt in under rapporteringen 
- folja upp vinklar som ej blivit tackta under rapporteringen 
- kontrollera bakgrund vad galler de manniskor han/hon kommer att skriva om 

Under skrivandet kan han/hon online: 
- hitta roliga fakta, jamforelser, citat 
- hitta experter som kan hjalpa till att tolka saker han/hon funnit 
- kontrollera den senaste utvecklingen av nyheten han/hon skriver om 
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Under sammansattningen av artikeln kan han/hon online: 
- hamta statistik, kronologier och ordlistor for faktarutor 
- hamta information till tabeller och grafik 
- hamta foton och bilder for att illustrera artikeln (ibid, s. 3) 

Intresset for att kunna kopa extema databastjanster ar stort pa tidningsmarknaden. 66 % 
anvander idag dessa tjanster i researcharbetet. Det vanligaste sattet att organisera detta ar 
att en person pa redaktionen gors speciellt ansvarig for databassokning. Denna person 
utvecklar kompetens i olika soksprak och saker sedan pa sina kollegors uppdrag, en sa 
kallad intermediar losning, till skillnad fran en slutanvandarlosning dar samtliga 
redaktionsmedarbetare saker sjalva. Andra intermediara losningar ar att nagon pa arkivet, 
vanligen en biblioteksutbildad person, skater databassokningama, eller att tidningen 
inrattar sarskilda faktaredaktioner (se definition s. 4) pa tidningen med specialutbildade 
joumalister bakom tangentema. (Sahlstrand 1996, s. 20-21) 

Databassokning ar i sjalva verket bara ytterligare en metod for insamling av information. 
Eftersom datorbaserade informationskallor i manga fall ar elektroniska versioner av de 
vanliga verktyg och kallor som kan aterfinnas i vilket bibliotek som heist, ar 
datorbaserade kallor inkluderade i sokstrategimodellen tillsammans med ovriga 
bibliotekskallor. Dessutom blir fler och fler institutionella informationskallor tillgangliga 
i datorbaserat format. Anvandaren kan da overvaga att gora en databassokning under det 
att han/hon forst anvander de mer traditionella kalloma. For att kunna gora sig en 
forestallning om informationsproblemet, ar det vanligtvis klokt av anvandaren att 
genomfora inte bara samtidiga utan ocksa inledande informationssokningar i tryckta 
kallor innan han/hon ger sig i kast med de datorbaserade kalloma - helt enkelt for att bli 
bekant med de termer och uttryck som anvands inom arnnet. (Ward/Hansen 1993, s. 150-
151) 

En faktor som paverkar om en databassokning ska utforas ar kostnaden. Fastan 
onlinesokningar kan ta endast nagra minuter, blir kostnaden anda betydande. (Nora Paul 
har nagra rad om hur anvandaren kan spara tid och pengar vid sokning och information 
om databasvardamas prissattningsstruktur som redovisas i bilaga 7 och 8.) Det finns 
nagra riktlinjer for hur man avgor nar datorbaserad information ar ett lampligt val for 
anvandaren. (Ward/Hansen 1993, s. 151) 

Databassokning bor utforas: 
- nar amnet eller handelsen ar sa farsk att informationen om det/den troligtvis annu inte 
hunnit inkluderas i tryckta register eller andra tryckta bibliotekskallor. Manga 
elektroniska kallor uppdateras lopande, sa det ar dar den farskaste informationen finns 
tillganglig. 
- nar amnet i fraga inte ar tillfredstallande indexerat i tryckta register och andra 
bibliotekskallor. Sokningen kan t ex vara pa ett arnne som ar relativt valkant men for 
vilket de tryckta registren och kalloma ar klumpiga. En sokning pa ett amne som "lika 
varde" (konceptet lika Ion for lika arbete) kraver en mycket bred sokning i tryckta kallor 
men en databassokning skulle kunna lokalisera samtliga dokument i vilka just den frasen 
existerar. 
- om arnnet ar tvarvetenskapligt. T ex maste anvandaren hitta information om de 
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psykologiska och sociala motiven for drogmissbruk bland ungdomar. Detta skulle krava 
flera sokningar i olika amnesregister (psykologi, sociologi, medicin och 
utbildningslitteratur), och anvandning av olika soktenner (drogmissbruk, socialt 
beteende, motivforskning, ungdomsbeteende). Med hjalp av en databassokning i flera 
elektroniska filer samtidigt skulle man kunna soka pa en kombination av soktennema 
och pa sa vis spara mycket tid. 
- nar det ar brattom och infonnationen maste lokaliseras sa fort som mojligt. Detar 
emellertid viktigt att komma ihag att anvandningen av en tryckt referensbok ibland ar det 
snabbaste, billigaste och enklaste sattet att lokalisera fakta, figur eller kalla. 
- nar datoms kapacitet att kombinera soktenner pa ett unikt och underlattande satt 
innebar att man kan lokalisera, och t o m skapa, infonnation som inte skulle finnas 
tillganglig genom en sokning i tryckta kallor. Ett nyhetsteam beslutar kanske t ex att det 
ar vart anstrangningen att samla in infonnation fran tryckta offentliga register och lagga 
in infonnationen i ett databasbehandlingssystem, eftersom detta tillater teamet att se 
monster, trender och sammanhang som aldrig skulle bli synliga om de individuella 
tryckta papperskalloma blev undersokta var for sig. (ibid, s. 151-152) 

Anvandaren maste nanna sig de elektroniska infonnationskalloma med samma skepsis 
som vilken annan kalla som heist. Aven infonnation i elektroniska databaser maste noga 
granskas vad galler sanningshalt, fullstandighet, partiskhet och farskhet. Samma 
kontrollprocedurer maste anvandas for elektroniskt insamlad och analyserad infonnation 
som for infonnation insamlad fran mer traditionella kallor. (ibid, s. 152) 

Det finns en fara med att elektronisk infonnation finns sa bekvamt tillganglig, 
anvandaren kommer kanske tendera till att nonchalera eller helt strunta i de mer 
traditionella och i manga fall viktigare metodema for infonnationsatervinning. Det ar 
fortfarande viktigt for reportem att lokalisera och intervjua lokala kallor om ett speciellt 
amne for en story, hellre an att fdrlita sig till kallor lokaliserade genom en 
databassokning. lnget av de andra stegen i den joumalistiska sokstrategin kan ersattas av 
elektronisk databassokning. (ibid, s. 153) 

Elektroniska kallors effekter pa journalistiken 

Nyhetsfonnedling ar det modema samhallets framsta kalla for offentlig infonnation. 
Genom nyhetsfdnnedlingen far samhallets medborgare den infonnation och de data de 
behover for att kunna gora personliga och gemensamma val. (Koch 1991, s. xiii) Nyheter 
ar pa en och samma gang en offentlig tjanst, en affarsverksamhet och ett allmant 
fortroende. Nyheter fdrutsatts i teorin vara objektiva, fullstandiga och kritiska. (ibid, s. 
xxii) Nyhetsrapporteringen och danned aven den offentliga infonnationen begransas, 
menar Koch, av de infonnationskallor som joumalister traditionellt har anvant sig av 
(pressmeddelanden, intervjuer med offentliga personer, tjansteman vid myndigheter och 
foretag etc). (ibid, s. xiii) Onlineresurser (databaser etc) har emellertid skapat helt nya 
mojligheter att fa tillgang till utforlig infonnation inom en mangd olika amnesomraden. 
Detta i sin tur kan forandra relationema mellan skribent och nyhetsamne och darmed 
aven sjalva innehallet i nyhetstextema. (ibid, s. xiii) 
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De elektroniska resursema medfor inte enbart att information kan erhallas effektivare. 
Onlineresurser kan ocksa forse reportrar och skribenter med information som ar likvardig 
med eller utforligare an den som t ex intervjuobjekt sitter inne med. Pa sa vis kan 
nyhetsskribenter battre narma sig den fullstandighet och objektivitet som de stravar efter. 
Forhallandet till kalloma forandras genom tillgangen till elektroniska kallor och en storre 
sjalvstandighet gentemot kalloma blir mojlig. (ibid, s. xxiii) Elektroniska 
informationsdatabaser fdrser joumalisten med mojligheter att story for story och fraga for 
fraga utvardera de uttalanden som deras kallor gor. (ibid, s. 70) 

For att nyheter ska kunna vara objektiva maste joumalisten behandla alla kallor 
likvardigt. For att kunna tjana som opartisk informationskalla maste media ha formaga 
att beskriva handelser objektivt, och ta avstand fran alla typer av partiska, begransade 
tolkningar. (ibid, s. 5) Objektivitet ar aven beroende av ett sammanhang, av att data 
placeras in i ett perspektiv genom vilket den resulterande informationen kan bedomas av 
lasare eller granskare. (ibid, s. 46) 

Koch talar om tre olika nivaer av nyhetsstories: 
1. Trivial/alldaglig story. Detta ar den alldagliga, samtida nyhetsrapporten som beskriver 
vad som sagts av vem, var och nar. 
2. Kontextuell story. Denna typ tar individuella data och placerar in demi ett eller flera 
sammanhang i vilka deras betydelse kan utvarderas. Denna typ av story skulle fokusera 
pa vad som hant (i en bredare mening) eller hur en handelse skall tolkas. 
3. Strukturell story. I den utstrackning som handelser kan relateras till varandra sa kan de 
ses i ett storre sammanhang av sociala fragor och krafter. En strukturell story uppenbarar 
kopplingar mellan en enskild handelse eller en rad handelser och bredare sociala fragor 
eller forfaringssatt. (ibid, s. 71) 

Elektroniska databaser erbjuder en mojlighet for en radikalt annorlunda och betydligt 
mer tillfredsstallande rapportering. Genom de strukturella och kontextuella stories som 
denna teknologi mojliggor sa placerar onlineresursema in beskrivningen av en enstaka 
handelse i ett sammanhang av en klass med liknande tilldragelser sa att joumalisten kan 
informeras genom andra forfattares arbete och research (kollegor och akademiker) som 
har varit involverade i eller har kunskap om handelsen eller handelsekategorin ifraga. 
Nyhetsobjektets pastaenden ses som inte nodvandigtvis sanna, som verifierade fakta, 
utan som hypoteser som ska undersokas i ett bredare samrnanhang. (ibid, s. 117-118) 

Yid den joumalistiska hanteringen av handelser, sa har joumalister mojlighet att tillga 
samma information som deras objekt och kan ifragasatta de offentliga personemas eller 
expertemas uttalanden pa grundval av den informationen. "Vad sades" komrner i 
blickpunkten for de bredare fragestallningama "vad betyder det", "hur hande det", 
"varfdr hande det" och "vem kan vara ansvarig". (ibid, s. 320) 

Datorstodd journalistik 

Ett begrepp som ofta aterkomrner i litterturen inom arnnet ar "datorstodd joumalistik" 
eller CAJ. Datom ar numera ett av joumalistens viktigaste redskap, bade for 
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faktainhamtning och bearbetning av material. 

Det tar ofta lang tid att genomfdra ett joumalistiskt jobb som bygger pa datorstod. Allt 
fran att leta fram intressanta register, fa fram band, databearbetning och analys kan ta 
flera manader. Men det kan ocksa vara till hjalp vid snabba nyhetsjobb. (Nygren 1993, s. 
41) Databaser ar mycket mer an elektroniska arkiv, ratt anvanda kan de ge fakta och 
sammanhang som tidigare var okanda. I takt med att datormognaden har akat sa har ett 
relativt stort antal joumalister barjat saka i databaser. Antalet kallor akar standigt och de 
kan dessutom kopplas samman pa det satt joumalisten sjalv anskar. (Lisinski 1993, s. 45-
47) 

De som anvander databaser mest ar fdretag och forskare. Joumalister ar en jamfdrelsevis 
relativt liten anvandargrupp och de fiesta databaser ar inte alls avsedda att tillgodose 
deras behov vilket kan vara valdigt bra. En joumalistanpassad databas skulle antagligen 
vara mer tillrattalagd och innehalla mindre intressant material. (ibid, s. 47-48) Ett 
exempel: 

"Under en reportageresa i live,pool triiffade jag knarkare som beriittade att de hade tvingats amputera 
armar och ben efter att ha injicerat ett somnmedel, Temazepam. Viii hemma i Sverige blev jag osiiker pa 
uppgiften: var det nagot knarkarna hadefattfor sig eller lag det nagon sanning i pastaendena. Nagra 
samtal med svenska narkotikaliikare gav ingen hjiilp. De var skeptiska till uppgifterna. Genom en sokning 
i den medicinska databasen Med line fick jag besked. Det fanns fl era rapporter /ran liikare att somnmedlet 
hade just denna effekt om det injicerades slarvigt. 

Om jag endast hade sokt i tid11i11gsartiklar om knarkare i Liverpool, sa hade jag aldrigfatt /ram den 
uppgiften. Det biista bakgrundsmaterialet om narkotikapolitiken i Liverpool fan ns ocksa i medicinska och 
vetenskapliga data baser. Niir jag sokte i dagspress sa blev det "journalistisk rundgang ". Sam ma material 

upprepades med vissa variationer. "(Lisinski 1993, s. 4 7-48) 

En del menar att den sortens sakningar bar averlatas till informationsexperter pa 
universitet och hagskolor. De beharskar den vetenskapliga terminologin och vet battre 
hur man far fram intressant material. Problemet ar att man da har tappat en stor fdrdel 
med databaser, att de finns till hands just nar man behaver dem. I nagra fa fall behaver 
den som saker vara expert, men ofta klarar joumalisten mycket val att finna intressant 
och relevant material i de vetenskapliga databasema. De flesta joumalister kanske bar 
naja sig med att kunna saka i Affarsdatas databas Tidningar och TT-telegram, men nagra 
fler horde agna tid at att fa tillgang till ett bredare sortiment. V arje medelstor redaktion 
borde atminstone ha en sakexpert. (ibid, s. 48-49) 

Sjalva narnnet, databaser, har i viss man lockat till sig en speciell kategori joumalister, de 
som har Jatt fdr att trycka pa knappar och lara sig kommandon. De kunskapema ar 
visserligen nadvandiga, men <let svaraste och viktigaste ar att fdrsta sig pa innehallet, 
vilka kalloma ar och hur de gar att anvanda. (ibid, s. 48-49) 

I USA gar utvecklingen av datorstodd joumalistik snabbt. Den barjade 1973 nar Philip 
Meyer gav ut sin "Precision journalism" dar han fdresprakade anvandningen av olika 
statistiska verktyg. I dag finns det universitet som har kurser i datorstodd joumalistik i 
sin ordinarie undervisning. Ett av dem ar Colombia University i New York. Enligt en av 
larama dar fdrsaker inte skolan gara studentema till statistiker eller dataexperter, men de 
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maste Iara sig att seen story i siffroma och att stalla ratt fragor. Ju mer studentema kan 
om berakningar i datorer, ju svarare blir det att lura dem. De maste veta tillrackligt for att 
till exempel kunna se nar nagot ar fel i ett budgetforslag till kommunfullmaktige. Ocksa 
onlinesokning i databaser ar viktiga delar av undervisningen. For att klara av ovningama 
har studentema alltid tillgang till datorer for databassokning. Aven om de stora 
tidningama anvander speciella researchers, sa maste alla joumalister kanna till nagot om 
databassokning. I framtiden blir det fler och fler som saker sjalva. Problemet fdr 
joumalister idag ar inte att fa fram information, <let ar latt om man vet hur man gor. 
Problemet ar att sortera och valja ut, for det maste man kunna anvanda datorema. Manga 
amerikanska tidningar har reportrar som specialiserat sig pa att anvanda datorer i sitt 
arbete. (Nygren 1993, s. 41-44) 

Ett vanligt databasprogram kan: 
- soka , hitta "nalar i en hostack". Fran en stor databas med dodsfall kan det till exempel 
ta fram alla som dott av leukemi. 
- sortera. Till exempel sortera alla offer for Jeukemi efter postnummer, alder, kon eller 
riagon annan parameter som finns i databasen. 
- gruppera. Till exempel plocka fram de postnummer dar det finns flest dodsfall, de 
aldrar dar leukemi ar vanligast och sa vidare. 
Med ett statistikprogram kan reportem analysera stora siffermaterial. Man kan se olika 
samband, till exempel granska samband mellan domar och de domdas ras, alder, kon och 
annat. Olika kalkylprogram ar oumbarliga hjalpmedel for en ekonomisk reporter i analys 
av foretag och ekonomiska samband. (ibid, s. 41-44) 

Svenska dagstidningars anvandande av externa databaser 

Gunnar Nygren har i en undersokning fran 1993/1994 tagit reda pa hur svenska 
dagstidningars anvandande av extema databaser ser ut. Han menar att det finns ett klart 
monster nar det galler vilka tidningar som anvander extema elektroniska kallor: 
- Stora tidningar har oftare avtal med databasvardar an sma tidningar. 
- Detar vanligare att en tidning har avtal med databasvardar om tidningen sjalv har ett 
eget elektroniskt arkiv. 
Den i sarklass vanligaste databasvarden ar Affarsdata och det ar Tidningar och TT
telegram3 ( en databas som ingar i Affarsdata) som tidningama i manga fall ar mest 
intresserade av. De viktigaste skalen som tidningar uppger for att inte abonnera pa 
extema databaser ar ekonomiska, att de saknar kunskapen samt att databaser inte ar 
joumalistiskt intressanta for dem. (Nygren 1994, s. 24-26) 

Nygrens undersokning visar att anvandningen av extema databaser varierar mycket 
mellan olika tidningar, fran att nastan alla reportrar anvander databaser till att ingen gor 
det. Pa en fjardedel av tidningama hade databaser blivit ett viktigt verktyg i arbetet, bland 
dessa hoganvandare ingick bade storstadstidningar och mindre eller medelstora 
lokaltidningar. Samtidigt fanns det flera storstadstidningar och manga stora regionala 

3 Kallas ofta "IT-Nyhetsbanken" av joumalister. 
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tidningar som knappt alls anvande sig av extema databaser. Det verkar som om 
databasanvandning inte bara hanger ihop med tidningens storlek. Kanske ar det istallet 
o:fta fragan om att tidningen har en "eldsjal", nagon som driver pa. (ibid, s. 27) 

Hur har joumalistiken pa tidningama paverkats av mojligheten att soka i extema 
databaser? En majoritet instamde i att det blivit fler bakgrunder nar reportrama anvande 
databaser och ocksa att det blivit mer initierade artiklar. Nagot farre tidningar instamde 
delvis i pastaendet att det blivit fler nyheter. Daremot okar inte databasema reportramas 
produktivitet. De skriver inte fler artiklar for att de har mojlighet att anvanda databaser. 
(ibid, s. 31-32) 

Alla tidningar tycker att databasema ger en bra bakgrund och en overblick over vad som 
skrivits i amnet. Manga tidningar menar att databasema ger nya tradar att folja upp och 
att de kan ge bra egna nyheter. Daremot anser manga att det ar svart att Iara sig alla 
soksprak till olika databaser. (ibid, s. 32) 

Tva faktorer framfdr alla andra hindrar ett storre utnyttjande av extema databaser - hoga 
kostnader och daliga kunskaper. En slutsats av detta torde vara att det finns en radsla pa 
redaktionema for att ge alltfor stor tillganglighet till databasema. En radsla som grundar 
sig i de hoga kostnader som detta antas medfora. Ocksa kunskapsbristen (som kommer ur 
den ringa utbildningen i databasanvandning) kan hanga ihop med detta. Om fler lar sig 
anvanda databaser, sa okar sannolikt ocksa kostnadema. Ytterligare ett hinder som anges 
ar tekniska problem. (ibid, s. 33) 

Det finns tva extrema vagar for tidningama att fdlja i sin databasanvandning - att lata 
samtliga joumalister soka fritt eller att begransa ratten att soka i databaser till enbart 
specialutbildade researchers. I USA Jigger tidningama narmare den andra av dessa vagar 
(se avsnitten Faktaredaktioners/nyhetsbiblioteks utveckling i USA s. 19 och 
Undersokning av databasanvandningen pa dagstidningar i USA s. 20) och dar har 
databasanvandningen medfort en ny och mer aktiv roll for redaktionens bibliotekarier. I 
Storbritannien gar tidningarna Iangs bada vagama och manga tidningar har en 
omfattande databasanvandning bland reportrama som t ex pa The Guardian. De svenska 
tidningama Jigger narmast den brittiska modellen. Det ar sallsynt att enbart researchers 
soker i databaser (som t ex pa Boras Tidning), men det ar ocksa sallsynt att storre delen 
av redaktionen anvander databaser. I de 7-8 fall som det forekommer (enligt enkaten), sa 
ar det o:ftast Affarsdatas databas Tidningar och TT-telegram som det galler. (ibid, s. 46) 

Mycket fa tidningar har utbildat hela redaktionen i anvandning av elektroniska kallor (sju 
tidningar, och da framst i Affarsdatas Tidningar och TT-telegram). 13 tidningar har hara 
utbildat en fjardedel eller farre av redaktionen. Istallet ar det framst researchers/ 
dokumentalister eller specialiserade reportrar som soker i databaser. De tidningar som 
inte har researchers och/eller reportrar som specialiserat sig pa databaser anger att de 
behover sadan specialkompetens. Behovet av specialister hanger ihop med de tva framsta 
hindren - ekonomin och kunskapema. (ibid, s. 46) 

Genom att begransa anvandningen av databaser till vissa reportrar och researchers kan 
redaktionema halla kontroll over kostnadema. Hoga kostnader ar det viktigaste hindret 
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for en okad anvandning, enligt enkaten. Daliga kunskaper ger ocksa hoga kostnader. 19 
av tidningama haller med om att det ar svart att Iara alla olika soksprak i databasema och 
med dalig kunskap blir soktidema langa och dyra. Ytterligare en orsak for tidningama att 
satsa pa researchers, papekar man i intervjusvaren. Detta medfor i sin tur att rollema pa 
redaktionen forandras. Det blir mer av samarbete, tolv av tidningama haller med om att 
samarbetet inom redaktionen har okat. Lika manga instammer i att 
arkivarier/dokumentalister fatt en mer aktiv roll i research. Det haller alltsa pa att uppsta 
en ny yrkesgrupp inom redaktionema - researchers. Denna grupp ar i grund och botten 
joumalister, men arbetar tillsarnmans med skrivande reportrar for att gora storre 
undersokningar. Ofta med hjalp av olika slags elektroniska kallor. (ibid, s. 4 7) 

Tillgangen till elektroniska kallor skapar ocksa storre klyftor mellan de som beharskar 
den nya tekniken och de som inte gor det. Att det blir bade storre kunskapsklyftor och 
mer samarbete inom redaktionema kan tyckas motsagelsefullt, men det okade samarbetet 
kan ocksa vara en foljd av de okade kunskapsklyftoma - for att kunna anvanda de 
elektroniska kalloma ar manga reportrar helt enkelt tvungna att vanda sig till researchers 
eller kollegor som harmer kunskap om den nya tekniken. Mer samarbete blir vagen att 
overbrygga de nya kunskapsklyftoma. (ibid, s. 47) 

I ett langre perspektiv kommer de elektroniska kallorna att fa en okad betydelse - bade 
for tidningsforetagen och for journalistiken: 

* Det kommer att finnas fler elektroniska kallor sokbara for joumalister: 
- Nastan alla tidningar kommer inom nagra ar ha elektroniska arkiv. Manga av dem 
kommer ocksa att oppna sina arkiv for sokningar utifran, och darmed tjana pengar pa 
sina arkiv. 
- Datorutvecklingen i samhallet gor att utbudet av information som ar elektroniskt 
tillganglig, bade online och via CD-ROM troligen kommer att vaxa de kommande aren. 

* Nar alltfler tidningar bygger upp elektroniska arkiv, sa okar ocksa kunskapen och 
medvetenheten om elektroniska kallor. 

* Fran utbildningarna kommer nya joumalister som lart sig anvanda elektroniska kallor. 
De kommer att krava tillgang till dessa kallor ocksa ute pa redaktionema. Har kan <let bli 
en konflikt om tidningama stravar efter att halla nere sina sokkostnader genom att 
begransa sokningama till researchers. En losning kan vara <let som framgar av enkaten -
att tillgangen till elektroniska kallor differentieras, vanliga kallor som Affarsdata med 
TT-Nyhetsbanken ar tillgangliga for alla medan svarare och dyra kallor som SCB, 
Artikelsok och FT Profile endast ar tillgangliga for researchers. 

* Dagspressens konkurrens med TV och radio hardnar. Ett av tidningamas framsta 
konkurrensmedel mot etermediemas snabbhet ar mojligen att ge bakgrunder och 
sammanhang. I detta ar elektroniska kallor ovarderliga. (ibid, s. 48-49) 

Samtidigt innebar konkurrensen att kostnadema pa redaktionema maste pressas, nagot 
som kan sla tillbaka mot anvandningen av databaser om inte kunskapema i sokning i 
databaser okar, och sokningama darmed blir mer ekonomiska. Ett skal som talar for 
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researchers och specialiserade reportrar. (ibid, s. 49) 

Brittiska massmediers online anvandning 

I Europa ar det pressen i Storbritannien som kommit langst i uppbyggandet av 
elektroniska arkiv och mojligheter att soka online. Bakom den snabba utvecklingen i 
Storbritannien ligger den nya tidningstekniken. En annan faktor ar uppbyggnaden av den 
stora databasvarden FT Profile som startade redan i borjan av 80-talet. Den har blivit en 
naturlig distributor av de brittiska tidningarnas databaser. (Nygren 1994, s. 15) 

I Stanbridges undersokning fran 1993 som bygger pa intervjuer med nyckelpersoner 
inom ledning, bibliotek och journalister inom brittisk media, har endast tidningar dar 
stora forandringar skett i anvandningen av informationsteknologin blivit undersokta. 
Bland dessa finns olika meningsriktningar vad galler organisationsstruktur, behovet av 
att parallellt bibehalla klipparkiven och sarskilt det tillradliga eller kostnadseffektiva i att 
journalister soker sjalva. (Stanbridge 1993, s. 18) 

En grupp av fem dagstidningar (the News International conglomerate) har byggt och 
haller pa att vidarutveckla en egen databas, News International har ocksa ett framtidsmal 
att skapa en gemensamt agd central pool av egna data for flera storre dagstidningar som 
en kostnadseffektiv losning. (ibid, s. 18) 

En motsatt meningsriktning bland oberoende dagstidningar ( dar The Guardian och The 
Independent ingar) ar att detta steg skulle innebara enbart inatriktad sokning efter 
information medforande okad risk for journalistisk rundgang och att man genom att gora 
sina egna data tillgangliga for externa databasvardar istallet kan gora sa att 
onlinesokningar betalar sig sjalva. Det bor noteras att dessa dagstidningar begransar 
onlinekostnader genom att antingen neka reportrar onlineaccess (Independent) eller 
begransar reportrarnas access till online (Guardian) medan News International tillater 
obegransad access for reportrarna till Nexis och FT Profile. (ibid, s. 19) 

En vanlig uppfattning ar att klipparkiv kommer att hora till det forflutna men under 
mellantiden bibehalls dessa parallellt med onlinedatabassystemen. Detta medfor 
naturligtvis extra kostnader. Men manga journalister ar motvilliga till upphorandet av det 
traditionella klipparkivet. Ett skal som uppges ar att atervinningen av begreppsmassiga 
amnen ar lattare i traditionella klipparkiv. Ett annat skal ar ren konservatism bland aldre 
journalister. Ytterligare ett skal ar att viktiga visuella ledtradar gar forlorade i 
fulltextdatabaser, sasom den betydelse som tillmats en artikel genom layouten. Motsatta 
meningsriktningar menar att adekvat undervisning av journalister kommer att oka 
efterfragan av onlineresurser och att onlinedatabaser kan utvecklas att erbjuda 
begreppsmassig indexering eller visuella ledtradar. News International t ex arbetar med 
att forbattra det sistnamnda. (ibid, s. 19) 

Under tiden okar onlineanvandandet. Onlinedelen av biblioteket har fatt hogre status 
inom respektive organisation, genom att de har anstallt informationsspecialister som bar 
tagit pa sig rollen som researchers och som ocksa skaffar fram information pa egna 
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initiativ. Allteftersom gransen mellan researchers och joumalister suddas ut finns det 
planer pa att flytta dem till "samma golv" som joumalistema (News International). Sjalva 
biblioteket kommer att krympa och anskaffa information fran andra kallor som inte ar 
lampliga for redaktionsgolvet. (ibid, s. 19) 

Den kanske storsta kontroversen ar hur stor onlineaccess som bor ges reportrama sjalva. 
Hur mycket access som givits hittills beror i viss man pa vem som beslutat, redaktionen, 
tidningsstyrelsen eller biblioteket. Det finns ett populart argument att larnna all online
sokning till sokexperter - kostnadseffektivitet. Joumalister ar pa det hela taget daliga 
sokare, som spenderar lang tid pa att browsa (se definitions. 4) igenom stora mangder 
text for att fa ett overflod av information som kanske inte ens ar den basta informationen 
som finns tillganglig. De ar slarviga med in- och utloggning. Inte heller kan de fdrvantas 
Iara sig flera olika soksprak med samma naturlighet som informationsspecialister, som 
standigt arbetar med detta. Ett annat argument fran traditionalister ar att stories harror 
fran manniskor och att uppgifter ihopsamlade fran sekundarkallor ar trakigt och inte 
saljer. (ibid, s. 19) 

Det finns argument som talar for att ge reportrar access: 

- Traning pa onlinesokning kan forbattra deras fardigheter. 
- Vissa kategorier av joumalister befinner sig oftare i en position dar de inte kan fa access 
till arkivet pa den tidning dar de arbetar - speciellt utlandskorrespondenter ( den grupp 
som redan ar mest aktiv online). En barbar dator med inbyggt modem och oppen 
onlineaccess gor det mojligt for dem att alltid kunna kontrollera sanningshalten i 
uttalanden och fylla pa med nodvandig bakgrund. (ibid s. 19) 

Manga dagstidningar anser att ansvaret for utbildning i onlinesokning ligger hos 
joumalisthogskoloma eftersom den stressade situationen pa nyhetsredaktionema gor att 
det inte finns tillrackligt med tid for traning. (ibid, s. 20) 

Faktaredaktioners/nyhetsbiblioteks utveckling i USA 

I USA har man kommit langst i varlden vad gaJler uppbyggnaden av elektroniska arkiv 
och databasanvandning inom joumalistiken. De gamla biblioteken/arkiven vid 
tidningama har fatt en helt ny mening och aven en kraftigt okad betydelse for det 
joumalistiska arbetet. 

Kravet pa "online retrieval" har medfdrt ett okat kompetensbehov bland de anstallda pa 
amerikanska tidningars nyhetsbibliotek (se definitions. 4). For tva, tre artionden sedan 
var det vanligt att endast tidningens bibliotekschefhade biblioteksutbildning. Nar det 
gallde arkivets ovriga sysslor ansags biblioteksutbildning onodig. Resultatet blev lag 
status och laga loner, aven i de fall da de anstallda pa biblioteket hade hogskolestudier 
bakom sig. Infdrandet av online databaser har okat synligheten och statusen hos hela 
bibliotekspersonalen. Pa en del hall har den redan befintliga personalen utbildats i 
onlinesokningar och pa andra har nya bibliotekarier med traditionell utbildning 
rekryterats. Nar reportrar stalls infdr onlinesokningars komplexitet sa okar insikten hos 
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redaktionen och ledningen om vilka sofistikerade kunskaper som behovs vid 
onlinesokningar och skapandet av databaser. (Foley/Briscoe 1989, s. 24) 

Cecilia Borjesson pa GPs faktaredaktion reste varen 1994 till USA for att dar studera 
modemisering av nagra amerikanska tidningars bibliotek/arkiv, deras utveckling fran 
traditionella klipparkiv till dagens "full service research" med datateknikens hjalp. Man 
ligger har 5-10 ar fore i utvecklingensprocessen mot elektroniska t~xtarkiv och CAJ. 
(Borjesson 1994, s. 4) Efter att ha studerat forandringsprocessen vid fem olika tidningar 
tyckte hon sig kunna se vissa monster och olika faser i utvecklingen: 

- Steg 1: Bibliotek/arkiv: 
Referensbibliotek. Samling av text- och bildmaterial. Sokning efter klassificering pa 
amnesomraden. Utlaning av dossierer pa fdrfragan. 
- Steg 2: Research: 
Uppbyggnad av elektroniskt textarkiv i intern databas. Kraftig satsning pa research bade i 
egna och extema databaser. 
- Steg 3: Informationsspecialister: 
Researchavdelningen avlastas fran sokningen i egen databas. Utbildning av joumalister i 
att hitta och tolka den information de behaver (ofta PC-natverk). Research gor bara 
kostbara extema sokningar och samarbetar i team-work med joumalister. Okad 
anvandning av CAJ med bl a uppbyggnad av egna databaser. 
- Steg 4: Upplosning/integrering: 
Informationsspecialister gar in som en integrerad del av redaktionens 
produktionsprocess. Indexering och redigering av den intema databasen overfors till de 
nya enheter/dotterbolag som saljer informationen extemt. Bildarkivet overfors till 
bildredaktionen. Kvar blir mojligen en begransad stabsfunktion for att bevaka den 
tekniska utvecklingen och for att ha hand om referensbibliotek med centrala inkop av 
CD-ROM, tidskrifter mm. Detta sista steg ar nagot spekulativt, endast en tidning 
namnde den som mojlig/onskvard. (Borjesson 1994, s. 29) 

Studiebesoken visar att researchavdelningama har genomgatt en utveckling fran att for 
5-10 ar sedan ha varit en relativt passiv, insamlande arkivfunktion till att bli en aktiv 
stodfunktion i det joumalistiska arbetet. Researchers kan sjalva komma med konstruktiva 
forslag och tillfalligt medverka i s k team-work, t ex avseende speciella projekt. 
Efterhand som man beharskar de intema och extema databasema allt battre, vill de nu ga 
vidare mot att bli informationsspecialister. Man vill vara en guide for joumalistema pa 
deras vag mot CAI. (ibid, s. 29) Den framsta uppgiften for nyhetsbibliotekens 
researchfunktion ar att gora kvalificerade sokningar i extema databaser, framfor allt de 
som kostar mycket pengar. Yid flertalet amerikanska tidningar av betydelse forefaller 
tidningamas agare och ledning ha insett vardet av en kompetent och valutrustad 
"faktaredaktion". Den nya (mer researchinriktade) rollen kraver hog kompetens dar 
personalen forutom biblioteksutbildning bor ha joumalistiskt kunnande eller annan 
uni versi tetsutbi ldning. 
(ibid, s. 31, 33) 
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Undersokning av databasanvandningen pa dagstidningar i USA 

I USA har gjorts flera undersokningar vad galler databasanvandning pa dagstidningar. En 
av de storsta gjordes vid University of Minnesota varen 1990, bakom den stod larama 
Jean Ward och Kathleen A Hansen. 

Intervjuer med nyhetsbibliotekarier och nyhetschefer genomfordes under varen 1990 pa 
105 av 108 dagstidningar med en upplaga pa 100.000 ex eller mera. Ett datorbaserat 
telefonintervjuprogram anvandes for att lagra och sammanstalla svaren pa ett 92-posters 
frageformular. (Ward/Hansen 1991 a, s. 493) 

Huvudfragoma i undersokningen var bl a: 
- Vilken teknik anvander man? 
- Forandras joumalistemas och nyhetsbibliotekariemas roller nar ny informationsteknik 
borjar anvandas pa dagstidningama? (ibid, s. 492) 

Pa 60 % av de nyhetsredaktioner som var utrustade med PC sokte reportrama 
elektroniskt i offentliga register. Undersokningen visar ocksa att minst fyra av tio 
dagstidningar som saljer information fran sina egna elektroniska databaser tjanar pengar 
pa detta. (ibid, s. 495) 

Prenumerationer pa kommersiella databaser ar ocksa mycket utbredda, 90 % av 
dagstidningama har kontrakt med minst en databasvard. Medeltalet for prenumerationer 
ar fyra. De mest anvanda databasvardama pa dessa dagstidningar ar Nexis (78 %), 
Vu/Text (76 %) och DataTimes (74 %), darefter kommer Dialog (58 %) och Dow Jones 
News/Retrieval (35 %). (ibid, s. 494) 

70 (67 %) av de 105 dagstidningama har elektroniska arkiv och alla utom fem av de 
aterstaende 35 dagstidningama sager att de planerar att installera ett elektroniskt 
arkivsystem. (ibid, s. 494) 

Resultatet av undersokningen visar varierande roller for joumalister och researchers . 
Vissa ar roller som dessa tva yrkesgrupper delar i nyhetsskapandet. Andra roller ar 
utmarkande, nagra for journalister och andra for nyhetsbibliotekarier. Delade roller faller 
under tva huvudkategorier - informationssokning och nyhetsutformning. 
lnformationssokning som utfors pa liknande satt av bade joumalister och bibliotekarier, 
inkluderar anvandningen av det traditionella nyhetsbiblioteket, och av det elektroniska 
arkivet, liksom anvandningen av andra bibliotekssamlingar utanfor tidningen. Pa 100 % 
av de dagstidningar som har ett elektroniskt arkiv bidrar personalen vid 
nyhetsbiblioteket till nyhetsframstallningen genom informationssokningar i 
dagstidningens egna arkiv. Pa 94 % av dagstidningama med elektroniskt arkiv anvander 
joumalister det elektroniska systemet i nyhetsarbetet. Nyhetsutformningen ar en annan 
delad uppgift. Valja ut information fran det tillgangliga materialet ar en 
nyckelkomponent i nyhetsutformningen. Tidigare undersokningar av nyhetsframstallning 
har behandlat detta som en aktivitet utford enbart av joumalister genom deras val av 
vinklingar pa nyheter, intervjukallor och inkludering eller exkludering av specifika fakta. 
Undersokningsresultat visar har att bibliotekarier ar aktiva deltagare i 
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nyhetsframstallningen. De bidrar genom att samla information via sokningar i 
elektroniska databaser och i andra kallor tillgangliga inom eller utanfor tidningen. De 
drar uppmarksamhet till viss insamlad information och sorterar bort annat material som 
de uppfattar som osant eller inte anvandbart for artikeln. (ibid, s. 494-495) 

Nyhetsbibliotekariema ar nastan uteslutande ansvariga for sokning i kommersiella 
databaser. Den delade rollen for nyhetsutformning reflekteras i joumalistens inledande 
fraga efter information angaende ett speciellt amne. Om bibliotekarien valjer att soka i en 
komrnersiell databas efter informationen, ar joumalisten vanligtvis inte narvarande under 
den sokningen. Detta ar en viktig aspekt att notera nar det galler nyhetsutforrnning 
eftersom en sokning i en online databas kraver snabba beslut om amnesinriktning medan 
sokningen pagar. Dessa beslut i sin tur paverkar typen av information som joumalisten 
sedan mottar. Pa majoriteten av dagstidningama (55 %) ar joumalistema inte narvarande 
for att delta i beslut under databassokningen. Bara 15 % av nyhetsbibliotekariema ger allt 
material de samlat under en elektronisk sokning till joumalisten som fragar efter 
information. (ibid, s. 495) 

De fiesta sa att mangden material de ger till joumalisten beror pa typen av 
informationsbegaran; om amnet for sokningen ar smalt ger bibliotekariema joumalistema 
allt de hittar, men om amnet ar valdigt brett eller om sokningen resulterar i manga traffar 
ger bibliotekariema joumalistema en citeringslista och her dem valja, eller gor urvalet 
sjalva. (Ward/Hansen 1991 b, s. 270) 

Detta etablerar bibliotekariens roll som "gatekeeper" eller medlare mellan kommersiella 
databasinformationssystem och joumalister. Bibliotekarien kan mota en journalists 
informationsbegaran pa manga satt, och eftersom joumalistema sallan ar narvarande 
under en informationssokning, kan bibliotekarien anvanda en databassokning som ar i 
grund och botten osynlig for joumalisten. Joumalisten far sitt informationsbehov 
tillfredstallt och bibliotekarien kanske inte ens antyder att informationen kommit fran en 
elektronisk sokning. (ibid, s. 270) Medan joumalistema bar det storsta ansvaret for 
nyhetsutformningen, delar tidningsbibliotekariema den rollen genom sitt arbete att skaffa 
information och selektivt dra uppmarksamhet till det material de har samlat in. 
(Ward/Hansen 199la, s. 495) 

Utmarkande roller: Forutom delade uppgifter ar nagra av joumalistemas roller som 
relaterar till ny teknik olika jamfort med bibliotekariemas roller. Joumalister pa 64 % av 
redaktionema anvander PC for sina uppgifter i dataanalyser. Dessa dataanalysuppgifter ar 
viktiga komponenter i datorstodd joumalistik. Salunda visar sig sokning i offentliga 
register vara en distinkt uppgift for reportrar. En annan distinktion mellan joumalister 
och bibliotekarier som bidragande parter till nyhetsrapportering ar att joumalisten nastan 
alltid far forfattarerkannande for sitt rapporteringsarbete, medan hara en minoritet av 
bidragande bibliotekarier far nagon form av publicerat erkannande. (ibid, s. 495-496) 

Tre distinkta bibliotekarieuppgifter framgar ur undersokningen. Dessa ar uppgiftema att 
soka i komrnersiella databaser, undervisa joumalister i anvandandet av <let elektroniska 
arkivet och administrera forsaljning av information fran det elektroniska arkivet. 
Kostnadskontroll for sokning i kommersiella databaser ar en viktig angelagenhet for 
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dagstidningsledningen. Darfor har sokning i kommersiella databaser utvecklat sig till en 
utmarkande uppgift for bibliotekarien. Pa 91 % av de undersokta dagstidningama som 
gor databassokningar ar bibliotekspersonal ansvarig for dessa sokningar. Uppenbarligen 
ar sokkostnadema sa pass stora att obegransad access for sokning i kommersiella 
databaser for joumalistema troligen inte kommer att bli utbredd. Att undervisa 
joumalister i anvandning av dagstidningens eget elektroniska arkiv ar en annan distinkt 
bibliotekarieroll. Nar dagstidningen har beslutat att ersatta sitt klipparkiv med ett 
elektroniskt arkiv ar joumlistemas kunnighet i att anvanda det elektroniska systemet 
avgorande. (ibid, s. 496) 
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Nya roller for tidningsbibliotekarier 

Nora Paul (som ar specialist inom amnet research) ar bibliotekschef pa The Poynter 
Institute for Media Studies i Florida, som ar en ideell utbildningsorganisation som leder 
seminarier for aktiva joumalister. Seminariema ar fokuserade pa joumalistiska studier, 
vilka har som ma! att hjalpajoumalistema att utveckla sina skriv- och 
redigeringsmetoder, Iara dem mer om joumalistisk etik och grafisk konst och design pa 
dagstidningar. (Paul, se Basch 1993, s. 151) 

Ofta ar det forsta folk fragar vid institutets onlineseminarier, "det finns sa mycket 
information, hur vet man nar man ar fardig med en sakning?" Nora Paul brukar svara att 
man vet att man ar klar nar ens fraga har blivit besvarad pa ett tillfredstallande satt. Hon 
har som regel att aldrig ga in online utan en valdigt specifik fraga, om man inte ar 
fokuserad ar databasema oanvandbara. (ibid, s. 153) 

Nora Paul vill sprida information om vad hon ser som researcharbetets roll vid 
utarbetandet av nyhetsprodukten. (ibid, s. 151) Hon forelaste vid ett seminarium som 
JMK hall i januari 1993 och gav dar en bild av hur bibliotekariema pa tidningar tagit for 
sig uppgifter som tidigare lag pa reportrar - grundresearch och urval, arbete tillsammans 
med reportrar i undersakande reportage. (Paul, se Nygren 1994, s. 13-14) Nora Paul 
menar att det inte langre handlar om att saka pa begaran och sedan lamna ifran sig 
resultatet obearbetat, utan att i samarbete med joumalisten diskutera artikeliden, 
bestamma <less centrala tema, guida till relevanta kallor och sedan kontrollera kallomas 
palitlighet. Dessutom halla koll pa vad andra joumalister och dokumentalister jobbar 
med for att undvika dubbelarbete. Kanske ar det ideala forhallandet ett samarbete mellan 
tre personer: en reporter som saker primarkallor, en bibliotekarie som saker 
sekundarkallor och en skrivnade reporter. (Paul, se Onnestam 1993, s. 20) 

I barjan av 1980-talet kom de forsta datoriserade indexen pa tidningama, berattade Nora 
Paul vid seminariet pa JMK. Svara saksystem tvingade joumalistema att ga till 
biblioteket, dar terminalema fa1U1s och be personalen saka. I dag saker fyra av fem via 
terminaler pa redaktionema. Framtidens bibliotekarier maste vara med fran barjan. Han 
eller hon skall leda sakarbetet. Det galler att definiera sin roll, eftersom det handlar om 
samverkan mellan kompetenser. Nora Paul definierade nio roller for 
tidningsbibliotekarien, som ar lika gangbara for avriga bibliotekarier: 
Reporter: Bibliotekarien ar en partner, som handhar sekundara kallor. Joumalisten saker 
upp primara kallor dvs gar intervjuer. 
Utbildare: Bibliotekarien har unika kunskaper och fungerar som formedlingslank. Han/ 
hon maste sta pa sig i diskussioner om vem som skall gara sakningar. Det galler att 
havda sin roll bl a genom att visa andra vad kvalificerad sakning verkligen i1U1ebar. 
Information coach: Bibliotekarien kan ta upp centrala teman i en historia, fordjupa dem, 
bli en vagvisare till relevanta kallor, bekrafta informationsuppgifter. 
Bibliotekarien som stod: Mest tid vid en sakning laggs ner i1U1an datom slas pa. Bra svar 
kraver bra fragor. De blir battre om amnesomrade och sakverktyg analyserats. 
Verklighetskontrollar: Bibliotekarien tolkar saksvar. Bibliotekariens kompetens minskar 
risken att dra felaktiga slutsatser. 
Farhandlare: I bibliotekariens kompetens ingar att valja databaser utifran dokumenterade 
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behov och bedomning av servicegrad. Han/hon bor ha kunskap om prisaltemativ och 
goda kontakter med databasvardar. 
Databasutvecklare: Databaser, t ex over kallor, experter, kronologier, offentliga 
uppgifter, egna informationsresurser, kan byggas och anpassas efter intema behov. 
Lobbyist: Bibliotekarien ar baste foresprakaren for forbattrad informationstillgang. 
Systemtankare: Bibliotekarien administrerar olika datakategorier och kan tanka ut hur 
man bast bygger system dar text, teckningar, fotografier etc. lankas. (Paul, se Loof 1993, 
s. 38-39) 

Det ar fyra saker som behovs for.att man ska kunna gora onlinesokningar: en dator, ett 
modem, mjukvara for kommunikation och kunskap om kalloma. Det finns ocksa en 
femte viktig komponent: en fraga. Noggrann bestamning och avgransning av 
informationsbehovet ar nodvandigt for att effektivt kunna anvanda onlinekallor. Nora 
Paul har utarbetat en lista med olika typer av fragor man bor stalla till sig sjalv innan man 
gar online. Dessa fragor kan hjalpa till att specificera typen av information man behaver 
och de kan ocksa vara till hjalp for att bestamma vilken kalla man bar anvanda. Ar man 
slutanvandare staller man dessa fragor till sig sjalv och ar man intermediar staller man 
fragoma till joumalisten. (Paul 1994, s. 4) 

- Vern: Vern kan tankas ha den typ av information somjag letar efter: en statlig 
myndighet, en veckotidning, en dagstidning, en rapport? Vern kan tankas ha den mest 
aktuella informationen? Vern har gjort den har typen av research tidigare - honomlhenne 
kanjag i sa fall be om rad . 

- Vad/Vilka/Vilken: Vilken information har jag redan? Vilka Juckor behaver jag fylla i? 
Vad handlar informationen jag behaver om: en person, en plats, ett foretag, en handelse? 
Vilken typ av information behaver jag: statistik, kallor, bakgrundsmaterial? Kanner jag 
till de mojliga vinklingar man kan ge artikeln, eller ar <let vad jag letar efter? Vilken typ 
av artikel skriver jag: en analys, en bakgrundsartikel, en forstanyhet eller en uppfoljning? 
Vilken typ av kallor kan vara till hjalp: fulltext, citeringar fran artiklar eller bibliografier? 

- Nar: Nar behaver jag informationen? Har jag en nara forestaende deadline eller har jag 
lite mer tid till forfogande? Nar agde handelsen jag undersaker rum? 

- VarNarifran: Varifran kom den person eller handelse jag undersaker? Var kan det 
mojligen ha skrivits/talats om handelsen: i dagstidningar, nyhetssandningar, 
affarspublikationer, domstolsprotokoll? 

- Varfor: Varfor behaver jag informationen: for kontroll av en kallas sanningshalt, for att 
hitta en kalla att tala med? Browsar jag, eller finns <let specifika data somjag behaver? 

- Hur: Hur mycket information behaver jag: hara lite material till bakgrund, eller sa 
mycket som mojligt? Hur kommer jag att anvanda informationen? Hur kan 
informationenjag atervinner tankas bli anvand i tidningen? Hur skulle informationenjag 
hittar lampligast kunna presenteras: citering av ett urval av texten eller i fulltext? (ibid, s. 
4) 
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Tidigare undersokning pa brittiska tidningen The 
Guardian 

Under 1991-1992 genomfordes en enkiitundersokning pa den brittiska tidningen The 
Guardian. Bakgrunden till undersokningen var att tidningens journalister haft tillgang till 
databaser i ungefar tio ars tid, forst och framst via databasviirden FT Profile och manga 
av journalisterna utforde sjiilva sokningar i databaserna. Syftet med 
enkatundersokningen var att undersoka varfor journalister viiljer att soka sjalva, vilken 
typ av sokningar de gor och vilken sorts problem de stoter pa vid utforandet av 
sokningarna. Resultatet av enkatundersokningen visar att journalister i allmanhet iir 
hoganviindare av onlinedatabaser (kvinnliga journalister emellertid i mindre utstriickning 
an sina manliga kollegor). Sokningarna tenderar att vara av det "snabba och skitiga" 
slaget forrnodligen foranlett av bristande utbildning och tung arbetsborda, trots detta iir 
de flesta journalister relativt nojda med sina sokresultat. Journalisterna ar ocksa i 
allmiinhet glada over att kunna delegera onlinesokningar till tidningsbibliotekarierna. 
(Martin/Nicholas 1993, s. 83) 

1983 introducerades databasviirden FT Profile (som da hette World Reporter) pa The 
Guardian. Tio ar senare, 1993, utfordes sokningar pa FT Profile till lika stor de! av 
tidningens journalister som av tidningens bibliotekarier. Vid den tidpunkten iindrade FT 
Profile sitt debiteringssystem pa ett siitt som fick stora konsekvenser vad giillde 
sokkostnaderna. Tidigare hade man debiterats for den tid man var uppkopplad, nu skulle 
man debiteras for den inforrnationsmiingd man tog fram. A.ndringen i 
debiteringssystemet syftade till att forbiittra for langsamma slutanviindare, men visade sig 
vara mycket ofordelaktigt for tidningen. Journalister soker i allmiinhet viildigt 
ofokuserat, de tar fram och skumrnar igenom och skiirrndumpar ( downloadar) stora 
miingder material till sina egna filer. Detta och ytterligare foriindringar i 
debiteringssystemet foranledde tidningen att vidtaga atgiirder. Journalisternas tillgang till 
FT Profile begriinsades genom att de alla fick ett enda losenord att dela pa. Ledningen pa 
The Guardian ville emellertid hitta andra siitt att kontrollera anviindningen och 
tidningens bibliotek tyckte att det var dags att gora en noggrann undersokning av 
anviindarnas behov och beteende. (ibid, s. 83) 

En enkiit delades ut till ungefar hiilften av The Guardians journalister - 120 stycken. 85 
ifyllda forrnuliir liimnades in vilket ger en svarsfrekvens av 71 %. Enkiitundersokningen 
som utfordes under vintern 199111992 iir en av de storsta i sitt slag, menar forfattarna, 
kanske tom den dittills storsta. (ibid, s. 83-84) 

Andelen slutanvandare pa The Guardian 
Mer an tva tredjedelar av inforrnanterna sokte i FT Profile sjiilva. Av de journalister som 
sokte i FT Profile var det 39 % som sokte dagligen. Hiilften av de kvinnliga 
inforrnanterna anviinde sig inte av databaser medan motsvarande siffra for de manliga var 
en tredjedel. Undersokningskategorin Ovriga som friimst bestod av journalister som 
arbetade som ledarskribenter (leader writers) och chefredaktorer (senior editors) bade den 
storsta andelen hoganviindare (soker i FT Profile mer an tva ganger per dag) . Orn man 
riiknar ihop kategorierna hog- och medelanviindare sa var Cityredaktionen den friimsta 
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anvandaren av online databaser. (ibid, s. 84) 

Hur framgangsrika ar journalisterna i sina sokningar 
Genom observation och genom nagra av enkatfragoma kunde man iaktta hur 
joumalistemas sokningar gick till. Joumalistema sjalva var i allmanhet nojda med sina 
sokresultat. 28 % uppgav sig nastan alltid vara nojda och 53 % var nojda ibland. Ar man 
cynisk kan man saga att joumalistema ar nojda darfor att de ej vet vad de har missat, om 
de fick reda pa detta sa skulle det forandra deras syn pa sokresultatens kvalite. Bland 
kategorin Ovriga fanns den storsta andelen nojda anvandare, 50 % av dessa uppgav att de 
nastan alltid lyckades med sina sokningar. Hos Features4 aterfanns den storsta andelen 
missnojda anvandare, 28 % var sallan nojda. 45 % av de kvinnliga anvandama uppgav att 
de sallan upplevde sina sokningar som lyckade, medan motsvarande siffra for mannen 
endast var 13 %. (ibid, s. 84-85) 

Problem med uppkoppling/inloggning 
Joumalistema vid The Guardian hade, som tidigare namnts, endast tillgang till ett enda 
losenord som de delade pa och mot bakgrund av detta sa var det kanske inte 
overraskande att endast tvajoumalister (4 %) inte upplevde nagra problem med att logga 
in i Profile. Av de resterande joumalistema sa hade de fiesta (50 %) erfarenhet av ett eller 
tva misslyckade forsok per dag och 14 % fler an tre misslyckade forsok per dag. Nagra 
joumalister hade helt slutat anvanda systemet pga inloggningsproblemen. Nar de vid 
inloggning mattes av ett meddelande om "losenordet just nu upptaget" sa vantade de 
flestajoumalistema en stund och forsokte sedan igen. 52 % gjorde sa. En fjardedel gav 
upp och forsokte istallet med klipparkivet, 14 % bad nyhetsbiblioteket att utfdra 
sokningen och ett mindre antal (9 %) erkande att de brukade ge upp. (ibid, s. 85) 

Beharskande av onlinesokningsteknik 
Informationsspecialister har lange haft pa kann att slutanvandare inte ar nagra avancerade 
sokare och detta var nagot som frarnkom aven vid enkatundersokningen pa The 
Guardian. Joumalister ma vara hoganvandare av databaser, men de har begransade 
kunskaper nar det galler onlinesokningsprocessen. FT Profile ar langt ifran en avancerad 
onlinetjanst, men aven dess enkla och ringa urval av sokkommandon (search devices) 
anvandes eller fdrstods inte fullt ut av The Guardians joumalister. Undersokningen 
visade att de nastan helt fdrlitade sig till "get" (som ar det huvudsakliga sokkommandot) 
och "pick". Endast en tredjedel visste hur de skulle anvanda "+" tecknet i Profile, de 
fiesta anvande istallet en tvastegs "get-and-pick" teknik aven vid ganska enkla sokningar 
- vilket formodligen pressar upp sokkostnaden. Hur loser joumalistema de problem som 
uppstar vid fritextsokning och associering av tva eller flera ord i fulltextdokument som 
innehaller flera tusen ord utan att tillgripa t ex boolesk logik (se definitions. 3), 
trunkering (se definitions. 5) eller faltsokning? Kanske handlar det om att den som inte 
kanner till att det finns en losning pa ett problem inte heller bekymrar sig over det. 
Troligen sorterar manga ut orelevant information (som de erhallit vid for manga traffar 

4 Features= (eng. eg. drag, kannemarke, inslag, de!, led) presentationsform for dokumentart material inom 
press, radio och TV. Sedan 1940-talet anvands termen feature i pressen, antingen som synonym till reportage eller som 
benamning pa en utvecklad form av reportage som inte sysslar med det dagsaktuella och dar man lagt sarskild vikt vid 
samspelet mellan ord och bild. 
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under en sokning) vid "titt-stadiet" nar de gar igenom stora mangder utskrifter. (ibid, s. 
85-86) 

Vilka databaser ar mest populara 
FT Profile bestar av over 50 olika databaser och dessa ar ocksa sokbara i ungefar 
halvdussinet grupper. Den bland Guardians joumalister mest populara gruppen av 
databaser ar, med viss marginal, UKNEWS ( en grupp databaser som representerar 
Storbritanniens regionala och nationella nyhetstidningar). Halften av joumalistema angav 
att de oftast sokte i denna grupp. Efter UKNEWS kom The Guardian - for 25 % av alla 
joumalister (21 informanter) var detta den huvudsakliga databasen. Detta visar tydligt att 
joumalister till stor del anvander sig av onlineresurser nar de vill komma at extema 
informationskallor. Olika avdelningar pa tidningen sokte olika: 
I gruppen 6vriga var anvandningen av databasen The Guardian ganska omfattande. 
Utrikesredaktionens breda bevakningsomrade demonstreras i redaktionens a ena sidan 
liiga anvandning av enbart The Guardian ( endast 12 % av joumalistema pa Utrikes 
foredrog denna databas framst) och a andra sidan stora intresse i kategoriema "andra 
tidningar" (41 %) och "andra/annat" (vilket inkluderar utrikes kallor) (29 %). Varje 
enskild avdelning fdredrar tillgang till ett urval tidningar och inte enbart till The 
Guardian. (ibid, s. 86) 

Vilka typer av sokningar utfor journalister 
Det ar klarlagt att nar joumalister saker i FT Profile sa utfdr de i princip amnessokningar 
och de letar efter bakgrundsinformation. Tre fjardedelar av informantema uppgav att 
detta var den framsta typen av sokning som de utforde online. Vid Utrikesredaktionen 
(86 %) och Inrikesredaktionen (87 %) var denna typ av sokning sarskilt popular. I ovrigt 
sa foredrog 11 % av joumalistema datumsokning (mest popular pa Features - 16 %), 
stavningskontroller av 8 % och signatur-/fdrfattarsokningar av endast 3 % av 
joumalistema. Svar avgivna pa andra fragor visar att orsaken till den laga anvandningen 
av "icke-amnessokningar" (datum och signatur) kan vara de relativa svarigheter det 
innebar att utfora sadana sokningar. (ibid, s. 86) 

Hur langt tillbaka i tiden soker journalister 
Joumalister har ett stort intresse for aktuella och farska handelser och med tanke pa detta 
sa ar det latt att tro att de endast saker nagra fa dagar eller manader tillbaka i tiden nar de 
gar online. Men da misstar man sig. Joumalister anvander onlinedatabaser for att fa 
tillgang till bakgrunds- eller sammanhangsinformation till stod for de stories de erhaller 
fran andra kallor. Undersokningen pa The Guardian visade att over en femtedel av 
joumalistema (21 %) regelbundet gjorde sokningar mer an tva ar tillbaka i tiden. Mindre 
an en femtedel av joumalistema (19 %) sa att de endast sokte sex manader tillbaka. Pa 
Features, dar man vanligtvis inte ar lika intresserade som pa· andra redaktioner nar det 
galler mycket aktuella handelser och dar man tenderar att ha mer tid till sitt forfogande, 
sokte man !angst tillbaka. En tredjedel av Features joumalister sokte mer an tva ar bakat. 
Vid Utrikesredaktionen var man mest angelagen om aktualitet - nara en tredjedel av dess 
joumalister sokte endast sex manader tillbaka, vilket kanske reflekterar Utrikes 
huvudsakliga roll (i Storbritannien atminstone) som kontrollorer (av aktuell information 
som sands in till tidningen av utrikeskorrespondenter) och som redaktorer av 
utrikessidoma. (ibid, s. 86-87) 
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Varaktigheten av journalisternas sokningar 
Joumalisters sokningar ar inte enbart enkla till sin konstruktion, de gar ocksa snabbt att 
utfora. 78 % av joumalistema sa att deras sokningar i genomsnitt inte tog mer an 10 
minuter att genomfora, 4 % utforde sokningar som tog mer an 20 minuter. Det ar forstas 
mojligt att joumalisters tid online hindras av den korta tid de har till sitt forfogande under 
vilken de ska utfora sokningen och pressen pa dem att logga ut sa att deras kollegor kan 
ga online ( eftersom ungefar hundra journalister delar pa ett losenord). Det ar ocksa 
mojligt att informantema, med tanke pa kostnadsaspekten, inte har svarat riktigt 
sanningsenligt. Det finns stora skillnader mellan avdelningama. De tidspressade 
Inrikesjoumalistema utforde snabbare sokningar (92 % av deras sokningar tog hogst tio 
minuter) och Features och Citys joumalister tog sig nagot mer tid till sina sokningar (i 
bada fallen sa tog 30 % eller fler av deras sokningar mer an 10 minuter). (ibid, s. 87) 

Kontroll av tryckta kallor innan man gar online 
En av huvudorsakema till att bibliotekarier ar skeptiska till slutanvandning ar att de 
misstanker att slutanvandare ofta gar online utan att forst ha kontrollerat vad som finns 
att tillga i andra kallor innanfor husets vaggar. Genom inforandet av online sa har manga 
bibliotekarier rationaliserat sina urklippssystem, de har totalt valt ut farre klipp och de 
har forsokt komplettera de tva systemen genom att klippa de amnen som inte sa latt kan 
aterfinnas online. For nyhetsbibliotekarier som vanligtvis har battre kunskap an 
journalister om sekundarkallor och som dessutom har goda natverk av kontakter som 
aven inkluderar andra bibliotek, sa forefaller det som bortkastad tid och bortkastade 
pengar att soka igenom en databas efter information som finns pa en narliggande hylla 
och som man redan betalat for eller som finns gratis tillganglig i andra linden av 
telefonledningen. Eftersom man pa The Guardian misstankte att sa kunde vara fallet aven 
hos dem sa fragade man tidningens joumalister om detta var sant. En fjardedel av 
informantema erkande att de aldrig kontrollerade klippen forst och nara halften (46 %) 
erkande att de ibland inte kontrollerade klippen. Detta har troligtvis att gora med lattja 
eller med okunnighet. Reportrama pa City, som ar bland The Guardians mest frekventa 
och skickliga anvandare, sokte aldrig online utan att forst ha kontrollerat tryckta kallor. 
Speciellt for denna grupp var emellertid att de hade sina klipparkiv i det rum dar de flesta 
av dem arbetade. Inrikesreportrama daremot, som maste ta sig upp en vaning for att 
komma at sina klipp och som for ovrigt var bland The Guardians samsta onlinesokare, 
forefoll ogilla att kontrollera arkiven forst - 50 % av dem sa att de aldrig tittade efter i 
klipparkiven innan de gick online. I ett forsok att uppskatta vilken roll okunnighet och 
tillganglighet spelade vid den forsummade anvandningen av de resurser som fanns 
"innanfor husets vaggar" sa lade man fram en ide om att infora ett datoriserat index over 
filer/arkiv (files) pa tidningens redaktionella system (ATEX). De fiesta (77 %) av 
joumalistema tyckte att detta var en god ide. 23 % trodde inte att det skulle bli 
anvandbart - exakt samma proportion ( och formodligen samma personer) som sa att de 
alltid sokte utan att ha tittat i klippen och aven de som sa att ett index kunde bli 
anvandbart erkande att de troligen inte skulle ha kontrollerat indexet innan de paborjade 
en sokning. (ibid, s. 87) 

Delegering av onlinesokningar till nyhetsbiblioteket 
Bara for att joumalister kan soka och ocksa utfdr sokningar sjalva sa betyder inte det att 
de inte ocksa overlamnar sokningar till biblioteket. Over halften (56 %) av The 
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Guardians journalister gjorde bade och. Detta ar uppmuntrande nyheter for de 
bibliotekarier som fruktade att slutanvandning forebadade slutet for intermediar sokning. 
Det verkade vidare som om det fanns fler journalister (25 %) som helt overlamnade 
onlinesokandet i bibliotekariens hander an de som valde att helt forlita sig pa egna 
anstrangningar (19 %) och har har vi endast att gora med ett onlinesystem. Det finns 
emellertid aven har stora skillnader mellan olika avdelningar. Citys journalister som bara 
hade en bibliotekarie att kontakta fdredrog i allmanhet att soka sjalva (56 %), medan 
Features hade en stor proportion (39 %) journalister som helt anfortrodde onlinesokandet 
at biblioteket. Det fanns huvudsakligen fyra orsaker till att journalister delegerar. 
Kunnigheten bland bibliotekspersonalen uppmuntrade de flesta (31 %) att delegera. Man 
borde kanske till denna siffra aven lagga till de informanter som, trots att de inte riktigt 
erkande det, sa att de gick till biblioteket vid svara sokningar (27 % angav denna orsak 
till att delegera). Detta maste betraktas som overraskande om man betanker systemets 
enkelhet, aven om inte alla joumalister hade fatt utbildning i att anvanda FT Profile. 
Detta fdljdes tatt av tillganglighetsproblemen (26 %) och sedan som fyra kom tidsbrist 
(17 %). (ibid, s. 87) 

Att delegera onlineresearch 
En stor majoritet (79 %) var villiga att delegera ytterligare research till biblioteket och 
det var inte bara fraga om journalister som inte sokte online sjalva som kunde tanka sig 
det. De mest frekventa anvandarna var ocksa de som var mest ovilliga att delegera (54 % 
av dem svarade sa), emellertid var nara 50 % villiga att delegera vilket var 
uppmuntrande. 
Av Guardians avdelningar sa var Cityredaktionen den i sarklass minst delegeringsvilliga 
- halften svarade att de inte ville delegera onlineresearch. lnrikesredaktionen var den 
mest delegeringsvilliga avdelningen (88 %), vilket troligen reflekterar den laga nivan av 
onlineexpertis vid avdelningen. Formodligen har det ocksa att gora med att redaktionens 
journalister ofta tacker en stor mangd varierande amnen, samt att de maste arbeta under 
tidspress nar det galler informationsinhamtande. Nagra av de orsaker som journalister 
angav for att inte vilja delegera var: 
- Ofdrmaga att uttrycka behov; "vanligtvis svart att specificera precis vad jag vill ha", 
"det ar bara genom att browsa som jag far syn pa det jag behaver" 
- Tidsbrist; "tar for lang tid att fdrklara vad jag vill'' 
- "Specialistkaraktar" pa den information som erfordras; "den information som behovs ar 
specialistinformation'' 
- Oberoende/Kontroll; "fdredrar att fdlja min egen tankelinje", "du kan inte gora 
ytterligare kontroller av sadant som upptackts" (ibid, s. 88) 

Journalister och onlioeutbildning 
Journalisterna hade olika uppfattning nar det gallde manga aspekter av online, men det 
fanns en sak som de var eniga om - de skulle alla (91 %) vilja ha mer utbildning i FT 
Profile. Bade hoganvandare och laganvandare var av samma asikt. Emellertid var trots 
detta accepterandet av erbjudanden om utbildning lagt och fardigheterna fortsatte att 
ligga pa en lag _niva. (ibid, s. 88) 
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Svenska Dagbladet 

Alim ant 

Svenska Dagbladet har i over hundra ar utgjort en viktig del av den svenska pressen och 
opinionsbildningen. Det forsta nurnret av tidningen utkom i december 1884 men grunden 
till dagens Svenska Dagbladet lades emellertid strax fore sekelskiftet. Man levde da i en 
epok som innebar en brytningspunkt for framtiden - svensk industri fick sitt 
intemationella genombrott och det gamla bondesamhallet borjade ge vika. Nya 
idestromningar fick debatt och kultur att blomstra. Vid denna tid och i detta klimat 
onskade sig den svenska kultureliten en tidning dar den kunde uttrycka sina asikter och 
formedla det nationella kulturarvet. Med Verner von Heidenstam som padrivande eldsjal 
panyttfoddes Svenska Dagbladet och fick smeknamnet "Kulturduvan". Andra 
medarbetare var Hjalmar Soderberg, Albert Engstrom, Carl Larsson och Oscar Levertin. 
(23/01 /97 09:42 http://www-b.svd.se/info/svd/hist.html) 

Svenska Dagbladet blev pion jar och banbrytare inom en rad journalistiska omraden. De 
forsta socialreportagen publicerades redan fore sekelskiftet, skrivna av en kvinna. Vid 
1900-talets borjan lades grunden till en av Svenska Dagbladets fyra redaktionella 
hornstenar, den ekonomiska journalistiken. Svenska Dagbladet blev nyhetstidningen, 
kulturtidningen, opinionsbildaren och naringslivstidningen. (ibid) 

Fram till 1962 lag Svenska Dagbladet i de gamla tidningskvarteren runt Klara, darefter 
flyttade tidningen till det nybyggda tidningshuset i Marieberg. Det blev samtidigt 
ingangen till en kritisk period som nastan ledde till nedlaggning for tidningen. Sa blev 
det nu inte - istallet blastes i mitten av 70-talet nytt liv i tidningen och utvecklingen 
vandes till en upplageutveckling som ar unik bland svensk dagspress. Tidningen ar 
fortfarande belagen i Marieberg, men i nya lokaler som ar anpassade till dagens 
datoriserade tidningsproduktion. Sedan 1990 ager Svenska Dagbladet tillsamrnans med 
Aftonbladet ett modernt tryckeri i Akalla utanfor Stockholm. (ibid) 

Antalet anstallda i foretaget Svenska Dagbladet ar 612 personer och tidningens upplaga 
ar 197 000 ex. (23/01 /97 09:34: 10 http://www-b.svd.se/svd/info/svd/anst.html) Svenska 
Dagbladet utges av Handelsbolaget Svenska Dagbladets AB & Co. I 
handelsbolagskonstruktionen, som tillkom 1973, ingick narmare 200 delagare. Bade 
stora borsnoterade bolag och mindre foretag fanns representerade, men inga 
privatpersoner. Delagama hade inte nagot inflytande over hur tidningen drevs. Fran och 
med 1994 har strukturen andrats. Fortfarande drivs verksamheten som handelsbolag men 
med endast tva delagare, namligen Svenska Dagbladet Holding AB och Svenska 
Dagbladet AB. I holdingbolaget, som ar huvudman bakom utgivningen av tidningen, 
finns ett fyrtiotal aktieagare. De storsta ar Incentive, Stora, Investor, samt Stiftelsen 
Svenska Dagbladet. I stiftelsen finns framtradande representanter for naringsliv, 
kulturella institutioner, ambetsmannavarlden och forsvarsvasendet. (23/01/97 09:35 
http://www-b.svd.se/svd/info/svd/ager.html) 

Svenska Dagbladet gjorde under 1995 en vinst pa 14 miljoner kronor. I resultatet ingar 
ett statligt presstod pa 48 miljoner kronor. 1994 var vinsten 21 miljoner kronor, inklusive 
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presstod, vilket var tidningens basta resultat sedan den blev handelsbolag 1973. Orsak en 
till det forsamrade resultatet ar minskade annonsintakter, okade 
mark:nadsforingskostnader samt de kraftigt hojda papperspriserna. De innebar jamfdrt 
med 1994 okade kostnader pa mellan 25 och 30 miljoner kronor. Annonsintakterna 
minskade framfor allt beroende pa den svaga privata konsumtionen, sager SvDs VD 
Sven Hook. Budgeten for 1995 hade en vinst pa 15 miljoner exklusive presstod som mal. 
Man har emellertid inte givit upp kampen for att klara sig utan statligt stod utan har inlett 
ett antal projekt for att na dit, fortsatter Sven Hook. (02/08/97 12:22:15 http://www
b.svd.se/svd/naringsli ... 5/X0195_Svenska_Dagbladet_19.html) 

Svenska Dagbladet har 498.000 tusen lasare enligt IMU-Testologens ORVESTO 
Konsument 1995. Undersokningen omfattar alla svenskar mellan 15-80 ar. Av lasama 
bor ungefar halften i Stockholm. Sarskiljande for Svenska Dagbladets lasare jamfort med 
alla svenskar ar bl a den hoga andelen med hogskoleutbildning och hogre inkomstnivaer. 
53% av Svenska Dagbladets lasare har hogskoleutbildning jamfort med 23% for alla 
svenskar. En genomsnittlig SvD-lasare tjanar 204.000 kr/ar brutto mot 145.000 kr/ar for 
alla. (01/23/97 09:20:37 http://www-b.svd.se/svd/annonser/mediaanalyser.html) 

Svenska Dagbladet sysslar med mer an bara tidningsutgivning. For en dagstidning ar det 
idag viktigt att mota mangfalden och tillvarata samarbetsmojligheterna pa en expansiv 
mediamarknad, menar man. Darfor erbjuder Svenska Dagbladet information, service och 
tjanster inom en rad intresseomraden for tidningens lasare: (01/23/97 09:21 :33, 
http://www-b.svd.se/svd/info/svd/mer.html) 

- Affarer Idag ar en affarstidning som man kan fa some-post eller via fax. Affarer Idag 
informerar om de allra senaste nyheterna inom ekonomi, politik och naringsliv. 
- Sverige Idag kan ocksa erhallas via e-post eller fax. Var man an befinner sig i varlden 
kan man fa en sammanstallning av dagsaktuella nyheter fran Sverige, anpassad for den 
som bor eller vistas utomlands. 
- Svenska Dagbladet finns aven pa Internet. Har hittar man allt fran de senaste 
nyhetsartiklarna till borskommentarer och kulturrecensioner. Varje natt laggs aktuella 
nyheter och annat material in fran den tryckta tidningen. Bland de ca 6000 sidorna finns 
dessutom platsannonser, matrecept, vinprovningar, resereportage, filmrecensioner, tester 
av bilar och hemelektronik. 
- SvD Online ar Svenska Dagbladets fulltextedition dar hela det redaktionella materialet 
varje natt distribueras till foretags och organisationers natverk. Innehallet ar sokbart och 
kan arkiveras. 
- FLT-PICA BILD ar Svenska Dagbladets bildbyra som erbjuder ett bildarkiv med over 8 
miljoner bilder. Dar finns bade nyhets- och featurebilder. FLT-PICA har sex egna 
fotografer som loser kundernas bildbehov. For bilddistributionen anvands bade 
traditionell analog sandningsteknik och digital sandning via Hasselblad eller Mjc och via 
Internet. FLT-PICA servar dagligen 71 landsortstidningar inom FLT med nyhets- och 
sportbilder. (ibid) 
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Faktaredaktionen5 

Svenska Dagbladets centralredaktion bestar av en rad olika redaktioner som t ex inrikes-, 
naringslivs-, utrikes- och kulturredaktionen. Faktaredaktionen skiljer sig fran flertalet 
ovriga redaktioner genom art man inte ar en skrivande redaktion. Namnet faktaredaktion 
tacker egentligen inte in allt man gor dar, men namnet kommer sig av att man pa olika 
satt ska forse den ovriga nyhetsredaktionen med informationsmaterial. Faktaredaktionen 
ar uppbyggd pa tre gamla historiska funktioner, namligen telemottagningen, arkivet och 
den sprakvardande funktionen. Nu befinner man sig litegrann i ett overgangsskede. 
Faktaredaktionen bestar numera i huvudsak av tre olika funktioner/delar: 
arkivet/biblioteket, oversattama och researchgruppen. Tva av gruppema agnar sig ocksa 
at annat an research. En fjarde betydande funktion som skiljer sig fran de tre ovriga, 
narnligen sprakvarden, hor ocksa administrativt hemma inom faktaredaktionen. 

Den forsta gruppen, arkivet, har forst och framst till uppgift att skota Svenska Dagbladets 
eget arkiv, att se till att man far in tidningstextema pa ett riktigt satt, att klassificera dem. 
I deras arbete ingar aven jourtjanst som bl a innebar att man vid forfragan letar fram 
gamla klipp ur tidningens klipparkiv. Hos arkivgruppen finns aven en biblioteksfunktion 
och man utfor vissa enklare databassokningar. Olika medarbetare i arkivet har olika 
kunskaper i databassokning. I arkivgruppen arbetar 5 personer. 

Sedan har vi den andra gruppen som man idag kallar for oversattama. Historiskt sett var 
det den gruppen som hade hand om telemottagningen, dvs reportrar, korrespondenter m 
fl kunde ringa in sina stories till tidningen och da var det telemottagama som tog emot 
dessa samtal. I och med att telemottagningsfunktionen har blivit mindre tidskravande sa 
har gruppens medarbetare, som anda maste finnas till hands, ratt nya arbetsuppgifter for 
att uppna full sysselsattning. Telemottagama ar ocksa oversattare och i och med deras 
goda sprakkunskaper har det varit nara till hands att overlata sokningar pa Internet at 
dem. Det ar nu en av deras specialuppgifter. Oversattama ar fyra stycken och jobbar i 
skift sa att det varje dag ska finnas en eller tva av dem tillgangliga pa redaktionen. 

Den tredje gruppen bestar bara av tva personer och det ar researchgruppen. Deras 
huvudsakliga uppgift ar att utfora sokningar i databaser, bl a FT Profile och Dialog. De 
utfor aven andra typer av informationssokningar och har bl a genomfdrt en telefonenkat 
pa uppdrag av reportrar. Researchgruppen overlamnar uppgifter som de tycker ar 
Jampliga till oversattama. 

Sprakvardsgruppen bestar av en sprakvardare och tva korrekturlasare. Sprakvardaren 
arbetar pa heltid med att fora en dialog med nyhetsredaktionen i sprakfragor och att 
utfarda normer for spraket i tidningen. Korrekturlasarna granskar visst kultur- och 
debattmaterial. Dessutom medverkar de i ett flerarigt forskningsprojekt som ska leda till 
ett automatiskt korrekturlasningsstod for ordbehandlare pa svenska. 

Varje grupp har sin klara profil men i praktiken sa samarbetar man och hjalper varandra 
pa olika satt. 

5 Avsnittet ar baserat pa uppgifter fran SvDs faktachef. 
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Varje vardag halls ett stort morgonmote pa redaktionen som leds av nagon i 
redaktionsledningen, av chefredaktoren de ganger da han ar narvarande. I princip ska 
chefen eller en stallfdretradare for varje redaktionell avdelning (alltsa inte bara 
nyhetsavdelningama) vara narvarande. Eftersom faktaredaktionen egentligen bestar av 
fyra ganska sjalvstandiga miniavdelningar och chefen pa faktaredaktionen inte deltar i 
det dagliga nyhetsarbetet, gar han aldrig pa morgonmotena. Det ansvaret roterar istallet 
mellan bans tva stallforetradare, researchers och arkivariema. Yid det stora morgonmotet 
informeras personalen t ex om det varit storningar i produktionen under natten. Man far 
ocksa veta hur mycket spaltutryrnme varje avdelning tilldelats i nasta dags tidning. Varje 
avdelningschef ( ell er stallfdretradare) berattar vilka artiklar som man planerar att gora 
under dagen. Det ar bade ett satt att forsakra sig om att tva avdelningar inte ovetande 
arbetar med samma sak och ett satt att borja planera tidningens forstasida som ska 
innehalla ett sammandrag av det basta. Dessutom brukar morgonmotena uppmarksarnma 
om nagot har varit sarskilt bra eller daligt i den farska tidningen. Det ar ocksa vanligt 
med diskussioner pa olika teman, t ex hur de ska bli battre pa att bevaka vissa amnen. 
Dessutom brukar de rena nyhetsavdelningama samt ledarredaktionen ha egna korta 
sammantraden for att planera vilka artiklar som ska skrivas. 

Pa manga tidningar ar det, som tidigare namnts, tradition att joumalistema gar till det 
egna tidningsarkivet for att se vad som tidigare skrivits inom ett aktuellt amne. I Svenska 
Dagbladets Arkivhandbok (dee 1994) ger man rekommendationer till tidningens 
medarbetare om hur man bor ga tillvaga nar man planerar att gora sokningar i databaser. 
(Se bilaga 6) 
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Resultat av enkatundersokningen 

Enkaten inneholl 53 fragor och var uppdelad i fem delar. Den forsta delen berorde 
allmanna uppgifter som kon, alder, arbetsplats etc. Del tva handlade allmant om de 
databasvardar/databaser som finns tillgangliga pa SvD. Del tre behandlade SvDs 
elektroniska arkiv, del fyra Affarsdata och del fem Internet. Alla fragor utom tva hade 
bundna svarsalternativ dar man kunde kryssa for det/de svarsalternativ som passade 
bast. Tva av fragorna var sa kallade oppna fragor dar man med egna ord fick besvara 
fragan. Enkaten finns bifogad som bilaga 1 till uppsatsen. 

Fragoma 32 - 42 berorde enbart anvandama av Affarsdata och har endast besvarats av 
65 personer. Har har bortfallet beraknats med utgangspunkt fran dessa 65. 

Vi har valt att redovisa samtliga fragor som har tre eller fler svarsalternativ i tabellform 
for att pa sa satt oka overskadligheten. 

Allmanna uppgifter 

1) Kon 

118 (55,9 %) man och 93 ( 44, 1 %) kvinnor har besvarat fragan. Bortfall 18 personer. 

2) Alder 

Alder Antal Procent 
person er 

20- 29 18 8,4 
30 - 39 59 27,4 
40 - 49 83 38,6 
50- 59 49 22,8 
60 - 6 2,8 

Tabe/1 / . Fra a 2 Alder g ~ 
Bortfa/1 I 4: 2 I 5 valida observation er 
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3) Vilken avdelning arbetar du pa (ange endast ett svarsalternativ - din 
huvudsakliga arbetsplats)? 

Avdelning Antal Procent 
person er 

Tecknare 11 4,9 
Inrikesred 24 10,7 
Ledarred 6 2,7 
N aringsli vs red 34 15,2 
Sportred 14 6,2 
Faktared 14 6,2 
Magasinet 6 2,7 
Utlandsred 8 3,6 
Faxtidningen - -
Politikred 6 2,7 
Stockholmsred 15 6,7 
Resor 3 1,3 
Red.ledning 8 3,6 
Elektroniska medier 4 1,8 
Central red 10 4,5 
Debattred 2 0,9 
Namn/Forstroelse 7 3,1 
Kultur 22 9,8 
Idag 6 2,7 
Foto 14 6,2 
Mat/Sondag 4 1,8 
City 2 0,9 
Vetenskap 4 1,8 

Tabell 2. Fraga 3) Vi/ken avdelning arbetar du pa (ange endast ett svarsalternativ - din huvudsakliga 
arbetsplats)? 
Bortfall 5: 224 valida observationer 

4) Anstallningstyp 

14 personer (6,2 %) har tillfallig anstallning/vikariat. 210 personer (93,8 %) har 
tillsvidare anstallning/fast anstallning. Bortfall 5 personer. 

5) Hur Hinge bar du arbetat pa Svenska Dagbladet? 

Hur Hinge ... Antal Procent 
person er 

Mindre an 1 ar 13 5,7 
1 - 5 ar 37 16,2 
6 - 10 ar 72 31,4 
11 ar eller langre 107 46,7 

Tabell 3. Fraga 5) Hur liinge har du arbetat pa Svenska Dagbladet? 
Bortfall 0: 229 valida observationer 
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6) Vilken yrkeskategori tillhor du? 

Y rkeskategori Antal 
person er 

Skribent 90 
Redigerare 48 
Fotograf 12 
Tecknare 9 
Arbetsledare 57 
Ensamredaktor 11 
Arki v /Research 7 
Sekreterare 6 
Ovrig redaktionsmedarbetare 13 

Tabell 4. Fraga 6) Vi/ken yrkeskategori tillhor du? (Kommentar: Manga av de anstiillda arbetar inom 
fler iin en yrkeskategori och fl era personer hade saledes layssat i fler iin ett svarsalternativ. Foljden blir 
att man vid sammanriikning av an ta/et personer i ta bell en ovan far en s/utsumma som iir hogre iin 228.) 
Bortfall I: 2 28 valid a observationer 

7a) Har du pa din arbetsplats tillgang till databaser dar du sjalv bar mojlighet att 
gora sokningar? 

207 personer (92,0 %) har angett att de har tillgang. 18 personer (8,0 %) har inte 
tillgang. Bortfall 4 personer. 

7b) Om du bar svarat nej pa fraga 7a: skulle du vilja ha tillgang till databaser dar 
du sjalv bar mojlighet att gora sokningar? 

10 personer har svarat ja pa fragan och 8 personer har svarat nej. 

Sa) Har du nagon utbildning i databassokning forutom den du eventuellt fatt i ditt 
arbete pa SvD? 

34 personer (14,9 %) har svarat ja pa fragan och 194 personer (85,1 %) har svarat nej . 
Bortfall 1 person. 

Sb) Har du nagon erfarenhet i databassokning forutom den du eventuellt fatt i ditt 
arbete pa SvD? 

30 personer (13,4 %) har svartja och 194 personer (86,6 %) har svarat nej. Bortfall 5 
person er. 

36 



Allmant om de databaser som finns tillgangliga pa SvD 

9) Vilka av dessa databasvardar/databaser bar du tillgang till? 

Databasvard/databas Antal Procent 
person er 

Affarsdata 90 42,3 
Rixlex6 50 23,5 
FT Profile 24 11,3 
Dialog 10 4,7 
SvDs elektroniska 211 99,1 
textarkiv 

Tabell 5. Fraga 9) Vi/ka av dessa databasviirdar!databaser har du tillgang till? (Kommentar: Flera av 
de person er som har besvarat fragan har tillgang till jler iin en databasviirdldatabas. Procentsiffrorna i 
ta bell en iir utriiknade i forhiillande till hur manga personer som har besvarat fragan. 
t ex 21 J av 2 J 3 (99, J %) har tillgang till SvDs e/ektroniska textarkiv). 
Bortfa/1 16: 2 J 3 valida observation er 

Databasvard/ Antal Procent 
databas person er 
1 1 0,5 
5 112 52,6 
1, 3 1 0,5 
I , 5 42 19,7 
2,5 11 5,2 
3, 5 3 1,4 
1, 2, 5 22 10,3 
I , 3, 5 3 1,4 
1, 4, 5 1 0,5 
2,3,5 2 0,9 
1, 2, 3, 5 6 2,8 
1, 2, 3, 4, 5 9 4,2 

Tabe/1 6. Fraga 9) Vi/ka av dessa databasviirdar/databaser har du tillgang ti//? (Kommentar: Manga av 
de som besvarat fragan har tillgang till jler i:in en databasviirdldatabas. Ta bell en ovan visar 
fordelningen av databasviirdarldatabaser me/Ian o/ika personer. 1 = Affarsdata, 2 = Rix/ex, 3 = FT 
Profile, 4 = Dialog, 5 = SvDs elektroniska textarkiv.) 
Bortfall 16: 213 valida observationer 

Ungefar halften av informantema (52,6 %) har enbart tillgang till SvDs elektroniska 
arkiv. Nast vanligast ar att man har tillgang till kombinationen Affarsdata/SvDs 
elektroniska arkiv (19,7 %). 

6Rixlex blev efter enkatundersokningens genomforande tillganglig via Internet. Nu har alltsa samtliga personer 
som bar tillgang till Internet ocksa tillgang till Rixlex. 
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Avdelning Affiirs- Rix lex FT Dialog SvDs el. Person er/ 

data Profile arkiv avd. 

Tecknare - 1 - - 11 11 

Inrikesred 18 10 4 1 23 24 

Ledarred 3 - - - 6 6 

Naringslivsred 25 6 3 - 28 34 

Sportred 3 - 1 - 14 14 

Faktared 9 14 11 6 14 14 

Magasinet 3 - - - 6 6 

Utlandsred 1 1 2 - 8 8 

Faxtidningen - - - - - -

Politikred 6 6 1 1 6 6 

Stockholmsred 2 3 - - 13 15 

Resor 3 - - - 3 3 

Red.ledning 1 1 1 1 8 8 

Elektr. medier 2 1 - - 4 4 

·Centralred 2 2 - - 9 10 

Debattred - - - - 2 2 

N amn/forstr 1 1 - - 7 7 

Kulturred 1 1 - - 21 22 

Idag - 1 - - 6 6 

Foto 2 - - - 9 14 

Mat/sondag - - - - 4 4 

City - - - - 1 2 

Vetenskap 2 2 1 1 4 4 
Tabell 7. Sambandet mellanfragorna 9) Vilka av dessa databasviirdar/databaser har du tillgang till? och 
fraga 3) Vi/ken avdelning arbetar du pa? illustreras hiir. (Kommentar: I tabellen ovan kan man utliisa hur 
manga personer som har tillgang till de olika databasviirdarna/databaserna pa de olika redaktionema.) 
Bortfall 20: 209 valida observationer 
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10) Hur ofta anvander du dessa databasvardar/databaser? 

Databasvard/databas Ofta lb land Aid rig Bortfall 
Affarsdata 30 27 65 107 
Infotorg: 
-BASUN 1 9 63 156 
-ELIN - - 69 160 
-ETK 2 5 64 158 
-EUDOK - 2 69 158 
-INFOBIL 1 4 66 158 
-POSTNR - 7 65 157 
-PRVA - 7 64 158 
-PRVH - 7 64 158 
-RB - 3 66 160 
-SCB - 3 68 158 
-SPAR 11 7 59 152 
Rix lex 1 25 69 134 
FT Profile 4 16 65 144 
Dialog 1 2 70 156 
SvDs elektr. textarkiv 105 84 25 15 . .. Tabe/l 8. Fraga 1 OJ Hur ofta anvander du dessa databasvardarldatabaser? 

Variabelbortfallet pa denna fraga ar sa start att det ar svart att dra nagra egentliga 
slutsatser, det enda man kan utlasa ar vissa tendenser. Nar det galler Svenska Dagbladets 
elektroniska arkiv har de fiesta informanter svarat och 189 har angett att de anvander det 
ofta ell er ibland. Av Infotorgs databaser anvands SP AR mest. 18 personer har svarat att 
de anvander den ofta eller ibland. (Vad Infotorgs olika databaser innehaller redovisas i 
bilaga 5.) 

11 a) Hur ofta soker du i SvDs elektroniska arkiv? 

Hur ofta soker du ... Antal Procent 
person er 

Dagligen 54 23,7 
Varje vecka 87 38,2 
Nagon/nagra ganger per manad 45 19,7 
Nagon/nagra ganger per ar 15 6,6 
Aldrig 27 11,8 

Tabe/1 9. Fraga 11 a) Hur ofta soker du I SvDs e/ektromska arkiv? 
Bortfall 1: 228 valida observationer. 

Flertalet anvander SvDs elektroniska arkiv valdigt ofta. 141 personer (61,8 %) anvander 
arkivet dagligen eller varje vecka. 
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11 b) Hur ofta soker du i nagon annan databas? 

Hur ofta soker du ... Antal Procent 
person er 

Dagligen 28 12,7 
Varje vecka 34 15,4 
Nagon/nagra ganger per manad 31 14,0 
Nagon/nagra ganger per ar 23 10,4 
Aldrig 105 47,5 

Ta bell I 0. Fraga 11 b) Hur oft a saker du i nagon an nan data bas? 
Bortfall 8: 221 valida observationer. 

62 personer (28,1 %) soker i nagon annan databas dagligen eller varje vecka . 

Avdelning Dagligen Varje ... I ... I ar Aid rig 
vecka man ad 

Tecknare - - 3 1 6 
Inrikesred 6 3 8 2 5 
Ledarred 1 2 2 - -
Naringslivsred 9 6 6 4 9 
Sportred - 1 1 2 9 
Faktared 2 8 1 - 3 
Magasinet 1 - - - 4 
Utlandsred 1 2 1 1 3 
Politikred 1 3 2 - -
Stockholmsred - 1 2 3 9 
Resor - I 1 - 1 
Red.ledning 1 - - 1 5 
Elektr.medier 2 1 - - 1 
Centralred - 1 - 5 4 
Debattred - - - - 2 
Namn/fdrstroelse - 2 1 - 4 
Kultur - - 2 1 18 
Idag - - - 2 4 
Foto 2 1 - - 11 
Mat/sondag - - 1 - 3 
City - 1 - - -
Vetenskap 1 - - - 3 

Person er/ 
avd. 
11 
24 
6 
34 
14 
14 
6 
8 
6 
15 
3 
8 
4 
10 
2 
7 
22 
6 
14 
4 
2 
4 

Ta bell 11. Sambandet mellan fragorna 3) Vi/ken avde/ning arbetar du pa? och 11 b) Hur oft a saker du i 
nagon annan databas? illustreras hi:ir. 
Bortfal/ 12: 217 valida observationer 

Pa knappt halften av avdelningarna saker man dagligen i nagon annan databas. Pa 16 av 
23 avdelningar saker man atminstone varje vecka. I personer raknat ar 
naringslivsredaktionen, faktaredaktionen och inrikesredaktionen de storsta anvandama av 
andra databaser an SvDs elektroniska arkiv. 
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12 a) Har du i ditt arbete pa SvD fatt utbildoing i databassokoiog i nagoo/oagra av 
foljande databaser/databasvardar? 

Databasvard/databas Ja Nej Bortfall 
Infotorg 6 205 18 
Rix lex 20 194 15 
FT Profile 19 193 17 
Dialog 5 201 23 

Tabe/1 12. Fraga 12a) Har du i ditt arbete pa SvD fatt utbildning i databassokning i nagon/nagra av 
foljande databaserldatabasviirdar? 

12b) Hur beharskar du databassokoiog i dessa databaser/databasvardar? 

Databasvard/ Bra Ganska Ganska Dali gt Bortfall 
data bas bra daligt 
Infotorg 5 11 12 113 88 
Rix lex 3 8 25 113 80 
FT Profile 5 7 21 116 80 
Dialog 1 3 13 121 91 

Tabe/1 13. Fraga 12b) Hur behiirskar du databassokning i dessa databaser/databasviirdar? 

Rixlex forefaller vara en svar databas att soka i, hara 11 personer sager sig beharska 
soktekniken bra eller ganska bra trots att 20 personer fatt utbildning. 

Bortfallet ar stort. Det saknas uppenbarligen ett svarsaltemativ i enkaten for dem som 
inte saker alls. Vi antar att de fiesta som svarat daligt inte anvander databasema i fraga. 
Samrna bar galla for dem som hoppat over fragan. Enjamfdrelse mellan fragoma 12a 
och l 2b bekraftar detta antagande. 

13) Vet du vem du ska vanda dig till om du kor fast vid sokoiog hos nagon av de 
oamnda databasvardarna? 

74 personer (36,6 %) har svaratja pa fragan och 128 personer (63,4 %) har svarat nej. 
Bortfall 27 personer. 

14) Kontrollerar du syoonymer och stavoing oar du soker i de utlaodska 
databaserna? 

Kontrollerar du syoonymer ... Antal Procent 
person er 

Alltid 7 3,3 
lb land 27 12,8 
Aldrig 26 12,3 
Jag saker inte i nagon utlandsk databas 151 71,6 

Tabell 14. Fraga 14) Kontrollerar du synonymer och stavning niir du soker i de ut/iindska databaserna? 
Bortfa/1 18: 2 I I va/ida observationer 

Endast 25 personer (enligt tabell 6) anger att de har tillgang till Dialog och/eller FT 
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Profile som ar de utlandska databasvardar som finns tillgangliga pa SvD. 34 personer har 
dock svarat alltid eller ibland pa fragan om de kontrollerar synonymer och stavning. 7 av 
de 34 har angivit svarsaltemativet alltid. Troligen har ett antal personer missat att fragan 
endast galler de utlandska databasvardama. 

15) Tanker du pa att anvanda brittisk engelska oar du soker i engelska tidningarl 
databaser ocb amerikansk oar du soker i amerikanska? 

Tanker du pa att Antal Procent 
anvanda ... person er 
Ja 27 12,9 
Nej 38 18, 1 
Jag saker inte i nagon 145 69,0 
utlandsk tidning/databas 

Tabell 15. Fraga 15) Tanker du pa att anviinda brittisk engelska niir du soker i engelska 
tidningar/databaser och amerikansk niir du soker i amerikanska? 
Bortfall 19: 2 IO valida observation er 

Aven har galler fcirhallandet att fler personer an de som uppgivit sig ha tillgang till 
utlandska databasvardar har svarat ja pa fragan. 

16a) Brukar du soka pa kombinationer av ord i texten genom att anvanda t ex and, 
+, or eller not? 

7 8 person er ( 4 2, 9 % ) har svarat j a pa fragan och 104 person er ( 5 7, 1 % ) har svarat nej . 
Bortfall 4 7 person er. 

16b) Brukar du anvanda s k narbetsoperatorer vid sokning pa langre fraser (t ex " I, 
II" i FT Profile ocb "near" pa Internet)? 

20 personer (11 ,1 %) har svarat ja och 160 personer (88,9 %) har svarat nej . Bortfall 49 
personer. 

17) Hur viii du att dina databassokningar ska utforas? 

Hur viii du ... Affiirs- FT Dialog SvDs ... 
data Profile 

a) Jag vill saka sjalv 66 38 34 136 
b) Jag vill att nagon 18 21 19 5 
annan saker at mig 
c) Jag vill saka 8 9 10 4 
tillsamrnans med en 
researcher 
d) Jag vill saka sjalv 44 44 46 48 
ibland och fa hjalp 
ibland 
Bortfall 93 117 120 36 

Tabell 16. Fraga I 7) Hur viff du att din a databassokningar ska utforas? 
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Fler personer an de som har tillgang till Affarsdata, FT Profile och Dialog har fyllt i de 
svarsalternativ som galler dessa. Uppenbarligen saknar fragan ett svarsalternativ for 
dem som ej anvander databasvardarna. 

SvDs elektroniska arkiv 

18) Har du fatt nagon utbildning i bur man soker i och anvander SvDs 
elektroniska arkiv? 

Har du fatt nagon utbildning ... Antal Procent 
personer 

Nej, ingen utbildning alls 48 21 ,2 
Ja, jag har gatt kurs 146 64,3 
Jag har inte gatt nagon kurs, men 33 14,5 
har lart mig pa annat satt 

Tabell J 7. Fraga J 8) Har du fatt nagon utbildning i hur man saker i och anviinder SvDs e/ektroniska 
arkiv? 
Bortfa/1 2: 227 valida observationer 

146 personer (64,3 %) uppger att de har fatt utbildning i att anvanda SvDs elektroniska 
arkiv och samrnanlagt 81 personer (35,7 %) uppger att de inte har gatt nagon kurs. 

19) Hur ofta brukar du anvanda deldatabaserna: 

Deldatabas Oft a I bland Aid rig Bortfall 
Textarkiv 108 85 33 3 
Sidarkiv 15 78 109 27 

Tabe/118. Fraga 19) Hur ofia brukar du anviinda deldatabaserna: 

Generellt kan sagas att de flesta anvander textarkivet, sidarkivet anvands i betydligt 
mindre utstrackning. 

20) Anvander du vid sokning i textarkivet sokmetoden: 

Sokmetod Alltid !bland Aid rig Bortfall 
Indexsokning (sokning i de 6 73 64 86 
olika amnesrutorna) 
Fritextsokning 126 53 23 27 
Anvandning av index- och 13 63 63 90 
fritextsokning samtidigt 

Tabell 19. Fraga 20) Anviinder du vid sokmng I textarkzvet sokmetoden: 

Fritextsokning dominerar som sokrnetod. Bortfallet vid svarsalternativet indexsokning 
ar stort. Vi tror att en del av informanterna inte har forstatt vad vi menar med begreppet 
indexsokning trots forklaring i texten. 
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21) Vilken metod tycker du ger bast resultat? 

Sokmetod Antal 
person er 

Indexsokning 11 
Fritextsokning 125 
Anvandning av index- och 29 
fritextsokning samtidigt 

Tabell 20. Fraga 21) Vi/ken metod tycker du ger bast resu/tat? 
Bortfall 64: 165 va/ida observationer 

De flesta som har svarat pa fragan anser att fritextsokning ger bast resultat. 

22) Brukar du vid fritextsokning anvanda dig av kommandona: 

Kommando Oft a lbland Aid rig Bortfall 
OCH, +, INTE, ELLER 75 62 49 43 
.M,.S - 12 145 72 
& 2 9 146 72 
. ( en punkt omgiven av 1 6 150 72 
blanktecken) 
# 25 11 123 70 
FUZ - 6 151 72 

' - 9 148 72 
1 9 147 72 

$ 1 13 142 73 
Tabe/1 21 . Fraga 22) Brukar du vidfritextsokning anviinda dig av kommandona: 

Manga kanner till och anvander sig av boolesk logik (OCH, +, INTE, ELLER). Andra 
kommandon anvands over lag lite, forutom # (trunkering). (Forklaring till de olika 
kommandona redovisas i bilaga 3.) 

23) Hur upplever du svarighetsgraden oar det galler att soka i SvDs elektroniska 
arkiv? 

Hur upplever du Antal Procent 
svarigbetsgraden ... person er 
Latt 52 25,7 
Ganska Hitt 105 52,0 
Ganska svart 41 20,3 
Svart 4 2,0 

Tabell 22. Fraga 23) Hur upplever du svarighetsgraden niir det giiller att soka i SvDs elektroniska arkiv? 
Bortfa/1 27: 202 valida observationer 

De fiesta upplever <let som latt eller ganska Hitt att soka i arkivet. Detta kan man stalla i 
relation till hur manga som fatt utbildning (fraga 18) och till anvandningen av 
kommandon (fraga 22) som ar begransad. Informantema anvander de flesta 
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kommandon i liten utstrackning, men upplever anda svarighetsgraden att soka i arkivet 
som latt eller ganska latt. 

24) Brukar du bli nojd med resultatet av dina sokningar i SvDs elektroniska 
arkiv? 

Brukar du bli nojd ... Antal Procent 
person er 

Ja, oftast 112 55,7 
Ibland 78 38,8 
Nej, sallan 11 5,5 

Tabe/1 23. Fraga 24) Brukar du bli nojd med resultatet av dina sokningar i SvDs elektroniska arkiv? 
Bortfall 28: 20/ valida observationer 

Majoriteten, 190 personer (94,5 % ), anser att de ofta ell er atminstone ibland brukar bli 
nojda med resultatet av sina sokningar i arkivet. 

Hur ofta soker du ... ? Oftast I bland Nej, sallan 
Dagligen 37 16 -
Varje vecka 53 33 1 
Nagon/nagra ganger per 17 23 3 
man ad 
Nagon/nagra ganger per ar 3 6 5 
Aldrig 2 - 2 

Tabe/1 24. Sambandet me/Ian fraga I 1 a) Hur ofta saker du r SvDs e/ektronrska arkiv? och fraga 24) 
Brukar du bli nojd med resultatet av dina sokningar i SvDs e/ektroniska arkiv? redovisas hiir. 
Bortfall 28: 201 valida observationer 

De som anvander arkivet ofta ar oftare nojda med sina sokningar an de som anvander 
arkivet sallan. 
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Brukar du bli nojd? 
Man Kvinnor 

§I Oftast ~ lbland • Nej, sallan 

Figur l. Sambandet mellanfraga 1) Kon ochfraga 24) Brukar du bli nojd med resultatet av dina 
sokningar i SvDs elektroniska arkiv? redovisas i cirkeldiagrammet. 
Bortfall 42: 187 valida observalioner 

Det finns inte nagon storre skillnad mellan man och kvinnor i denna fraga. Mojligen ar 
kvinnorna nagot oftare nojda med sina sokningar an vad mannen ar. 

25) Vad gor du om du kor fast vid sokning i SvDs elektroniska arkiv? 

Vad gor du ... Antal P ro cent 
person er 

Tar hjalp av kollega 95 48,5 
Tar hjalp av researcher 19 9,7 
Tar hjalp av arkivarie 57 29,1 
Tar hjalp av helpdesk 7 3,6 
Tittar i anvandannanualen 17 8,7 
Ger upp 52 26,5 

Tabell 25. Fraga 25) Vad gor du om du kor fast vid sokning i SvDs elektroniska arkiv? (Kommentar: Flera 
personer har angett jler iin ett svarsalternativ. vmfor summan av antalet personer blir jler iin 229. 
Procentsiffrorna i label/en iir utriiknade i forh<illande till hur m<inga personer som har besvarat fr<igan, t 
ex 95 av 196 personer (48,5 %) tar hjiilp av kollega om de kor fast vid sokning.) 
Bortfall 33: 196 valida observationer 

26) Borjar du leta i SvDs eget arkiv innan du letar i de externa databaserna efter 
information? 

Borjar du leta i ... Antal Procent 
person er 

Alltid 133 68,9 
lb land 48 24,9 
Aldrig 12 6,2 

Tabell 26. Fraga 26) Bo,jar du /eta i SvDs eget arkiv innan du letar i de externa databaserna efter 
information? 
Bortfall 36: 193 valida observationer 
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Mer an halften av informanterna har svarat att de alltid borjar leta i SvDs eget arkiv 
innan de letar i de externa databasema efter information. 

27) Brukar du efter att ha sokt i SvDs elektroniska arkiv ha behov av att soka 
information i ytterligare databaser? 

Brukar du efter ... Antal Procent 
person er 

Ofta 42 22,2 
lb land 106 56,1 
Aldrig_ 41 21,7 . .. Tabell 27. Fraga 27) Brukar du efter att ha sokt I SvDs elektroniska arkiv ha behov av att soka 

information i ytterligare databaser? 
Bortfall 40: 189 valida observationer 

78,3 % av informanterna har svarat att de ofta eller ibland har behov av att soka 
information i ytterligare databaser. 

28) Skulle du onska mer utbildning i bur man anvander SvDs elektroniska arkiv? 

125 personer (58,4 %) har svaratja och 89 personer (41,6 %) har svarat nej. Bortfall 15 
personer. 

29) Brukar du anvanda SvDs Arkivhandbok (anvandarmanualen)? 

48 personer (23,3 %) har svaratja pa fragan och 158 personer (76,7 %) har svarat nej. 
Bortfallet ar 23 personer. 

Faktaredaktionen uppger att man har forsokt gora SvDs elektroniska arkiv sa 
sjalvinstruerande som mojligt och att man darfor i princip inte ska behova anvanda 
anvandarmanualen. 

Affiirsdata 

30) Anvander du dig nagon gang av Affiirsdata? 

65 personer (30,0 %) har svaratja och 152 (70,0 %) har svarat nej. Bortfallet ar 12 
personer. Pa SvDs faktaredaktion trodde man att det kunde rora sig om ungefar 100 
personer som hade tillgang till Affarsdata. I fraga 9 har 90 personer uppgett att de har 
tillgang, men endast 65 personer anger har att de nagon gang anvander sig av 
Affarsdata. 
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Avdelning Anvander Personer/ 
Affarsdata avd. 

Tecknare - 11 
Inrikesred 14 24 
Ledarred 3 6 
Naringslivsred 24 34 
Sportred 1 14 
Faktared 8 14 
Ma gas in et - 6 
Utlandsred 1 8 
Politikred 4 6 
Stockholmsred 2 15 
Resor 2 3 
Red.ledning - 8 
Elektr. medier 2 4 
Centralred 2 10 
Debattred - 2 
N amn/forstroelse - 7 
Kultur - 22 
ldag 1 6 
Foto - 14 
Mat/sondag - 4 
City - 2 
Vetenskap 1 4 

Tabel/ 28. Sambandet mel/an fraga 3) Vi/ken avdelning arbetar du pa? ochfraga 30) Anviinder du dig 
nagon gang av Afflirsdata? redovisas hiir. 
Bortfa/1 16: 213 valida observationer 

De storsta anvandargruppema av Affarsdata finns pa inrikesredaktionen, 
naringslivsredaktionen och faktaredaktionen. Pa de tre ovan namnda redaktionema 
finns mer an tva tredjedelar av anvandama. 

31) Har du fatt nagon utbildning i bur man soker i Affarsdatas olika databaser? 

Har du fatt nagon utbildning ... Antal Procent 
person er 

Nej, ingen utbildning alls 193 93,2 
Ja, jag har gatt kurs 1989 alt. 8 3,9 
1990 pa SvD i bl a Affarsdata 
Ja, jag har efter 1990 gatt kurs 6 2,9 
hos Affarsdata 

Tabell 29. Fraga 31) Har du fott nagon utbildning i hur man soker i Afflirsdatas olika databaser? 
Bortfa/1 22: 207 valida observationer 

Av 65 anvandare (fraga 30) har endast 14 personer (21 ,5 %) utbildning. 
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Nedan ser man pa vilka avdelningar dessa 14 personer finns fordelade. 

Avdelning Jag bar gatt Jag bar gatt 
kurs pa SvD kurs hos 

Affarsdata 
Inrikesred 2 -
Naringslivsred 3 -
Faktared - 4 
Stockholmsred - 1 
Namn/forstroelse 1 1 
Kultur 1 -
Vetenskap 1 -

Tabell 30. Sambandet mellanfraga 3) Vi/ken avdelning arbetar du pa? ochfraga 31) Har dufott nagon 
utbildning i hur man saker i Affersdatas olika databaser? redovisas hiir. 

Niir det giiller fragoma 32-42 har endast de 65 perso11er svarat som i /raga 30 a11gett 
att de a11vii11der Affiirsdata. Bortfa/let i dessa fragor har saledes utriiknats i relatio11 
till siffra11 65. 

32) Hur ofta brukar du anvanda foljande databaser i Affarsdata? 

Databas Oft a lb land Aid rig Bortfall 
Nyhetsbyran Direkt 6 14 30 15 
TT-ekonominyheter 5 11 34 15 
Nordiska nyheter - 11 38 16 
Intemationella foretagsnyheter 2 7 38 18 
Tidningar och TT-telegram 39 20 1 5 
Europeisk foretagsinformation 1 6 40 18 
F oretagsfakta 2 18 28 17 
Kompass Sverige - 8 40 17 
Elektronisk telefonkatalog - 8 40 17 
Dagens borskurser 1 8 39 17 
Aktiestatistik - 8 40 17 

Ta bell 3 I . Fraga 32) Hur oft a brukar du anviinda foljande data baser i Affersdara? 

Av Affarsdatas databaser ar det "Tidningar och TT-telegram" som anvands mest. 
Alla databasema anvands emellertid i viss utstrackning. 
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33) Brukar du vid sokning i databasen Tidningar och TT-telegram anvanda dig 
av foljande kommandon? 

Kommando Oft a lb land Aid rig Bortfall 
OCH, ELLER, INTE 39 12 6 8 
I 4 - 46 15 
MED 4 2 44 15 
.BAS 3 2 45 15 
PUB= 9 8 33 15 
DAT= 13 9 29 14 
INL= 3 4 43 15 
.OFF 20 1 29 15 
LK 5 2 43 15 
LAN= - 4 46 15 
ORT= 1 2 47 15 
TYP= - 2 48 15 
SLUG= 2 3 45 15 

Tabe/1 32. Fraga 33) Brukar du vid sokning i databasen Tidningar och TT-telegram anviinda dig av 
foljande kommandon ? 

Boolesk logik ar den typ av kommandon som anvands oftast. Forklaring till 
kommandona i ovanstaende tabell redovisas i bilaga 4. 

34) Brukar du forbereda dina sokningar i Affarsdatas databaser (t ex forbereda 
sokstrangar, ta fram lampliga sokord)? 

Brukar du forbereda ... Antal Procent 
person er 

Oft a 15 25,4 
lb land 19 32,2 
Aldrig 25 42,4 

Tabe/1 33. Fraga 34) Brukar du forbereda dina sokningar i Affiirsdatas databaser (t exforbereda 
sokstriingar, ta / ram liimpliga sokord) ? 
Bortfall 6: 59 valida observationer 

Drygt halften, 34 personer (57,6 %), som anvander Affarsdata anger att de ofta eller 
ibland forbereder sokning. 
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35) Hur upplever du svarighetsgraden oar det galler att soka i Affiirsdatas 
data baser? 

Databas Latt Ganska Ganska Svart Bortfall 
latt svart 

Nyhetsbyran Direkt 7 11 2 - 45 
IT-ekonominyheter 7 9 2 - 47 
Nordiska nyheter 5 6 3 I 50 
Internationella 4 6 I I 53 

I 

foretagsnyheter 
Tidningar och IT- 21 33 4 - 7 
telegram 
Europeisk 5 5 - 1 54 
foretagsinformation 
F oretagsfakta 10 10 - I 44 
Kompass Sverige 6 5 - 1 53 
Elektronisk 6 5 - 1 53 
telefonkatalog 
Dagens borskurser 5 5 - 1 54 
Aktiestatistik 3 6 I 1 54 

Tabe/1 34. Fraga 35) Hur upplever du svarighetsgraden niir det giiller att soka i Affiirsdatas databaser? 

Bortfallet ar stort. Det enda svarsalternativ som besvarats utan storre bortfall ar 
Tidningar och IT-telegram. Majoriteten av informanterna tycker att denna databas ar 
Iatt eller ganska latt att anvanda. 

36) Brukar du bli nojd med resultatet av dina sokningar i Affiirsdata? 

Brukar du bli nojd ... Antal Procent 
person er 

Ja, oftast 39 65,0 
lb land 21 35,0 
Nej , sallan - -

Tabe/1 35. Fraga 36) Brukar du bli nojd med resultatet av dina sokningar i Affiirsdata? 
Bortfa/1 5: 60 valida observationer 

Samtliga informanter ar oftast eller ibland nojda med sina sokningar i Affarsdata. 

37) Skulle du onska mer utbildning i bur man anvander Affiirsdatas databaser? 

38 personer (62,3 %) har svaratja och 23 personer (37,7 %) har svarat·nej pa fragan. 
Bortfall 4 personer. 
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38) Vad gor du om du kor fast vid sokning i Affiirsdata? 

Vad gor du om du kor fast. .. Antal Procent 
person er 

Tar hjalp av kollega 28 45,9 
Tar hjalp av researcher 7 11 ,5 
Tar hjalp av arkivarie 8 13, 1 
Tar hjalp av helpdesk 6 9,8 
Tittar i anvandannanualen 7 11,5 
Ger upp 22 36,1 

Tabe/1 36. Fraga 38) Vad gor du om du kor fast vid sokning i Affiirsdata? (Kommentar: Flera personer 
har angett jler iin ett svarsalternativ, varfor summan av antalet personer blir jler iin 65. Procentsiffrorna i 
tabellen iir utriiknade iforhallande till hur manga personer som har besvaratfragan, t ex 28 av 61 
personer (45,9 %) tar hjiilp av kollega om de kor fast vid sokning.) 
Bortfall 4: 61 valida observationer 

Om informantema kor fast vid sokning tar de fiesta hjalp av kollegor eller ger upp. 

39) Vet du vad det kostar att vara uppkopplad mot Affiirsdata? 

Vet du vad det kostar ... Antal Procent 
person er 

a) 6 kr per minut + 10 kr per artikel utom 4 6,7 
TT:s ekonominyheter och Nyhetsbyran 

Direkt som bara kostar 6 kr per minut 
b) Affarsdatas huvudmeny 6 kr per minut, 9 15,0 
resten 11 :60 kr per minut 

c) TT:s ekonominyheter och Nyhetsbyran - -
Direkt 20 kr per minut, resten 2 kr per minut 

d) 12 kr per minut 4 6,7 
e) 18 ore per rad som du laser pa skarmen 1 1,7 

( utom rubrikema som ar gratis) 
f) Vet ej 42 70,0 

Tabe/1 37. Fraga 39) Vet du vad det kostar att vara uppkopplad mot Affiirsdata? 
Bortfall 5: 60 valida observationer 

Endast 9 personer har angett ratt svar som ar svarsaltemativ b . Sarnrnanlagt 51 personer 
(85,0 %) vet inte vad det kostar att vara uppkopplad mot och gora sokningar i 
Affarsdata. 

40) Brukar du reflektera over kostnader i fi>rhallande till eventuell anvandbarhet 
innan du tar fram det material du funnit i fulltext? 

45 personer (75,0 %) har svaratja och 15 personer (25,0 %) har svarat nej. Bortfall 5 
person er. 
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41) Har du tillgang till Affarsdatas anvandarmanual? 

Har du tillgang ... Antal Procent 
person er 

Jag har en egen 9 14,8 
Jag kan lana av kollega 3 4,9 
Nej 49 80,3 . .. Tabe/1 38. Fraga 41) Har du tzllgang tzll Affarsdatas anvandarmanual? 

Bortfall 4: 61 valida observationer 

Tillgangen till Affarsdatas anvandarmanual ar begransad. Endast 12 person er ( 19, 7 % ) 
har pa nagot satt tillgang till anvandarmanualen. 

Avdelning Jag bar en egen Jag kan lana av 
kollega 

Naringslivsred 4 I 
Faktared 3 2 
Politikred 1 -
Vetenskap 1 -

Tabell 39. Sambandet mellan /raga 3) Vi/ken avdelning arbetar du pa? ochji-aga 41) Har du tillgang till 
Affarsdatas anviindarmanual? redovisas hiir. 
Bortfall 4: 61 valida observationer 

42) Brukar du anvanda Affarsdatas anvandarmanual? 

9 personer (15,5 %) har svarat ja pa fragan och 49 personer (84,5 %) har svarat nej. 
Bortfall 7 personer. 

Internet 

43) Har du tillgang till Internet pa din arbetsplats? 

206 personer (92,8 %) har svaratja pa fragan och 16 personer (7,2 %) har svarat nej. 
Bortfall 7 personer. 

44) Tycker du att du bar en fungerande Internetanslutning? 

144 personer (72,7 %) har svaratja och 54 personer (27,3 %) har svarat nej. Bortfall 31 
person er. 

45) Brukar du anvanda dig av Internet for informationssokning? 

127 personer (60,2 %) har svaratja pa fragan och 84 personer (39,8 %) har svarat nej. 
Bortfall 18 personer. 
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46) Hur gar du tillvaga nar du soker pa Internet? 

Hur gar du tillvaga ... Oft a Ibland Aid rig Bortfall 
Soker pa adresser 63 82 24 60 
Anvander sokmaskiner 88 44 37 60 
Utgar fran SvDs hemsida 27 92 47 63 
Surfar 44 86 37 62 

Tabell 40. Fraga 46) Hur gar du tzllviiga niir du saker pa Internet? 

Alla soksatt anvands i ganska stor omfattning. 

47) Har du gatt SvDs interna Internet-kurs? 

107 personer (49,3 %) har svaratja och 110 personer (50,7 %) har svarat nej. Bortfall 
12 personer. 

48a) Brukar du regelbundet soka viss sorts information pa Internet? 

69 personer (32,5 %) har svarat ja och 143 personer (67,5 %) nej. Bortfall 17 personer. 

Avdelning Ja Nej Person er/ 
avd. 

Tecknare 5 6 11 
Inrikesred 8 15 24 
Ledarred 4 2 6 
Naringslivsred 6 23 34 
Sportred 8 6 14 
Faktared 5 9 14 
Magasinet - 5 6 
Utlandsred 5 3 8 
Politikred 2 4 6 
Stockholmsred 3 11 15 
Resor - 3 3 
Red.ledning I 5 8 
Elektr. medier 4 - 4 
Centralred 2 8 10 
Debattred - 1 2 
N amn/forstroelse 4 3 7 
Kultur 3 17 22 
ldag - 6 6 
Foto 4 7 14 
Mat/sondag 1 3 4 
City 2 - 2 
Vetenskap - 3 4 

Tabe/141. Sambandet me/Ian/raga 3) Vi/ken avdelning arbetar du pa? och /raga 48a) Brukar du 
regelbundet soka viss sorts information pa internet? redovisas hiir. 
Bortfall 22: 207 va/ida observationer 
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48 b) Om du svarat ja pa foregaende fraga (Brukar du regelbundet soka viss sorts 
material/information pa Internet) ange vilken sorts material/information du 
brukar soka. 

Vi har gatt igenom samtliga svar som avgivits pa fragan och sorterat in svaren i olika 
kategorier utifran vilken typ av material/information som soks. Pa sa vis vaxte foljande 
kategorier fram (har ges ocksa exempel pa svar): 

- Allmant 

- Nyheter och tidningar 

- Sport 
- Kultur och noje 

- Ekonomi och politik 

- Information om olika lander 

- Religion och filosofi 

- Biografiska uppgifter 

- Datorer, programvara mm 

- Ovrigt 

"Allt mojligt mellan himrnel och jord", 
"Allman info" 
"Nyhetsrelaterat material", "Gar igenom ett 
antal tidningar varje dag" 
"Fakta olika idrotter", "Amerikanska sporter" 
"Film, opera, litteratur", " ... artisters hemsidor 

'' '' ... '' ... , ... noJe 
"Artiklar om politik, ekonomi ... ", "Framst EU
relaterat material", "Borser, foretag ... " 
"Landerinformation", "Material om Osteuropa 
och Balkan" 
"- Info fran kyrkor plus annat kristet material -", 
"Religion" 
"Uppgifter pa kanda person er. .. ", "Intervju med 
och biografier over avlidna och levande" 
"Programuppdateringar, shareware ... ", 
"Programvara, ny teknik ... " 
"Arbetsformedlingens platsjoumal over lediga 
jobb", "Fakta om specialomraden. Som utvag nar 
andra tillgangliga kallor i tidningshuset inte kan ge 
svar. ", "Diverse stadskartor som ej finns i det 
fysiska arkivet" 

Det ar svart att bedoma i vilken utstrackning sokandet ar jobbrelaterat och i vilken 
utstrackning det ar relaterat till privata intressen. Bada typema forekomrner emellertid. 

49) Vet du nagon annan pa tidningen som kan gora informationssokningar pa 
Internet at dig? 

147 personer (71,0 %) bar svaratja och 60 personer (29,0 %) har svarat nej. Bortfall 22 
person er. 

Det finns fyra personer pa SvDs faktaredaktion som pa uppdrag kan gora sokningar pa 
Internet. Dessa arbetar i skift sa att tva ar i tjanst alla dagar i veckan. 

55 



50) Hur viii du att dina eventuella informationssokningar pa Internet ska utforas? 

Hur viii du ... Antal Procent 
person er 

a) Jag vill soka sjalv 120 58,3 
b) Jag vill att nagon annan 10 4,8 

soker at mig 
c) Jag vill soka tillsammans 9 4,4 

med en researcher 
d) Jag vill soka sjalv ibland och 91 44,2 

fa hjalp ibland 
Tabe/142. Fraga 50) Hur viii du att dina eventue/la informationssokningar pa Internet ska utforas? 
(Kommentar: Flera personer har angettfler iin ett svarsalternativ, varfor summan av antalet personer blir 
jler iin 206. Procentsiffrorna i tabellen iir utriiknade i jorhallande till hur manga personer som har 
besvarat fragan, t ex J 20 av 206 person er (58,3 %) viii soka sjiilva.) 
Bortfal/ 23: 206 valida observationer 

De allra flesta vill soka sjalva. Manga vill soka sjalva ibland och fa hjalp ibland. 

51) Har du borjat anvanda andra databaser i mindre utstrackning sedan du 
borjade anvanda Internet? 

36 personer (20,8 %) har svaratja och 137 personer (79,2 %) har svarat nej . Bortfall 56 
person er. 

52) Skulle du vilja ha (ytterligare) utbildning i informationssokning pa Internet? 
166 personer (81 ,0 %) har svaratja och 39 personer (19,0 %) har svarat nej . Bortfall 24 
person er. 

53) Om du har nagra ytterligare synpunkter gallande databaser/databassokning 
pa SvD eller kanske nagon kommentar gallande en viss fraga i enkaten, skriv 
garna detta bar nedan: 

Vi har gatt igenom samtliga svar som avgivits pa fragan och sorterat in svaren i olika 
kategorier. Eftersom manga svar har uttryckt ungefar samma sak har vi valt att 
sammanfatta dem och endast ge nagra exempel. 

- Kommentarer till tidigare enkatfragor: 

Komrnentarerna har alla gallt olika enkatfragor, det finns ingen speciell fraga som 
foranlett manga komrnentarer. De fiesta har velat fortydliga varfor de valt ett visst 
svarsalternativ. Nagon har komrnenterat en enkatfragas eller ett svarsalternativs 
utformning. Nagra har motiverat varfor de inte kunnat besvara vissa fragor. 

"Fraga 27 - Saker i SvDs arkiv efter detjag vet jinns diir! Alltsa inget ovrigt behov. Har i arbete inte sa 
mycket anviindning av ovriga databaser just nu!" 
"Fraga 45 horde ha alternative/ siil/an. " 
"Jag vet inte ens vi/ka databaserna som niimns i bo,jan iir sa det iir svart att veta vad jag skall svara.- " 
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- Internet: 

Kommentarerna om Internet handlar framst om dels tekniska och dels allmanna problem 
med Internet. 

''V ad giiller Internet: Vara mas kin er iir for sloa for att kunna hantera kommunikationen smidigt. Det jinns 
t ex inte utrymme att plocka in program for vissa text, ljud och bild funktioner. " 
" ... Svart overblicka. Svart hitta specifikt material. Mang a sidospar som gor att man ger upp ibland. 
Skul/e vilja ha konkret info om just "kultur-vettiga" kanaler. " 

lntemets okade betydelse i forhallande till andra elektroniska kallor kommenteras ocksa. 

" - Jag anser att Internet i stort sett gor ovriga traditionel/a databaser ove,flodiga. Hitti/ls har jag i mitt 
arbete inte haft nagot behov av t ex Profile. Dessutom tycker jag att utbildning pa Internet bedrivs biist 
som sjiilvstudier. Niitet iir he/a tiden foriinderligt. Informationen som funnits pa ett stiille, dyker plotsligt 
upp pa ett annal. Det iir flexibiliteten i ens eget p ersonliga sokande som iir viktig. " 

Nagon uttrycker sin belatenhet over Internet. 

"Jag saker sjiilvstiindigt pa Internet. Jag gar det giirna sjiilv. Jag tycker det iir ku/. Jag hittar niistan al/tid 
det jag viii. Eller nagot annat som iir ro/igare. " 

- Utbildning: 

Nagon viii inte ha utbildning, andra efterlyser anpassade eller specifika utbildningar och 
nagra har kommenterat den utbildning de tidigare fatt. 

"Utbildning kan vara aktuell senare. F.n. tillriickligt med kurser." 
"Det behovs en mycket pedagogisk kurs for teknikdumma, - riidda, - ovana!" 
"Kursen var/or summarisk och iigde rum for liinge sedan - hann aldrig ova nog." 

- SvDs elektroniska arkiv: 

Ett par personer menar att arkivet inte ar helt tillforlitligt och att de ibland inte hittar 
texter de soker.7 

"Det vore bra om SvDs arkiv var komplett, som det nu iir fattas texter vilket gor systemet opalitligt. " 

- Affarsdata: 

Nagra kommentarer galler Affarsdatas betydelse. 

"Ett skiil till att man saker sa mycket i Ajfarsdata iir att detta striicker sig liingre tillbaka i tiden iin 
SvD-arkiv. Dessutom iir det viirdefullt att liven liisa vad TT och andra tidningar skrivii i ett iimne. " 

7 Enligt faktaredaktionen iir det elektroniska textarkivet i princip komplett. Att man inte aterfinner sokta artikl~r 
beror enligt dem vanligtvis pa felaktigt gjorda sokningar. 
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- Databaser i allmanhet: 

Flera kommentarer galler kunskapsbrist och dess orsaker. Nagra personer anvander i 
princip inte databaser av olika skal. 

"Som synes saknar ego kunskap! Mycket beroende pa tidsbrist!" 
"Er enkiit viicker mitt diiliga samvete for att jag inte utnyttjar databaser mer och iir sa teknikfumlig. " 
"Hart arbetstempo omojliggor i princip tidskriivande sokningar." 
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Kommentarer till enkatundersokningen 

Enkaten utarbetades i nara samarbete med SvDs faktaredaktion. Enkatfragorna stottes 
och blottes under lang tid innan de nadde sitt slutgiltiga utseende. Trots detta kan vi nu i 
efterhand konstatera att en del fragor och svarsalternativ horde ha utformats pa ett 
annorlunda satt. Vi vill speciellt peka pa nagra av dessa: 

- Fraga 6: 
Flera av informantema har angett mer an ett svarsalternativ, nagot som vi inte raknat 
med. Pa grund av detta har vi inte kunnat anvanda fragan for att pa.visa samband i 
redovisningen av enkatresultatet. 

- Fraga 7a och 43: 
Vi har har anvant ordet arbetsplats dar vi horde ha anvant ordet arbetsstation. Vi ville 
veta om informanterna hade tillgang till databaser via sin egen datorskarm. De som fyllt i 
enkaten kan ha tolkat ordet som arbetsstation eller som arbetsplats vilket da innebar hela 
SvDs redaktion. 

- Fraga 10, 22, 32, 33: 
Bortfallet i samtliga dessa fragor ar stort. Det kan finnas olika forklaringar till detta. 
Den for oss troligaste forklaringen ar att fragorna innehaller for manga delfragor, vilket 
har gett ett rorigt intryck. Detta har resulterat i att manga informanter inte orkat besvara 
fragorna till fullo. 

- Fraga 12b, 17, 35: 
Bortfallet ar aven har stort, uppenbarligen pa grund av att fragorna saknar ett 
svarsalternativ for dem som inte anvander databasvardarna/databaserna i fraga. 
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Resultat av intervjuundersokningen 

Intervjuerna med sju av medarbetarna pa SvDs redaktion har genomforts som samtal med 
var och en av de intervjuade. Fragorna har stallts under samtalets gang nar de passat in i 
sammanhanget och detta har inneburit att nagra av informanterna inte har besvarat alla 
fragor samt att svaret till vissa fragor ibland kan aterfinnas under andra fragor. 

Nar det galler huvudfraga ett sa har vart syfte varit att framst undersoka slutanvandarnas 
tillvagagangssatt vid sokningar i elektroniska kallor. Darfor har informanten som arbetar 
pa faktaredaktionen, i sin roll av intermediar, inte tillfragats angaende dessa fragor. 

Nar det galler huvudfraga tva som handlar om samarbetet mellan faktaredaktion/ 
researchers och ovriga journalister sa har de fragor vi stallt till informanten fran 
faktaredaktionen sett nagot annorlunda ut an de vi stallt till ovriga informanter. Hennes 
svar finns darfor redovisade for sig sist i avsnitt tva. 

Citaten i nedanstaende redovisning har vi forskonat nagot. Bl a har vi tagit bort 
utfyllnadsord som man anvander i talsprak och rattat till vissa grammatiska felaktigheter 
for att underlatta lasningen. 

Mer om intervjuundersokningens genomforande kan lasas under avsnittet Metod s. 2. 

1) Vilken typ av sokningar gor informanterna, bur bar de sig at och 
vilka problem upplever de nar de utfor sokningarna? 

Vilka databaser soker du i? Soker du forst i SvDs elektroniska arkiv, gar du direkt 
till andra databaser .... ? 

Samtliga intervjuade anvander SvDs elektroniska arkiv och Affarsdata. Bland 
Affarsdatas databaser ar det framst databasen Tidningar och TT-telegram (TT) som 
anvands. Bade SvDs elektroniska arkiv och Tidningar och TT-telegram anvands for att 
kontrollera vad som tidigare skrivits inom ett arnne. I detta syfte anvands aven det nya 
gemensamma mediearkivet8 pa Internet, som vid intervjuernas genomforande endast 
hade varit i drift ett par veckor. Flera av de intervjuade namner i detta sammanhang att de 
brukar gora sokningar aven pa Internet - nagon sa ofta som flera ganger per <lag. 

Forutom namnda databaser narnner en av de intervjuade att han brukar anvanda SP AR 
och INFOBIL hos Infotorg, Rixlex pa Internet, all varldens telefonkataloger via Internet, 
lagboken pa Internet och externa telefonkataloger som finns tillgangliga via en dator i 
arkivet. En annan av de intervjuade anvander ofta borsdatabasen Trust. 

Pa fragan om informantema fdrst soker i SvDs elektroniska arkiv eller gar direkt till 

8Ett nytt gemensamt arkiv for tidningama Aftonbladet, Goteborgs Posten och SvD lanserades pa Internet i 

borjan av november 1996. 

60 



andra databaser sa ser svaren lite olika ut. En av de intervjuade som arbetar pa 
inrikesredaktionen brukar borja sina sokningar i SvDs eget arkiv och TT via Affarsdata. 
TT har ganska bra tackning nar det galler det mesta som ar intressant for 
inrikesredaktionen, menar han. Om han sedan behaver veta nagonting som gar utanfor 
Sveriges granser sa far han titta nagon annanstans. En annan av infonnanterna sager att 
var han borjar soka varierar. SvDs eget elektroniska arkiv t ex ar ganska nytt och 
omfattar hara de senaste tva, tva och ett halvt aren. Om han vet att SvD sk.rivit mycket 
om ett amne borjar han dar. TT a andra sidan innehaller artiklar som publicerats i olika 
tidningar under de senaste fem aren. Om det galler mer perifera amnen sa gar han nastan 
alltid direkt till TT, som oftast har battre bevakning vad galler seminarier och 
presskonferenser. Han anser att han inte enbart klarar sig med SvDs arkiv. 

En informant berattar att han fdredrar att soka i TT hos Affarsdata framfdr SvDs eget 
arkiv. Orsaken ar att han armer van vid TT:s databas och att han upplever SvDs 
elektroniska arkiv som bade trogare och jobbigare att soka i. 

Vilken typ av sokningar gor du? 

Intervjuresultatet visar att informanterna gor sokningar framst for att kontrollera vad som 
tidigare skrivits i ett amne och for att hitta bakgrundsmaterial om nagonting t ex infdr 
intervjuer och reportage. Samtliga informanter gor arnnessokningar, dvs saker pa olika 
arnnesord eller eventuellt personnarnn. For att begransa antalet traffar kombinerar de med 
personnarnn eller saker pa en kombination av olika amnesord. En av intervjupersonerna 
anger att han brukar soka pa amne och sedan leta sig fram. Han ar lite dalig pa att hitta 
exakta sokstrangar, sager han. 

En annan av informanterna sager att han anser att det snabbaste sattet att hitta material 
om ett arnne ar att leta i databaser. Databassokning ar emellertid hara en av flera 
journalistiska informationskallor, fortsatter han, artiklarna kommer anda att till 90 % 
bygga pa det som journalisten tar reda pa genom t ex telefonsamtal och intervjuer. Det 
material han hittar i databaser anvander han mest for att komma in i arnnet, som 
bakgrundsinformation. 

Hur lang tid brukar en sokning ta? 

Flera informanter uppger att det kan ta olika lang tid beroende bl a pa hur stora sokningar 
de gor, hur mycket information de behaver och om de gor smala eller breda sokningar. 
Flertalet av intervjupersonerna menar att en sokning normalt tar mellan fem till tio 
minuter. En lang sokning kan ta upp till 20 minuter. En person sager att ban brukar 
fdrsoka vara kostnadseffektiv, men om han hittar mycket som han vill ha sa later han det 
ta den tid det tar. Det hander att han under arbetsprocessen gor flera sokningar i samma 
arnne. 

Nar du ska utfora en sokning bur pass val vet du vad du ar ute efter? 

De fiesta av de intervjuade uppger sig ha en ganska klar bild av vad de ar ute efter nar de 
paborjar en sokning. En av de intervjuade sager att det basta ar att ha en klar 
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fragestallning fran borjan, men att han ibland inte har det. Man kan avgransa sig under 
sokningens gang ocksa, menar han, ibland "klarnar det" efter ett tag. 

En annan person menar att han brukar veta ganska precis vad han ar ute efter, men att det 
inte alltid ar latt att hitta det man soker. Terminologin kan vara ett problem vid sokning, 
anser han, det galler att vara kreativ och fantasifull. 

"Det kan ju vara sa att TT har skrivit en artikel om overvakningskameror och vi kollar t ex utan att 
anviinda ordet overvakningskamera, vad jinns det da, integritet, video, polis ... Man for forsoka liksom ... 
oc/1 det tycker Jag iir ganska ku/. Man tanker aha, nu fick jag den. !bland kan man fa en triiff och da har 
man hittat ett ord, det iir ku/. Jag tycker det iir ganska kul och soka. " 

En intervjuperson uppger att det beror pa i vilket skede han ar i arbetet. I 
inledningsskedet soker han brett, berattar han, men ju langre arbetet fortskrider desto mer 
preciserade blir sokningarna. 

Nar du soker, forsoker du redan fran borjan precisera din fraga (med hjalp av t ex 
boolesk logik)? 

Samtliga informanter anger att de pa nagot vis brukar avgransa sina sokningar eller att de 
ungefarligen vet vilken sokstrategi de ska anvanda nar de paborjar en sokning. Nar <let 
galler komandon ar det framst "och" och "+" som namns av de intervjuade. Aven 
kommandon som "?" (trunkering), ungefarlig stavning, datum-, rubrik- och 
kallbegransning anvands i viss man. Av intervjusvaren att doma varierar anvandningen 
av sokkommandon mycket fran person till person. 

En av informanterna berattar att han brukar tanka ut en strategi i huvudet, men inte 
skriver ner den pa papper. Han brukar ofta borja med att tidsbegransa sokningen. Finns 
<let ett personnamn brukar han ocksa kombinera med <let. Innan han gor en omfattande 
och komplicerad sokning sa tar han ofta hjalp av nagon som har sysslat mycket med 
amnet tidigare, for att ta reda pa om denne kommer ihag nagra speciella namn som dykt 
upp i samband med detta och som ar ovanliga. 

" ... det iir bingo forjournalister om man far ovanliga namn. Om jag gar in pa Dataspar om ncigon heter 
von Fersen oc/1 det iir en som heter det da iir det ju liitt. Samma sak om von Fersen har uttalat sig nagon 
gang i Palmemordet sa slarjag Palme och von Fersen och safar jag tre triiffar." 

En annan av de intervjuade berattar att han ibland gor breda sokningar bara for att se hur 
manga traffar han far, hur stor mangd material det finns skrivet om ett visst arnne. Far 
han da valdigt manga traffar loggar han ut utan att ha kontrollerat traffarna narmare. 

En av informanterna sager att han inte riktigt vet hur bra hans sokning fungerar. Han 
menar att det kanske skulle ga battre om han kande till fler kommandon. I enkaten fanns 
det namnt kommandon som han inte alls kande till, framfor allt i SvDs eget arkiv, 
berattar han. 

Brukar du prova manga olika sokord, t ex synonymer? 

Flera informanter har besvarat denna fraga i samband med nagon annan fraga. Tva 
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informanter har svarat pa fragan har och de uppger att de brukar prova olika synonymer 
vid behov. 

Hur gor du om du far ett for stort antal traffar? Hur gor du om du far ett for litet 
antal traffar? 

A ven nar det gall er denna fraga har fl era informanter besvarat den i samband med nagon 
annan fraga. Av de tre intervjuade som har svarat har uppger samtliga att de vid for 
manga traffar forsoker begransa antalet genom att kombinera ihop flera sokord. Yid for 
fa traffar provar de intervjuade synonymer och fler sokord som kan tacka in 
amnesomradet. 

En av informantema sager att han skulle vilja Iara sig att anvanda fler kommandon, men 
att han hittills inte har haft tid. 

Nar "vet" du att du ar klar med en sokning och inte behover soka mer? 

"Det iir svart att svara pa, det iir mer som en magkiinsla niir man tycker att det hiir racker nog. " 

Endast tre av informantema har besvarat fragan. En av dessa, som ar arbetsledare, sager 
att om han ska ge ett uppdrag till en reporter sa ar inte reportem betjant av att ha mer an 
hogst tio artiklar i handen. Det beror ocksa pa vad han ar ute efter. En valdigt vanlig typ 
av sokning han brukar utfora ar att han tittar efter vad som skrivits i amnet tidigare. Yid 
sadana sokningar f6rsoker han prova olika synonymer for att pa sa vis minska risken att 
missa nagot. !bland hander det anda att han misslyckas, att reportem kommer tillbaka tva 
timmar senare och sager att, detta skrevs om for en manad sedan, det kan vi inte skriva 
om 1gen. 

En annan av informantema menar att han ar klar med en sokning nar han fatt svar pa de 
fragor han hade - till slut bestammer han sig for att han ar nojd eller for att gora nagot 
annat. Den tredje informanten svarar att hon ar klar med en sokning nar hon kanner att 
hon ar joumalistiskt fardig eller nar hon insett att hon ar pa ratt vag. 

Vilka problem upplever du vid sokning? Har du f6rslag pa hur man skulle kunna 
losa de problemen? Kan faktaredaktionen vara dig till hjalp? 

Flera av informantema uppger att de har problem med att gora begransningar och att de 
ofta far for manga traffar. De problem man uppger varierar annars fran person till person. 

"Ett problem iir att jag inte iir riktigt hemma pa vilka o/ika begriinsningar man kan gora exakt, dels med 
kommandon, de/s i vart eget arkiv al/a de hiir olika rutorna man kanfyl/a ifor att hitta riitt. Jag litar inte 
riktigt pa det. ,.fven om jag vet att det hiir har statt pa Inrikes sidor da ska jag ju kunna fylla i den rutan 
diir det star Inrikes och da ska det j u inte miss a men det har hiint att jag inte har fatt upp och fatt riitt sa 
jag iir lite riidd for .... jag vet inte om det iir jag som gar fe/ el/er om det iirfe/ inkodat. Sa jag iir lite riidd 

for att gora den typen av begriinsningar det iir diirfor jag inte anviinder det. " 

En av de intervjuade anser att hon inte har nagra problem med de databaser hon 
anvander. Det ar darfor hon anvander dem, sager hon, for att de ar okomplicerade. 
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En annan av informanterna sager att inte heller han upplever nagra storre problem, han 
tycker att de flesta databaser ar ganska enkla att soka i. Om han kor fast sa loggar han ut 
och tar en diskussion med en kollega. De fragar sig om det ar rimligt att det inte finns 
nagonting skrivet om arnnet i fraga. Om svaret ar nej gar de vidare och forsoker hitta 
andra sokord eller fa inspiration fran nagot annat hall. Pa tidningen finns det, enligt 
honom, specialister pa allting fran argentinsk tango till punktsvetsning sa om de kor fast 
finns det ofta nagon pa plats som de kan be om hjalp. lnformanten poangterar att man 
inte kan "lagga hela sitt ode i databasen", det finns mangder av information att soka pa 
andra hall. Internet ar numera ocksa till stor hjalp. Allt fler forskare och myndigheter har 
egna hemsidor dit man kan ga och soka information. Man maste ha mangder av 
informationsvagar, man kan inte lasa sig, sager han. 

En intervjuperson sager att han kanske horde Iara sig att beharska sokning i Affarsdata 
battre, for att pa sa vis astadkomma mer preciserade sokningar med farre traffar. 
Informanten uppger vidare att han inte brukar kora fast vid sokningar, mojligen tar det 
ibland lite for Jang tid vilket han upplever som irriterande. En annan person sager att hans 
problem ar att han kan for fa kommandon. 

Tre personer uppger att de vid behov tar hjalp av faktaredaktionen for att fa rad. 

Har du fatt utbildning i de externa databaser du anvander? Har du gatt kurs i 
SvDs elektroniska arkiv? 

Fyra av informanterna uppger att de har fatt utbildning i att anvanda SvDs elektroniska 
arkiv. Endast tva av de intervjuade sager att de fatt utbildning i att anvanda nagon annan 
databas an SvDs elektroniska arkiv och bada har fatt denna utbildning pa en tidigare 
arbetsplats. Fyra av informanterna har pa egen hand !art sig att gora sokningar i 
Affarsdatas databaser. 

Tva intervjupersoner sager att de har !art sig mycket genom att prata med kollegor. Pa det 
sattet pagar det ju standigt en utbildning genom att man gar och fragar dem som kan, 
sager en av dem. 

En av informanterna berattar att han blivit ganska bra pa Internet genom att anvanda det. 
Han sager ocksa att han ar lite skeptisk till kurser om de inte ar designade for 
journalisternas och tidningens behov. 

"Om man gar en allmiin kurs om Internet t ex, sa kommer journalisterna dit med sina fragor och de som 
haller i kursen kanske kan niitet tekniskt och sa diir men de iir inte van a vid de journalistiska fragorna . " 

Om du inte bar fatt utbildning, skulle du vilja ha det? 

Fyra av de intervjuade sager sig i nulaget inte ha nagot behov eller intresse av ytterligare 
utbildning i databassokning. En av intervjupersonerna menar att for honom ar databaser 
hara ett verktyg bland manga och att han inte kan forkovra sig hur mycket som heist i 
det, da tar det for mycket tid av annat. Han sager ocksa att det ar annorlunda om man har 
databassokning som en huvudsaklig arbetsuppgift, som pa faktaredaktionen, da behaver 
man ha utbildning. Han marker att nar faktaredaktionen gor en Affarsdatasokning sa gar 
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de tillvaga annorlunda, det gar snabbare. De databaser som ar anvandarvanliga soker han 
i sjalv och de som armer komplicerade overlater han at faktaredaktionen att soka i. 

En informant sager att han gama skulle ha gatt Intemetkursen men att den var 
fulltecknad. 

"Det i:ir det di:ir med utbildningar att man maste al/tid si:itta igang med att anvi:inda det man li:irt sig pa en 
kurs ni:istan samma dag el/er ni:ista dag annars blir det att man glommer bort det. Der som fastnar bi:ist i:ir 
det man kommer fram till sji:ilv ... " 

Informanten papekar ocksa att <let inte racker med utbildning for att man ska bli en bra 
sokare, <let kravs aven en personlig vilja och ett personligt intresse. Han menar att <let 
finns joumalister som ar intresserade av datorer och teknik medan andra hara vill lara sig 
det nodvandigaste for att kunna skriva sin artikel. Det finns en teknikskrack hos vissa, 
sager han. 

2) Vilka ar intervjupersonernas synpunkter angaende samarbetet 
mellan faktaredaktion/researchers och ovriga journalister? 

Nar viii man soka sjalv respektive delegera? 

En av informantema sager att han ibland ber faktaredaktionen om hjalp nar det galler 
sokningar langre bakat i tiden och nar han vill tacka in ett skeende som har varat under 
en langre tidsperiod. SvDs elektroniska arkiv innehaller hara de artiklar som publicerats i 
SvD under de senaste tva, tva och ett halvt aren, behaver han aldre artiklar sa maste han 
be att fa upp dessa ur klipparkivet. Informanten som ar arbetsledare tror att reportrama 
nog vander sig till faktaredaktionen oftare an vad han sjalv gor. 

" ... mitt jobb garju ut pa att si:iga till andra vad de ska gora. Om man ska li:igga ut uppdrag pa reportrar, 
Sa harjag inte tid att ... jag menar om jag pa fem minuter kan fa en hyjsad triijf da foredrar jag att gora det 
sji:ilv. Om jag ska li:imna over till fakta el/er arkiv sa ska jag prata med dem pa telefon el/er de ska /i:isa ett 
mail, det tar bra mycket li:ingre rid. " 

En annan av informanterna sager att <let ar viktigt att han har kontroll over sitt arbete 
eftersom han arbetar med undersokande journalistik. Detta har stor inverkan pa vilken 
research han fciredrar att utfcira sjalv och vilken han kan tanka sig att lagga over till 
faktaredaktionen. 

"Jag gor ganska mycket sji:ilv, men det i:ir sma sokningar. Om jag kor fast sa vet jag vadjag letar efter. 
Om jag li:imnar over sokningen ... det iir svart att skriva bestiillningar. Jag kan inteforutse problemen och 
saga att om ni dyker pa den hiir svarigheten sa kan ni gora antingen sa el/er sa. Da iir det biittre om jag 
sjiilv iir inne i sokningarna, da blir det aha, nu iir jag ju intresserad av det ocksa, jag kanske kan soka sci. 
Forstcir ni? Jag har fragestiillningen klar, de vet inte vidden av vad vi undersoker och kanske tar en annan 
viig. " 

Han sager dock att han har anvant sig av faktaredaktionen ganska mycket nar det galler 
storre sokningar med ganska avgransad fragestallning. Faktaredaktionen har aven hjalpt 
honom med annat som t ex en enkat bland myndigheter. Det ar ofta saker som han inte 
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behaver samma dag som han lamnar over. Det ar viktigt, sager han, att kommunikationen 
mellan researchem och joumalisten fungerar for att samarbetet ska bli bra. Det ar viktigt 
att bada parter vagar fraga varandra om de kor fast i sitt arbete och inte kommer vidare. 
Nar det galler sokningar i utlandska databaser, t ex FT Profile, sa brukar han Iamna over 
dessa till faktaredaktionen. 

En intervjuperson sager att hon brukar ta hjalp av faktaredaktionen nar hon vill ha aldre 
material, sadant som tidningen har publicerat tidigare och som inte finns med i det 
elektroniska arkivet. Hon her ocksa ibland om hjalp vid de tillfallen hon maste sortera 
fram nanting ur ett storre material. 

En informant menar att research av tradition tidigare alltid har varit reportems uppgift. 
Det galler att fa reportrama att vaga lamna over och slappa kontrollen over vissa delar av 
sitt arbete, vilket inte ar latt om de inte ar vana att arbeta pa det sattet, fortsatter han. Det 
handlar mycket om att ha fortroende for den person till vilken man lamnar over ett 
uppdrag, att kunna lita pa att personen har fdrstatt vad man ar ute efter och vad man vill 
gora. Ibland, sager han, kan det vara svart att exakt forklara for en person vad det ar man 
vill ha hjalp med. Informanten menar att en bra researcher kan tillfdra mycket i arbetet. 
De kan fungera som boll plank om man vill testa olika ideer. Han namner program.met 
Striptease som ett exempel dar han tycker att man har lyckats utmarkt med sin 
joumalistik och dar man anvander sig mycket av researchers. 

Hur tycker du att samarbetet mellan dig och faktaredaktionen/researchers ska se 
ut? Hur fungerar det idag? 

Tre av informantema brukar inte lamna over researchuppdrag till faktaredaktionen. Nar 
det galler tva av dessa sa beror det huvudsakligen pa osakerhet om vad faktaredaktionen 
kan hjalpa till med. De berattar att de emellertid brukar anlita faktaredaktionen nar de 
behaver fa upp klipp ur klipparkivet. Bada sager att de gama skulle ta hjalp av 
faktaredaktionen dels for att fa viss arbetsavlastning och dels for att gora mer 
genomarbetad research. 

En informant tycker att det vore bra om det fanns sa manga researchers pa 
faktaredaktionen sa att de kunde vara knutna till olika redaktioner och till vissa projekt pa 
tidningen sa att de kan agna sig pa heltid at ett speciellt uppdrag. Idag ser det inte ut sa pa 
tidningen och de fa researchers som finns arbetar parallellt med olika uppdrag. 

Tva av informantema sager att de tycker att samarbetet med faktaredaktionen fungerar 
bra. En av dem betonar kommunikationens betydelse. Faktaredaktionen ar bra pa en sak 
och reportem pa en annan, genom att kommunicera sa kompletterar man varandra. 

En av intervjupersonema tror att det forekommer mer samarbete mellan reportrarna och 
faktaredaktionen an det gor mellan arbetsledama och faktaredaktionen, eftersom 
reportramas arbete kraver mer detaljrika informationssokningar. Han menar att man nog 
skulle kunna utoka samarbetet, man skulle kunna overlamna mer jobb till researchem an 
vad man nu gor, bade informationssokningar och mer joumalistiska uppgifter som t ex 
att utforma faktarutor och olika bakgrundsuppgifter som ofta forekommer i tidningen. 
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Informanten tycker vidare att det vore perfekt om det fanns en researcher knuten till hans 
redaktion. Kontakten med faktaredaktionen ar namligen i viss man en "geografisk" fraga, 
menar han. Faktaredaktionen ligger ganska langt bort i lokalen, det ar en bit att ga. 

"Det later kanske lojligt, men det tar i all a fall en 45 sekunder alt ga dit. Det iir en bit att ga och sa kanske 
inte den person man viii prata med iir diir. Da vore det ju lysande om man hade en researcher hiir, en som 
sitter hos oss diir vi iir vid des ken sa alt man snabbt kan ta reda pa om man kan fa hjiilp. " 

Han berattar ocksa att det i <let joumalistiska arbetet ofta ar en ganska snabb 
beslutsgang. Beslut som fattats under morgonen ar kanske inte langre giltiga vid 
lunchtid. 

"Jag viii inte belasta faktaavdelningen med att liigga ner tva timmars jobb pa nagonting som jag sedan 
sager att nii det diir kan du sliinga nu, nu iir det nya grejer som giiller. " 

Informanten menar vidare att det ar viktigt att nagon fran faktaredaktionen ar med pa 
morgonmotet. 

"Det kriivs ett inti mare samarbete, att man iir med he/a tiden i det dagliga jobber. Det vore en bra ide om 
nag on /ran fakta vore med pa morgonmotena for da far ju den person en en uppfattning 01/l vad vi haller 
pa med och da kan man direkt fil1ga den personen, kan du ta reda pa det. " 9 

Informant fran faktaredaktionen: 

Hur ser arbetsfordelningen/samarbetet mellan journalisterna och er pa 
faktaredaktionen ut? 

Informanten berattar att samarbetet mellan researcher och journalist kan variera valdigt 
mycket fran situation till situation. Det beror t ex pa vilken typ av uppdrag som skall 
utforas. Hon tycker att det ar viktigt att samarbetet far vaxa fram pa ett naturligt satt och 
det ar ocksa viktigt att det ar klart uttalat vad den ena och den andra parten ska gora och 
att man foljs at under arbetets gang. 

Ar det nagot i samarbetet som du tycker skulle kunna forandras eller forbattras? 

" ... vi kiinner nog ibland alt journalisterna har for brattom. De iir inne i nan ting och de kan uppfatta att 
vara fi'agor och de klargoranden vi viii ha tar for mycket tid. Medan vi iir av den uppfattningen att det iir 
viirt den tid det tar for da har vi plockat undan de missforstand som kan bli .. . har de tid art sitta ned den 
!ilia stund som vi viii sa att det kiinns slutpratat sa funkar arbetet biittre sen. " 

!bland kan samarbetet meta vissa svarigheter eftersom reportem och researchem manga 
ganger har olika arbetssatt nar det galler research. !bland upplever informanten att hon 
inte far det fortroende fran joumalisternas sida som hon skulle onska. 

9 Faktaredaktionen berattar att man alltid har en representant som narvarar vid de morgonmoten som 
informanten talar om (se vidare i avsnittet om Faktaredaktionen). 
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Tror du att det saknas kunskap pa avdelningarna/redaktionerna om vad ni kan 
hjalpa till med? 

Informanten tror att det nog kan vara sa. Hon berattar att arbetet inom faktaavdelningens 
researchfunktion, som fdr ovrigt startades i borjan av 90-talet, stegvis har vuxit fram. 
Genom att utfdra uppdrag sa har bilden av vad de, tidningens researchers, kan hjalpa till 
med alltmer klarnat. 

" ... vi har inte sjiilva vetat vad vi kan hjiilpa till med. Det iir bara genom att gorajobb som visa 
smaningom kan liira bade oss sjiilva och andra vad vi kan hjiilpa till med. Vi kan inte sitta och soka blint 
om inte vi har uppgifler, utan vi maste ha fog for att ga in och /eta pa olika saker ... en sokning for kosta si 
och sa mycket, niir vigor uppdrag at nagon. Vi kan inte ga in i och triina pa a/la databaser i Dialog till 
exempel som iir svcira och over 400 stycken och sen siiga aft det hiir kan vi hjiilpa till med. Vi kan bara 
hjii/pa till snabbt i de databaser diir vi har haft anledning att vara inne relativt ofta. " 

Informanten och den andra researchern pa faktaredaktionen planerar dock att under varen 
1997 ga ut pa tidningens samtliga redaktioner och informera. 

Hur tar journalisterna kontakt med er om de viii ha er hjalp? 

Informanten berattar att de som sitter nara faktaredaktionen kommer dit nar de vill ha 
hjalp, men journalisterna kan ocksa skicka e-mail eller ringa. lb land skickar de fragor 
som inte ar adresserade till nagon sarskild del av faktagruppen och medarbetarna dar 
delar da upp fragorna mellan sig sa som de finner lampligt. 

Vad ar det for uppdrag som journalisterna lamnar over till er? 

Det ar valdigt blandat, berattar informanten. 

" ... det kan vara alltfran att vi gar in och letar reda p{i ett personnummer i SPAR, i Jnfotorg a/ltsa, och 
det kan ocksa vara at person er som kan gain sjiilva men det krang/ar, de kommer inte in for tillflillet, de 
har glomt losenordet el/er vad som heist ... Det kan ocksa vara mer omfattande. Nagon ville t ex ha 
jiittemycket om modeindustrin och behovde ... viildigt mycket material som kostade mycket att ta ut, men 
istiillet for att aka till Paris .. .sa var det befogat .. . " 

En del uppdrag, berattar hon, kan vara valdigt tidsodande och paga under en langre 
tidsperiod. 

Vad finns det for fordelar och vad finns det for nackdelar med att journalister 
respektive researchers soker? 

En fdrdel med att journalisterna sjalva saker kan vara att de armer insatta i sitt arnne. 
Om det handlar om specialamnen sa kanner journalisterna till manga fler nyckelord, de 
kanner till fler personnamn och de vet battre hur de ska kombinera dessa vid en stor 
sokning. I just det fallet skulle det vara jattebra med ett samarbete, fortsatter hon, 
eftersom researchern ofta har storre kunskap om i vilka databaser det kan vara lampligt 
att soka och dessutom battre vet hur man ska bygga upp bra sokstrangar. 

Hon poangterar ocksa hur viktigt det ar att man far alla riktiga fakta fran borjan for att 
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kunna genomfora uppdraget inom rimlig tid och till rimlig kostnad. For vissa typer av 
uppdrag, t ex nar det galler ekonomisk information, sa kan det om man saknar 
amneskunskap vara svart att avgora vad som ar viktigt i ett stort material. 

" ... vi kan j u inte Iara oss al/a iimnen pa tidningen, sa det biista maste iinda vara en kombination tror jag 
da diir man hjiilps at och kompletterar varandra ... " 

3) Vilka ar intervjupersonernas synpunkter angaende Internet och dess 
anvandbarhet i arbetet? 

Vad tycker du om Internet ocb bur anvander du Internet i ditt arbete? 

Samtliga intervjuade anvander sig av Internet i sitt arbete. Flera av de intervjuade 
kommenterar att utvecklingen av Internet gar valdigt snabbt. En vanlig kommentar ar att 
det ar viktigt med kallkritik, att det kan vara svart att vardera sanningshalten i den 
information man hittar pa natet. 

" ... kiillkritik blir viktigare och viktigare ... Kalle i Bagarmossen iir intresserad av ryskjuridik och siitter 
upp en flashig lzemsida oc/1 kallar den "tyskjuridik ". Jag menar da, Kalle vem iir det? Kan han det hiir 
och var har han fart def ifran? .. 

Trovardigheten ar storre om det ar en institution som star bakom inforn1ationen for da 
finns det ofta ett namn och ett telefonnummer sa att man kan ringa och stalla fragor om 
sanningshalt, uppdatering osv. 

En av informanterna berattar att det mest ar andra tidningars hemsidor han brukar titta 
pa. Varje dag gar han igenom ett antal norska och danska tidningar for att bl a hitta ideer 
till artiklar. Han menar att Internet ar ett mycket snabbare satt att ta reda pa vad t ex 
norska tidningar skriver an att vanta en dag tills de kommer pa posten. Det ar ocksa en 
faktabank, sager han. Han tycker att sokproblemet kan vara enormt, att han ofta far for 
manga traffar och att det kan vara svart att gora begransningar. Han berattar att han 
fortfarande anvander andra databaser mer an Internet. Han tror att en tredjedel av 
soktiden sker pa Internet och tva tredjedelar i andra databaser, men sager samtidigt att 
hans anvandning av Internet okar. 

En annan av de intervjuade uppger att han anvant sig mycket av Internet anda sedan 
tidningen fick anslutning. Journalistiskt sett har han haft manga funderingar kring 
Internet. Han menar att Internet absolut inte ar nagon genvag till series och god 
journalistik, det ar endast ett hjalpmedel. 

Han namner att man med hjalp av Internet kan fa ett storre perspektiv pa saker och ting. 
Det ar latt att ta reda pa vad experter over hela varlden sager i olika fragor. Nar Internet 
fungerar sa ar det bra men nar det inte fungerar da blir det kaos. Da ar det viktigt att man 
tanker pa de vanliga journalistiska vagarna som finns sa att man inte blir for uppbunden 
av Internet, fortsatter han. 

En intervj uperson menar att Internet ar ett roligt verktyg. En nackdel, fortsatter han, ar att 
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han Hitt hamnar pa avvagar nar han klickar sig fram, det hander att han borjar folja 
intressanta spar som inte hor till den arbetsuppgift han haller pa med. Den information 
han soker via Internet kan vara allt fran kommunadresser till pressklipp. Ett 
irritationsmoment i anvandandet av Internet, sager han, ar all grafik som tar lang tid att 
ladda hem. Han foredrar istallet enkel strikt grafik och namner som ett exempel pa detta 
SvDs nya hemsida. 

En annan informant berattar att han anvander Internet valdigt mycket i sitt arbete, dels 
for att det ar ett av de amnen han skriver om i SvD, dels for att han anvander det som 
informationskalla. Nar han i borjan skrev om Internet handlade det mest om roliga nya 
hemsidor och andra skojiga saker, berattar han. Nu handlar hans artiklar mest om den 
kommersiella biten av Internet, om handeln pa Internet och olika betalningsformer mm. 
Han berattar ocksa att nar han for en tre, fyra ar sedan borjade anvanda Internet sa visste 
de fiesta inte vad det var. Han tick skriva om Internet overallt eftersom det var sa fa som 
hade kunskap. Han sager emellertid att allt fler reportrar nu anvander Internet och att 
kunskapen har okat. Han sager ocksa att man numera har battre kapacitet pa tidningens 
datorer vilket ocksa har lett till en okad anvandning av Internet. 

Den informant som arbetar pa faktaredaktionen sager att hon ofta anvander Internet da 
det ar ett billigt verktyg for att hitta information. Hon tycker emellertid att det ar 
tidskravande och att Internet vaxer for fort for att hon ska kanna att hon far nagot grepp 
om det. Hon tycker ocksa att det ar valdigt frustrerande att instruktionerna for de olika 
sokmotorerna inte stammer eller ofta andras. Hon och hennes kollegor provar sig hela 
tiden fram, ger varandra tips om Internet och vidarebefodrar bra adresser som de hittar, 
berattar informanten. 

Vilka sokmaskiner anvander du ocb finns det nagra kallor pa Internet som du 
brukar anvanda mer regelbundet? 

Samtliga informanter uppger att de anvander sokmaskiner. De som namns ar Alta Vista, 
WebCrawler, InfoSeek, Infoseek Ultra, MetaCrawler och Hot Bot. 

Fl era informanter berattar att de har lagt in bokrnarken pa sidor de ofta aterkommer till. 
Detta kan vara t ex SCB, internationella konferenser, forskningsinstitut och information 
om lander. En person sager att han brukar ta sig ut pa Internet via Sunets hemsida och en 
annan narnner att han anvander nagra speciella sokmaskiner som bara soker pa musik. 

Har du pa Internet hittat alternativ till nagon/nagra av de informationskallor du 
brukar anvanda? 

Samtliga informanter menar att Internet inte har ersatt nagon annan informationskalla 
utan att det enbart fungerar som ytterligare ett redskap i arbetet och som ett komplement 
till ovriga informationskallor. 

En av de intervjuade tror att lagboken pa Internet nog kommer att ersatta hans 
anvandning av den vanliga lagboken. Om informanten inte hittar det han vill ha i nagon 
bok, inte vet vem han ska ringa och inte hittar det i Affarsdata t ex, da letar han pa 
Internet. Internet har i viss man ersatt vissa av hans kontakter nar det galler att hamta 
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hem information. Fran Internet kan han hamta information direkt istallet for att som forut 
ringa och bestalla den och vanta pa posten. 

En annan intervjuperson havdar att hennes Internetanvandande vaxer men nar det galler 
SvDs elektroniska arkiv och Affarsdata sa har hon redan fasta rutiner och kunskap om 
hur hon ska anvanda dessa, sa den anvandningen har inte paverkats av Internet. 

En informant papekar att det ibland ar full trafik pa Internet och da ar det svart att 
komma in pa de sidor man ar intresserad av. 

Har du upptackt det gemensamma arkivet pa Internet? Har det inneburit nagon 
forandring i din anvandning av det interna arkivet? 

Vid intervjuernas genomforande hade det nya gemensamma arkivet for SvD, Aftonbladet 
och Goteborgs Posten pa Internet endast varit i drift ett par veckor. Tva av de intervjuade 
uppger att de inte hunnit prova det nya arkivet annu. En person har anvant det nagon 
gang och tva personer anvander det ofta. 

" ... det hi:ir nya, det tyckerjag i:irji:ittebra. Det anvi:inderjag he/a tiden .. den hi:ir blandningen av 
morgontidningar och kvi:illstidningar i:ir riitt bra ... " 

Den informant som arbetar pa faktaredaktionen berattar att hon haft tillgang till det 
gemensamma arkivet redan innan det blev allmant tillgangligt pa Internet. Hon forsoker 
alltid, om mojligt, att anvanda den informationskalla som kostar minst, sager hon. Aven 
om hon vet att hon kommer att gain i FT Profile eller Dialog sa brukar hon forst titta pa 
Internet eller i SvDs elektroniska arkiv for att se vad hon kan fa fram dar. Om hon inte 
far fram nagon konkret information sa kan det handa att hon hittar ett narnn, en kalla eller 
en synonym som hon kan fa anvandning av vid sokning i de dyrare databaserna. 
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Diskussion och slutsatser 

Inledning 

Denna diskussion samt de slutsatser som dras, grundar sig pa resultatet av enkat- och 
intervjuundersokningen. Den innehaller aven jamfdrelser med den undersokning som 
gjordes pa den brittiska tidningen The Guardian i borjan av 90-talet. 

Nar det galler jamforelsen mellan undersokningen pa SvD och den som genomfordes pa 
The Guardian sa foreligger det vissa skillnader vilket man bor halla i minnet. Enligt vad 
vi har forstatt av artikeln dar undersokningen pa The Guardian presenteras hade de inget 
eget elektroniskt arkiv utan tidningens artiklar fanns sokbara hos databasvarden FT 
Profile. Samtliga joumalister delade pa ett enda losenord till FT Profile, vilket innebar att 
endast en journalist i taget kunde anvanda databasema. Pa SvD har man inte de 
inloggningsproblem som forelag pa The Guardian. De tva undersokningama ar 
genomforda vid olika tidpunkter vilket kan ha viss betydelse for jamforelsema, 
undersokningen vid The Guardian genomfordes 1991/ 1992 och undersokningen pa SvD 
1996. Pa The Guardian delade man endast ut enkaten till joumalistema (slutanvandare). 
Vi delade ut enkaten till samtliga redaktionsmedarbetare pa SvD (joumalister, sekreterare 
och fotografer) och vi har inte vid enkatundersokningen gjort nagon distinktion mellan 
slutanvandare och intermediarer (bada gruppema finns saledes med i undersokningen och 
det gar inte att utlasa skillnader mellan dem i enkatresultatet). Yid vissa jamforelser 
mellan undersokningen pa The Guardian och undersokningen pa SvD kan resultatet 
darfor bli lite haltande. 

Pa The Guardian delades enkater ut till halften (120) av joumalistema, vid 
enkatundersokningen pa SvD delades enkater ut till samtliga redaktionsmedarbetare 
(273). Eftersom Helen Martin och David Nicholas menar att deras undersokning kan vara 
den storsta som gjorts i detta sammanhang ar det intressant att notera att undersokningen 
pa SvD omfattade mer an dubbelt sa manga informanter som pa The Guardian. Yid 
undersokningen pa The Guardian blev svarsfrekvensen 71 %, vid SvD blev den 83,9 %. 

Tillgang och anvandning av elektroniska kallor 

Majoriteten av redaktionspersonalen (92,0 %) pa SvD uppger i enkatundersokningen att 
de har tillgang till databaser. Det gar emellertid inte att utlasa hur manga det ar som har 
tillgang till databaser via egen dator. Alla som har datorer har ocksa tillgang till SvDs 
elektroniska arkiv och vi ser nu i efterhand att <let skulle ha varit intressant att i enkaten 
stalla en fraga om datortillgang. Endast ett fatal personer pa SvD vill inte ha tillgang till 
databaser. Huruvida dessa personer tillhor nagon/nagra specifika yrkeskategorier kan vi 
inte undersoka eftersom den fraga i enkaten som berorde yrkeskategorier inte riktigt har 
fungerat. 

Enkaten visar att i princip samtliga informanter har tillgang till SvDs elektroniska arkiv. 
Den extema databasvard flest personer har tillgang till ar Affarsdata. 90 personer har i 
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enkaten uppgett att de har tillgang till denna databasvard. Endast 65 personer uppger att 
de nagon gang anvander Affarsdata. Varfdr har 25 personer tillgang till databasvarden i 
fraga om de inte anvander sig av dess databaser? Ror det sig har om en tolkningsfraga 
vad galler ordet ti11gang? (Vi har harmed ti11gang menat ti11gang vid den egna 
arbetsstationen.) De storsta anvandargruppema av Affarsdata finns pa inrikes-, 
naringslivs- och faktaredaktionema. Pa dessa tre redaktioner finns mer an tva tredjedelar 
av anvandama. Enligt tabe11 7 sa finns Affarsdata pa 17 av 23 avdelningar. FT Profile 
finns pa 8 avdelningar och Dialog pa 5. 

Enkaten visar att majoriteten av informantema (68,9 %) foljer SvDs rekommendationer 
(se bilaga 6) och i princip a11tid borjar sina databassokningar i SvDs eget elektroniska 
arkiv innan de eventuellt gar vidare och saker i andra databaser. A11 information som 
joumalistema behaver finns uppenbarligen inte i SvDs elektroniska arkiv eftersom hela 
148 personer (78,3 %) ofta eller ibland har behov av att soka information i ytterligare 
data baser. 

Majoriteten av redaktionsmedarbetama, 61 ,8 %, anvander SvDs elektroniska arkiv ofta 
( dagligen e11er varje vecka). 28, 1 % anvander andra databaser dagligen e11er varje vecka. 
Sammanlagt 93 personer ( 42, 1 % ) har svarat att de anvander andra databaser minst 
nagon/nagra ganger per manad. Detta ar ett betydligt lagre antal (55 personer farre) an de 
som anger att de ofta e11er ibland har behov av att soka information i ytterligare 
databaser. Hur hanger det har ihop? Ar det helt enkelt sa att de som uppger att de har ett 
behov av att soka vidare i andra databaser men som inte soker sjalva overlamnar 
sokningama till researchers, arkivarier e11er andra ko11egor? Majoriteten av 
redaktionspersonalen anvander emellertid nastan aldrig andra databaser an SvDs 
elektroniska arkiv. Yid inrikes- och naringslivsredaktionema ar anvandningen av andra 
databaser dagligen hogst. Samma redaktioner plus faktaredaktionen ar de storsta 
anvandama nar det ga11er varje vecka. Kultur- och fotoredaktionema ar de storsta 
ickeanvandama. 

Samtliga av de intervjuade anvander andra databaser an SvDs elektroniska arkiv. 
Vanligast ar att de anvander databasvarden Affarsdata och dar databasen Tidningar och 
TT-telegram. Nagra av informantema anvander ocksa andra databaser. Nar det ga11er 
fragan om de borjar soka i SvDs elektroniska arkiv sa varierar svaren nagot mellan 
intervjupersonema. Artikelmaterialet i SvDs elektroniska arkiv omfattar endast de tre 
senaste aren. Vill joumalistema fa tag pa artiklar som publicerats tidigare i SvD far de 
anvanda sig av klipparkivet. Som vi tidigare konstaterat racker SvDs elektroniska arkiv 
inte alltid ti11 nar joumalistema behaver bakgrundsinformation om ett amne. 
Anledningen ar enligt intervjuundersokningen att det elektroniska arkivet inte gar 
tillrackligt langt tillbaka i ti den och dessutom vill joumalistema gama se aven vad andra 
tidningar skrivit. 

FT Profile bestar av over 50 olika databaser som dessutom ar sokbara i ungefar 
halvdussinet grupper. Den bland The Guardians joumalister mest populara gruppen av 
databaser var UKNEWS som ar en grupp databaser som representerar Storbritanniens 
regionala och natione11a nyhetstidningar. Halften av joumalistema uppgav att de oftast 
sokte i denna grupp. Efter UKNEWS kom databasen The Guardian, for 25 % av 
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joumalistema var detta den databas de huvudsakligen sokte information i. 
Yid bade The Guardian och SvD ar saledes de mest anvanda databasema sadana som 
innehaller artikelmaterial ur den egna och andra inhemska tidningar. 

Vi konstaterar att mycket har forandrats nar det galler joumalisters databasanvandning 
sedan Ginman genomforde sin undersokning i borjan av 80-talet. Joumalistema var da 
eniga om att "ADB-baserade informationsforsorjningssystem" inte hade nagot varde i det 
joumalistiska arbetet. Idag ar emellertid intresset for onlinesokning stort inom 
tidningsmarknaden. Databaser kan vara joumalister till hjalp under samtliga steg i 
utformningen av en artikel. I den nya joumalistutbildningen ingar undervisning i 
datorbaserad informationssokning. 

Det talas i litteraturen kring detta amne mycket om vikten av att joumalister har tillgang 
till och anvander sig av databaser i sitt arbete. Tillgangen till databaser har underlattat 
atkomsten av olika typer av information. Koch menar att det med hjalp av elektroniska 
kallor ar lattare for joumalisten att kontrollera fakta han far fran olika kallor. Genom 
databaser ar det ocksa mojligt att satta in enskilda handelser i ett storre sammanhang. For 
att kunna dra nytta av databasemas manga fordelar och mojligheter behovs emellertid 
kunskap om databasemas uppbyggnad och innehall och dessutom gedigna kunskaper i 
sokteknik for atervinning av information online. Detta aktualiserar behovet av 
informationsspecialister/sokexperter pa redaktionema. Alla j oumalister bor kunna 
genomfora enklare sokningar men mer avancerade sokningar bor utforas av sokexperter. 

Sokning i elektroniska kallor 

Enligt intervjuundersokningen gor informantema sokningar framst for att hitta 
bakgrundsmaterial infor intervjuer och reportage samt for att kontrollera vad som tidigare 
skrivits i ett amne. Samtliga informanter gor amnessokningar, dvs saker pa olika 
amnesord eller eventuellt personnamn. Intervjusvaren tyder pa att informantema i 
allmanhet inte ar nagra sofistikerade sokare, men att de gama anvander databaser och att 
de tycker att databaser ar vardefulla kallor i det joumalistiska arbetet. Databassokning ar 
ett snabbt satt att fa fram information om ett amne, men samtidigt ar det hara en av flera 
joumalistiska informationskallor och artiklama kommer, papekar en av informantema, 
anda till 90 % att bygga pa information som erhallits fran andra kallor. 

Enligt undersokningsresultatet fran The Guardian ar det klarlagt att nar joumalister soker 
i FT Profile sa utfor de i princip amnessokningar och de letar efter bakgrundsinformation. 
Tre fjardedelar av informantema uppgav att detta var den framsta typen av sokning som 
de utforde online. 

Resultatet fran The Guardian stammer alltsa val overens med de tendenser vi kan se i 
resultatet av intervjuundersokningen pa SvD. 

Enkatundersokningen visar att de olika kommandon som kan anvandas vid sokning i 
SvDs elektroniska arkiv anvands overlag lite av informantema, forutom boolesk logik 
och i viss man ocksa trunkering. Nu i efterhand ser vi att vi i enkaten inte skulle ha 
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grupperat kommandona OCH,+, INTE, ELLER. Som det nu ar kan vi inte utlasa om det 
ar samtliga dessa kommandon ell er t ex hara OCH som anvands. A ven nar det gall er 
Affarsdata ar anvandningen av kommandon ytterst begransad. Forutom boolesk logik ar 
det datumsokning som anvands i viss utstrackning och naturligtvis .OFF. Eftersom sa fa 
slutanvandare har utbildning i Affarsdata ar det inte konstigt att de inte anvander sig av 
sokkommandon i nagon storre utstrackning. For att kunna gora bra och effektiva 
sokningar ar kunskaper om boolesk Jogik och trunkering grundlaggande. Kunskapema 
om sokkommandon forefaller emellertid vara daliga bland informantema. Endast 12 av 
65 anvandare sager sig ha tillgang till Affarsdatas anvandarmanual. Vi menar att alla 
anvandare horde ha tillgang till atminstone en snabbguide over sokkommandona. 

Av intervjuundersokningen framgar att det framst ar sokkommandot OCH som anvands. 
Ingen av informantema narnner de booleska kommandona INTE och ELLER. 
Komrnandon som trunkering, ungefarlig stavning, datum-, rubrik- och kallbegransning 
anvands till viss de!. Anvandningen av sokkornmandon varierar fran person till person. 
Aven har bekraftas att joumalister inte ar speciellt kunniga i onlinesokningsteknik. 
Enkatundersokningen visar att fritextsokning dominerar som sokmetod i SvDs 
elektroniska arkiv. En kombination av de tva metodema fritext- och indexsokning10 

horde ge det basta resultatet. Att sa manga utnyttjar fritextsokning i forsta hand kan vara 
ytterligare ett tecken pa att informantemas fardigheter i databassokning ar bristfalliga. 

Vid undersokningen pa The Guardian framkom att slutanvandama inte var nagra 
avancerade sokare, deras beharskande av onlinesokningsprocessen var begransad. 
Samma sak bekraftas alltsa av resultatet fran undersokningen pa SvD. 

Bristande sokteknik medfor okade sokkostnader och risken ar dessutom stor att 
anvandama missar bra information. Sokteknik innebar inte hara kannedom om 
komrnandot OCH samt trunkering, man maste aven veta hur man effektivt tacker in det 
som firms skrivet om ett amne genom sokord och synonyiner (som man kan behova !eta 
efter i referensverk, uppslagsbocker, fackbocker etc) och hur man begransar for manga 
traffar pa olika satt. En sokning borjar inte nar anvandaren loggar in i databasen utan med 
planering innan han/hon gar online. Sokningen behaver inte ta langre tid bara for att den 
planeras ordentligt i forvag. Istallet kan tid och pengar sparas online genom att 
anvandaren slipper browsa igenom en mangd material och snabbare hittar det han/hon 
saker. En bra strategi, som en av informantema namner, ar att tala med nagon pa 
redaktionen som vet mycket om arnnet i fraga. Tidsbegransning och kombinationer med 
personnarnn ar bra satt att begransa sokningen. Flera av informantema pa SvD uppger att 
de har problem med att gora begransningar. Detta ar en naturlig foljd av bristande 
kunskaper vad galler kommandon och sokteknik. 

Undersokningen pa The Guardian visade att over en femtedel av joumalistema (21 %) 
regelbundet gjorde sokningar mer an tva ar tillbaka i tiden. Mindre an en femtedel av 
joumalistema (19 %) sa att de endast sokte sex manader tillbaka. I enkatundersokningen 
pa SvD har denna aspekt av databassokning inte undersokts. I intervjuundersokningen 

10 Arkivgruppen arbetar med art klassificera artiklar och forse dem med sokord. Yid indexsokning kan man ange 
indexeringsterrner samt begransa sokningen till vissa fiilt. 
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daremot sa patalade flera av informantema att SvDs elektroniska arkiv endast stracker sig 
ett par ar tillbaka i tiden varfcir de upplever sig ha behov av att aven gora sokningar i 
Affarsdatas databaser (databasen Tidningar och TT-telegram stracker sig fem ar tillbaka i 
tiden). Trots att antalet informanter i intervjuundersokningen endast var sju till antalet 
torde resultatet darifran, tillsarnmans med resultatet av fraga 27 i enkatundersokningen 
(Brukar du efter att ha sokt i SvDs elektroniska arkiv ha behov av att soka information i 
ytterligare databaser?) dar sarnmanlagt 148 personer har uppgivit att de ofta eller ibland 
har behov av att soka i ytterligare databaser, kunna tyda pa att aven joumalistema pa SvD 
gor sokningar som stracker sig nagra ar tillbaka i tiden. 

I enkatundersokningen anger 77,7 % av informantema att de tycker att det ar latt eller 
ganska latt att soka i SvDs elektroniska arkiv. Endast 5,5-% blir sallan nojda med 
resultatet av sina sokningar. De fiesta anser alltsa att arkivet ar relativt latt att soka i och 
de ar sallan missnojda med sina sokningar, samtidigt som de beharskar ytterst fa 
sokkommandon. Joumalistema pa SvD hittar troligtvis ofta det de soker i SvDs 
elektroniska arkiv eftersom de vanligtvis ar nojda med sokresultaten, daremot skulle 
soktiden sakert kunna kortas ner om de anvande sig av fler kommandon. De som 
anvander arkivet ofta ar oftare nojda med sina sokningar an de som anvander arkivet 
sallan, vilket inte ar fcirvanande. Det ar ingen storre skillnad mellan de bada konen i 
denna fraga, mojligen ar kvinnoma nagot oftare nojda med sina sokningar an vad 
mannen ar. Har skiljer sig resultatet lite fran undersokningsresultatet pa The Guardian 
dar mannen var mer nojda an kvinnoma. 

De flesta av informantema upplever sokning i Affarsdatas databaser som latt eller ganska 
latt. 65,0 % ar oftast nojda med sina sokningar och aterstaende 35,0 % ar nojda ibland. 

Pa The Guardian var joumalistema sjalva i allmanhet nojda med sina sokresultat. De som 
genomfcirde undersokningen uttryckte sig dock sa har: 

" ... a cynic might say that these levels of satisfaction are artificially high because the journalists do not 
know what they missed and, given this information, they would change their views on the quality of their 

searches. " (Martin/Nicholas 1993, s. 84) 

Enligt enkaten tar informantema i fcirsta hand hjalp av en kollega om de kor fast vid en 
sokning i SvDs elektroniska arkiv, vilket ar ganska naturligt eftersom kollegan oftast 
finns narmast till hands. Nast vanligast ar att de tar hjalp av arkivarie vilket inte heller ar 
fcirvanande med tanke pa att de arbetar med arkivet och saledes ar experter pa detta. 
Varje dag har en av arkivariema dessutomjourtjanst vilket innebar att de sitter vid en 
receptionsdisk och ar latta att fa tag pa. Som tredje altemativ ger informantema upp, 
vilket ar vart att notera. Att informantema tar hjalp av researcher ar inte sa vanligt. Detta 
kan ha sin forklaring i att de kanske ofta ar upptagna av annat samt lite svarare att fa tag 
pa. Om informantema kor fast vid sokning i Affarsdatas databaser tar det stora flertalet 
hjalp av kollega eller ger upp. Informantema verkar fciredra den hjalp som ar mest 
lattillganglig. Om de inte har nagon att fraga ganska omgaende sa tenderar de att ge upp. 

Drygt halften (57,6 %) av informantema anger i enkaten att de fcirbereder sokning ofta 
eller ibland. 42,4 % gor det aldrig. 
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En av f6rutsattningarna for att kunna gora effektiva och billiga sokningar ar att 
anvandaren ar ordentligt forberedd. Om anvandaren vill ha bra svar sa maste han/hon 
stalla bra fragor och da kravs noggrann fdrberedelse innan han/hon gar online. Det ar 
viktigt att ha en klar ide om vad man ar ute efter. Nora Paul sager att hon har som regel 
att aldrig ga in online i kommersiella databaser utan att ha en valdigt specifik fraga. Om 
man inte ar fokuserad ar databaserna oanvandbara, menar hon. De personer vi intervjuade 
medgav emellertid att de ibland inte har nagon specifik fraga. Nar sa ar fallet, menar vi 
att det basta ar att t ex ga och leta i faktaredaktionens bibliotek efter ledtradar, soka i 
SvDs elektroniska arkiv eller pa Internet fdr att klarlagga iden innan man gar in och 
soker online i de dyra kommersiella databaserna. Hur val fdrtrogna med denna aspekt av 
sokteknik ar informanterna? Enligt Stanbridge har journalister for vana att browsa 
igenom stora mangder textmaterial i sitt dagliga arbete. Om de inte vet exakt vad de ar 
ute efter nar de gar in och letar i en databas kan de inte gora nagra precisa sokningar aven 
om de beharskar aldrig sa manga sokkommandon. Da ar browsing det enda alternativet. 
Tyder detta pa att journalister maste kunna fa browsa i kommersiella databaser eller taut 
stora mangder utskrifter alternativt ladda hem till egen fil aven om det kostar? Vi menar 
att Internet i detta sammanhang kan fa stor betydelse, eftersom journalisterna dar kan 
browsa hur mycket som heist till lag kostnad. 

Nar vet man att man ar klar med en sokning? Svart att svara pa. Nora Paul menar att man 
vet att man ar klar nar ens fraga har blivit besvarad pa ett tillfredstallande satt (se s. 23). 
Har anvandaren emellertid inte en klar ide eller fragestallning fran borjan maste det vara 
ganska svart att veta nar han/hon ar klar. 

Utbildning i att anvanda elektroniska kallor 

Enkatundersokningen visar att manga av SvDs medarbetare (78,1 %) har arbetat lange 
(over 6 ar) pa tidningen. Det innebar att relativt fa personer pa SvD kan ha erhallit nagon 
databasutbildning under journalistutbildningen. Hela 85,1 % har ingen annan 
databasutbildning an den de fatt pa SvD. 

Sarnmanlagt 81 personer (35,7 %) uppger att de inte gatt nagon kurs i anvandning av 
SvDs elektroniska arkiv. SvDs faktaredaktion berattar att i princip samtliga utom ett fatal 
som "lyckats ha.Ila sig undan" har gatt en tretimmarskurs i detta. Faktaredaktionens 
uppgifter stammer sakert, men samtidigt kan 81 personer knappast kallas for ett fatal. 
Hur gar detta ihop? Varfor uppger sa manga att de inte har gatt kurs nar de bevisligen har 
gjort det? Kanske handlar det om hur man definierar ordet kurs. Exakt vad 
tretimmarskursen inneholl och hur den var upplagd vet vi inte men fragan ar om en 
tretimmarskurs ar tillrackligt for personer som tidigare inte har nagon erfarenhet eller 
kunskap i amnet databassokning. Vi tror att det skulle ha varit bra med atminstone en 

. uppf6ljningskurs. Av egen erfarenhet vet vi att manga fragor dyker upp under den fdrsta 
tiden man anvander en ny databas. Vi anser ocksa att det ar viktigt fdr slutanvandare att 
fa en lamplig introduktion till databassokning for att erhalla en grundlaggande forstaelse 
och insikt i amnets komplexitet. 
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58,4 % av informantema vill ha mer utbildning i att anvanda SvDs elektroniska arkiv. Pa 
satt och vis ar det forvanansvart manga om vi betanker att de flesta anger att arkivet ar 
latt att anvanda och att de sallan ar missnajda med sina sakningar. 125 personer uppger 
att de vill ha mer utbildning. Det hade varit intressant att stalla en fraga om vad 
informantema anskade Iara sig pa en ytterligare kurs. 

Endast tva av de intervjuade uppger att de fatt utbildning i nagon annan databas an SvDs 
elektroniska arkiv och fyra informanter har pa egen hand lart sig gara sakningar i 
Affarsdatas databaser. Tva personer sager att de lart sig mycket genom att prata med 
kollegor. Pa det sattet pagar det standigt en utbildning, menar en av dem, genom att man 
gar och fragar dem som kan. Vi undrar emellertid hur mycket kunskap kollegoma "de 
som kan" har? Hur duktig kan man bli i databassakning om man lar sig pa egen hand 
eller genom att fraga kollegor? 

Fyra av de intervjuade sager sig i nulaget inte ha nagot behov eller intresse av ytterligare 
utbildning i databassakning. En av informantema menar att databaser bara ar ett verktyg 
av manga och att han inte kan forkovra sig hur mycket som heist i det, da tar det for 
mycket tid av annat. Vi kan halla med om att joumalister inte kan forvantas Iara sig hur 
mycket som heist om databassakning, men alla borde fa en grundutbildning innan de far 
tilltrade till kommersiella databaser. T o m den av informantema som forefaller kunna 
mest upplever att det ar skillnad mellan nar han saker och nar faktaredaktionen gar en 
sakning. En av de intervjuade papekar att det behavs personligt intresse och inte bara 
utbildning for att man ska bli en bra sakare. Det tror vi stammer. Samtliga personer vi 
intervjuat verkar ha ett personligt intresse for databassakning. Alla joumalister pa en 
tidning kan ju inte tvingas Iara sig databassakning, men som bl a Koch skriver sa ar 
databaser "nadvandiga" for att kunna satta in handelser och foreteelser i ett storre 
sammanhang och pa sa vis uppna hagre grad av objektivitet och fullstandighet. Det ar 
saledes bra om sa manga som majligt kan fa utbildning. Kursema maste emellertid vara 
designade for joumalistemas behov och problematik. 

Nastan allajoumalister pa The Guardian (91 %) ville ha mer utbildning i FT Profile. 
Trots detta var emellertid accepterandet av erbjudanden om utbildning lagt och 
fardighetema fortsatte att ligga pa en lag niva. Huruvida redaktionsmedarbetama pa SvD 
ar villiga eller inte att acceptera erbjudanden om utbildning framgar inte av var 
undersakning. 

Eftersom Affarsdatas databaser ar sa pass dyra att saka i ar det anrnarkningsvart att 
endast 14 av 65 anvandare har utbildning. Inte konstigt att det blir haga kostnader. Har 
anvandama inte utbildning sa kan de inte utfora effektiva sakningar vilket far haga 
sakkostnader som foljd. Det verkar som om vem som heist pa SvDs redaktion som har 
velat har kunnat fa tillgang till Affarsdata. Kanske borde det, for en sa dyr databasvard, 
kravas ett slags "karkort" dar anvandaren for att fa tillgang forst maste genomga 
grundutbildning. 

85,0 % av informantema vet inte vad det kostar att vara uppkopplad mot Affarsdata. 
Detta behaver i och for sig inte betyda att de inte ar medvetna om att det ar dyrt. Tvartom · 
tyder kommentarer som nagra personer skrivit i anslutning till enkatfragan pa att manga 
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informanter ar medvetna om att det ar dyrt aven om de inte vet den exakta avgiftens 
storlek. Fragan ar om de exakt behover kiinna till kostnaderna for att gora 
kostnadseffektiva sokningar. Naturligtvis ar det bra att kanna till vilka moment i 
sokningen som iir dyrast. Vi tror emellertid inte att enbart kostnadsmedvetenhet leder till 
billigare sokningar. Istiillet behover anvandama lara sig hur man rent konkret gar tillviiga 
for att soka effektivare, snabbare och billigare. 

Av intervjuundersokningen framgar att tidsatgangen vid sokning bl a beror pa vad 
informanterna ska skriva om, om de behover mycket information och om de gor smala 
eller breda sokningar. Flertalet av informantema menar att en sokning normalt tar mellan 
fem till tio minuter. I det hiir sammanhanget iir redan tio minuter en lang sokning om vi 
ser till kostnaderna. En tio minuter lang sokning i Affarsdata kostar ungefar 1 Ox 11 :60 kr 
= 116 kr. Om hiilften av 65 anviindare gor varsin tiominuterssokning under en dag 
innebiir detta en sammanlagd kostnad av 3 712 kr och om detta sker dagligen i en veckas 
tid blir kostnaden 25.984 kr. 

Nygren menar att det finns en riidsla pa manga tidningar att ge alltfor stor tillgiinglighet 
till databaser, en radsla som grundar sig i de hoga kostnader som detta kan antas 
medfora. Vi tror att ingen dagstidning i Iangden kan klara sig utan de fordelar tillgangen 
till ett antal databaser/databasvardar kan ge. Basta siittet att kontrollera och halla nere 
kostnaderna for onlinesokning anser vi ar att anstiilla eller utbilda sokexperter som kan 
skota sokningar i de dyrare databaserna samt utbilda ovrig redaktionspersonal i enklare 
databassokning. 

Internet 

206 personer (92,8 %) har i enkaten angett att de har tillgang till Internet och 127 
personer (60,2 %) har svarat att de brukar anvanda Internet for informationssokning. 49,3 
% av informanterna har gatt SvDs interna Intemetkurs. 32,5 % har svarat att de 
regelbundet soker viss sorts information pa Internet. Det regelbundna sokandet efter 
information pa Internet iir utbrett over tidningens olika redaktioner, ingen redaktion 
utmarker sig harvidlag. Informanterna fdrefaller soka all mojlig sorts material pa 
Internet. 

81,0 % av informanterna vill ha (ytterligare) utbildning i informationssokning pa 
Internet. 49 ,3 % har redan gatt SvDs Intemetkurs vilket innebiir att minst 31, 7 % som 
redan har gatt kursen vill ha ytterligare utbildning. Detta tyder pa att journalisterna slitter 
viirde pa att kunna anviinda Internet. 

Enligt intervjuundersokningen iir fordelama med Internet att: 
Det kan ge ett storre perspektiv pa saker och ting, det iir liitt att ta reda pa vad experter 
over hela varlden sager i olika fragor, det iir ett billigt och roligt informationsverktyg. 

Nackdelarna iir enligt samma undersokning att: 
Det kan vara svart att viirdera sanningshalten i den information man hittar pa Internet, 
problem med for manga traffar, man hamnar liitt pa avviigar vid sokning, det forekommer 
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mycket grafik som tar lang tid att ladda hem vilket ar irriterande och tidskravande, 
Internet vaxer for fort for att man ska fa nagot riktigt grepp om det, det ar sa foranderligt, 
nar det ar full trafik pa Internet ar det svart att komma in pa de sidor man vill, manga 
ganger ar det oklart hur olika sokmaskiner fungerar vad galler t ex fras- och 
ordindexering. 

Samtliga intervjuade anvander sig av Internet i sitt arbete. Flera informanter 
kommenterar att det ar viktigt med kallkritik. Samtliga informanter menar att Internet 
inte ersatt nagon annan informationskalla utan att det enbart, med ett par undantag, 
fungerar som ytterligare ett redskap i arbetet och som ett komplement till ovriga 
informationskallor. Generellt kan sagas att det finns ett stort intresse for Internet bland 
journalisterna. Detta bekraftas ocksa av enkatsvaren, t ex intresset for 
Internetutbildningen. 

Ett nytt mediearkiv har nu introducerats pa Internet. Vi vet inte hur anvandningen av 
detta ser ut bland SvDs medarbetare. Nar enkatundersokningen genomfordes fanns 
mediearkivet annu inte tillgangligt pa Internet, vid intervjuundersokningens 
genomforande hade det endast varit i drift ett par veckor. Det skulle emellertid kunna 
spekuleras i om detta i framtiden kommer att fa en storre betydelse an SvDs elektroniska 
interna arkiv. Mediearkivet pa Internet innehaller artiklar ur bade SvD, Aftonbladet och 
GP och erbjuder darfor ett storre urval av bakgrundsmaterial an enbart det interna 
arkivet. 

Vi har i undersokningen endast skrapat pa ytan nar det galler amnet Internet. 
Utvecklingen verkar ga mycket fort nar det galler SvDs journalisters anvandning av 
Internet. Om vi delade ut enkatfragorna idag skulle vi troligen fa andra resultat avseende 
Internetanvandningen an de siffror vi erholl for ett halvar sedan da enkatundersokningen 
genomfordes. Intressant ar att se att Internet anvands av journalisterna i sa hog 
utstrackning, men for att mer belysa Internetanvandningen skulle det behova goras en 
sarskild undersokning innefattande aspekterna uppkoppling, vilka tjanster som finns och 
vilka som anvands, FTP, e-post osv. Vill man besvara fragan om Internet ar den fragan 
storre och mer komplex an att bara undersoka informationssokning. 

Samarbete mellan researcher/faktaredaktion och ovriga journalister 

Yid intervjuundersokningen frarnkom foljande orsaker till att delegera respektive inte 
delegera onlineresearch till faktaredaktionen: 

lnformanterna berattar att de delegerar for att fa arbetsavlastning och for att fa hjalp med 
grundligare research. Exempel pa vad de viii ha hjalp med av faktaredaktionen ar 
sokningar langre bakat i tiden, upphamtning av klipp ur klipparkivet, storre sokningar 
med avgransade fragestallningar, enkatundersokningar och sokningar i utlandska 
databaser. Orsaker informanterna namner for att inte delegera ar bl a att de kan ha svart 
att forklara exakt vad de ar ute efter, de kan inte fdrutse problem som kan uppkomma vid 
informationssokning och foredrar darfor att soka sjalva, den person informanterna 
delegerar till ar inte insatt i hela sammanhanget av det som undersoks, informanterna ar 
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har. 

ovana vid att Jamna over delar av sitt arbete till nagon annan och de viii ha full kontro11 
over sitt arbete. 

Kommunikationen mellan journalist och researcher ar viktig. Det handlar mycket om att 
ha fortroende for den person till vilken man lamnar over ett uppdrag, att kunna lita pa att 
personen har forstatt vad man ar ute efter och vad man vill gora. Det ar viktigt med 
utforliga, klargorande referenssamtal och ett nara samarbete mellan journalist och 
researcher. Nora Paul betonar vikten av ett utforligt referenssamtal sa att researchern har 
alla fakta han/hon behover for att kunna gora en tidsmassigt och kostnadsmassigt 
forsvarbar sokning i vilken han/hon far fram den onskade informationen. Ett par 
intervjupersoner har papekat fordelarna med att ha en researcher speciellt knuten till den 
egna redaktionen. Detta skulle mojliggora ett narmare samarbete, researchern skulle bli 
mer insatt i respektive redaktions arbete, journalister och researcher skulle pa sa vis Iara 
kanna varandra battre och ett fortroende skulle lattare kunna byggas upp. 

Tre av informanterna brukar inte lamna over researchuppdrag ti11 faktaredaktionen och 
tva av dessa anger som orsak att dear osakra pa vad de kan fa for hjalp av 
faktaredaktionen. Uppenbarligen finns det ett behov av att SvDs faktaredaktion gar ut pa 
de olika redaktionerna och informerar om sin verksamhet, vilket ocksa ar planerat. 
Generellt finns det bland informanterna en positiv installning till att utveckla samarbetet 
mellan researchers och ovriga journalister. 

Informanten fran faktaredaktionen hade ocksa asikten att att det ar viktigt med ett nara 
samarbete mellan researcher och journalist. Informanten menar vi dare att 
referenssamtalet11 ar viktigt. Hon betonar att det ar viktigt att man tar sig tid till detta 
bade fran researcherns och journalistens sida. Ibland upplever informanten att hon inte 
far det fortroende fran journalisternas sida som hon skulle onska. 

Har skulle vi vilja betona Nora Pauls synpunkter om att det ar viktigt for 
tidningsbibliotekarien/researchern att definiera sin roll eftersom det handlar om 
samverkan mellan kompetenser. Forst och framst galler det for researchern att hitta och 
kanna till sin specifika roll i nyhetsproduktionsprocessen. Det ar viktigt att researchern 
informerar om vad han/hon kan hjalpa till med och sedan nar det galler konkreta uppdrag 
sta11er ratt fragor till journalisten. Faktaredaktionen/researchfunktionen maste ha en klar 
malsattning med sin verksamhet och en malformulering som fortlopande kan utvarderas. 

De reportrar/journalister som har sina arbetsstationer nara faktaredaktionen besoker 
personligen tidningens researchers nar de vill ha hjalp med nagot, andra ringer eller 
skickar e-mail. Ett telefonsamtal eller ett e-mail kan vara ett forsta satt att ta kontakt pa, 
men eftersom formedling av informationsbehov forefaller att manga ganger vara svart, 
menar vi att ett personligt mote mellan intermediar och slutanvandare ofta ar av yttersta 
vikt. 

Fragan om vern/vilka som ska soka, journalisterna sjalva eller informationsspecialister, 

11 
Denna term anvandes inte av informanten utan ar ett sammanfattande begrepp som vi har valt att anvanda 
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ar nagot som aterkomrnande diskuteras i litteraturen inom amnet. Olika tidningar har valt 
olika vagar. Pa amerikanska tidningar utfdrs onlinesokningar framst av specialutbildade 
researchers, pa brittiska tidningar har man valt bade intennediar- och 
slutanvandarlosning. Enligt Nygren ar det pa svenska tidningar sallsynt att endast 
researchers saker i databaser men det ar ocksa sallsynt att storre delen av redaktionen 
anvander databaser. De tidningar som inte har researchers och/eller reportrar som 
specialiserat sig pa databaser anger emellertid att de behover sadan specialkompetens. 
Behovet av specialister hanger ihop med ekonomiska och kunskapsmassiga hinder. Av 
detta fdljer att det naturligtvis ar viktigt att tidningens agare och ledning inser vardet av 
en kompetent och valutrustad faktaredaktion. Som Cecilia Borjesson mycket riktigt 
papekar kraver en researchfunktion hog kompetens och lamplig utbildning. Vi menar att 
det huvudsakliga ansvaret for research maste ligga hos valutbildade 
infonnationsspecialister pa en faktaredaktion. 

En fordel med att journalister sjalva saker ar att dear mer insatta i sitt amne. Om det 
handlar om specialamnen kanner journalisterna till manga fler nyckelord och fler 
personnarnn relaterade till amnet i fraga. Researchern har daremot ofta storre kunskap om 
i vilka databaser det kan vara lampligt att soka och vet dessutom battre hur man ska 
bygga upp bra och fungerande sokstrangar. Foljdaktligen kan det manga ganger vara en 
fordel om de tva yrkesgrupperna samarbetar under researchprocessen. 

Journalistema pa The Guardian verkar ha varit mer benagna att overlamna 
researchuppdrag till sitt nyhetsbibliotek/faktaredaktion an vad SvDs joumalister ar. Detta 
kan naturligtvis bero pa de stora svarigheter som radde pa The Guardian nar det gallde 
uppkoppling mot FT Profile. En stor majoritet (79 %) av journalisterna vid The Guardian 
uppgav sig vara villiga att delegera ytterligare research till nyhetsbiblioteket an vad de 
gjorde i dagslaget. Nagra av de orsaker journalisterna angav for att inte vilja delegera var: 
ofonnaga att uttrycka behov, tidsbrist, "specialistkaraktar" pa den information som 
erfordrades och oberoende/kontroll. Yid intervjuundersokningen pa SvD framkomrner i 
princip samma orsaker. Det fanns huvudsakligen fyra orsaker till att The Guardians 
journalister delegerade: Dessa var: kunnigheten bland bibliotekspersonalen, svara 
sokningar, tillganglighetsproblemen och tidsbrist. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att kartlagga anvandningen av det intema elektroniska 
textarkivet, extema databaser och Internet bland redaktionspersonalen pa SvD, samt att 
jamfora var egen undersokning med en tidigare gjord undersokning inom samma 
amnesomrade vid den brittiska tidningen The Guardian. 

Undersokningen pa SvD har genomforts som en storre kvantitativ enkatundersokning 
och en mindre kvalitativ intervjuundersokning. Overgripande fragestallning vid 
undersokningama har varit att ta reda pa hur joumalisters anvandning av elektroniska 
informationskallor ser ut. 

Majoriteten, 61,8 %, anvander SvDs elektroniska arkiv ofta (dagligen eller varje vecka). 
Sammanlagt 42, 1 % anvander andra databaser minst nagon/nagra ganger per manad. 
Majoriteten av redaktionsmedarbetarna anvander emellertid nastan aldrig andra 
databaser. SvDs elektroniska arkiv ar en viktig kalla for att orientera sig i vad som 
tidigare skrivits om ett amne. For vissa grupper av joumalister racker emellertid inte 
denna kalla, utan de behaver aven ha tillgang till extema databaser. Yid inrikes-, 
naringslivs- och faktaredaktionema ar anvandningen av extema databaser hogst. Yid SvD 
ar Affarsdatas databaser de mest anvanda externa elektroniska kallorna. 

Nar det galler utbildning i de elektroniska kallor som anvands sa har merparten av 
informantema utbildning i SvDs elektroniska arkiv, men endast en minoritet har 
utbildning i nagon extern databas. 

Av undersokningsresultatet bade fran SvD och The Guardian samt litteraturen inom 
amnet framgar att joumalister generellt inte har nagra avancerade kunskaper och 
fardigheter vad galler sokteknik i elektroniska kallor. 

De flesta av informantema anser att SvDs elektroniska arkiv ar relativt Jatt att soka i och 
de ar sallan missnojda med sina sokningar, samtidigt som de beharskar ytterst fa 
sokkommandon. A ven nar det gall er Affarsdata sa tycker anvandama att sokning ar latt 
och dear oftast nojda med sina sokresultat. A.ven har ar kunskaperna om sokkommandon 
bristfalliga och ytterst fa har utbildning i att anvanda Affarsdata. Journalisterna pa SvD ar 
villiga, men generellt ganska daliga sokare. Detta resultat overensstammer liven med 
undersokningsresultatet fran The Guardian. 

Om informantema kor fast vid sokning i databaser tar det stora flertalet hjalp av en 
kollega eller ger upp. Informantema verkar foredra den hjalp som ar mest lattillganglig. 
Om de inte har nagon att fraga ganska omgaende sa tenderar de att ge upp. 

Majoriteten av anvandama brukar borja sina sok.ningar i SvDs elektroniska arkiv innan 
de eventuellt gar vidare till andra databaser. De flesta vill ocksa ha mer utbildning i 
databassok.ning. 

Yad galler Affarsdata sa verkar anvandarna vara medvetna om att det ar dyrt liven om fa 
kanner till exakt kostnad. 
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92,8 % av informanterna har angett att de har tillgang till Internet och 60,2 % har svarat 
att de brukar anvanda Internet for informationssokning. Det regelbundna sokandet efter 
information pa Internet ar utbrett over tidningens olika redaktioner, ingen redaktion 
utmarker sig harvidlag. Informanterna forefaller soka all mojlig sorts information. Fyra 
femtedelar av informanterna vill ha ytterligare utbildning i informationssokning pa 
Internet. 

Samtliga av de sex intervjuade journalisterna anvander i storre eller mindre utstrackning 
SvDs elektroniska arkiv, Affarsdata och Internet som informationskallor. Nar det galler 
Affarsdata ar <let databasen Tidningar och TT-telegram som anvands mest. De fiesta 
sokningar sker pa amnesord eller personnamn eller en kombination av dessa. 
Sokningarna handlar om att kontrollera vad som tidigare skrivits i ett amne och om att 
hitta bakgrundsmaterial. Hur lang tid en sokning tar beror pa vad journalisten ar ute efter. 
En kort begransad sokning tar bara nagra fa minuter medan en bredare mer omfattande 
sokning tar langre tid. Samtliga sex journalister sager att de brukar ha en nagorlunda klar 
fragestallning innan de paborjar en sokning. Flera uppger dock att sokningarna ibland 
kan vara ganska ofokuserade i borjan men brukar klarna under arbetets gang. Det mest 
anvanda sokkommandot ar OCH med vilket man kombinerar ihop amnesord, namn etc. 
De fiesta tillfragade verkar vara ense om att de behover mer kunskap om sokkommandon 
for att kunna gora mer preciserade sokningar. 

Nagra av informantema har lamnat over researchuppdrag till faktaredaktionen, nagra har 
inte gjort det. De uppdrag som overlamnats har framst handlat om storre sokningar, 
sokningar i extema databaser som joumalisten inte har tillgang till och framtagning av 
klipp ur klipparkivet. Ett skal till att de inte anlitat faktaredaktionen for research ar att de 
ar daligt informerade om vilken hjalp de kan fa dar. Andra ska! ar attjoumalistema vill 
ha full kontroll over sitt arbete och att de manga ganger har svart att exakt formulera sitt 
informationsbehov. Att kommunikationen fungerar och attjoumalisten har fortroende for 
researchem ar viktigt for att samarbetet dem emellan ska fungera bra. Flertalet av de 
tillfragade kan tanka sig att nyttja faktaredaktionens resurser mer an vad de gor i dag. 

Den intervjuade researchem menar att samarbetet mellan journalister och researchers ar 
viktigt eftersom man kan hjalpas at och komplettera varandra. Det firms saker som 
journalisten kan battre och annat som researchem ar mest kunnig i. Detar viktigt med bra 
referenssamtal och ett nara samarbete joumalisten och researchem emellan. En 
framtradande specialist inom detta omrade, Nora Paul, betonar vikten av ett utforligt 
referenssamtal sa att researchern har alla fakta ban/hon behaver for att kunna gora en 
tidsmassigt och kostnadsmassigt forsvarbar sokning i vilken han/hon far fram den 
onskade informationen. 

Samtliga informanter anvander Internet i sitt arbete. De fiesta tycker att det ar ett snabbt 
verktyg for att fa fram information. Flera av dem papekar att <let kan vara svart att hitta 
det man letar efter och att det ar viktigt med kallkritik. Samtliga informanter uppger att 
de ser Internet som ett komplement till andra informationskallor. 

Forhallandena pa The Guardian var lite annorlunda an dem som rader pa SvD och <let 
foreligger aven vissa skillnader mellan undersokningarna pa de tva tidningama, vissa 
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jamforelser har darfor varit svara att gora. Generellt sa overensstammer emellertid 
undersokningsresultaten ganska val och liknande slutsatser har kunnat goras vad galler 
databaser och databassokning vid de bada tidningama. 

A ven vid undersokningen pa The Guardian framkom att slutanvandama inte var nagra 
avancerade sokare, deras beharskande av onlinesokningsprocessen var begransad. Yid 
bade The Guardian och SvD ar de mest anvanda databasema sadana som innehaller 
artikelmaterial ur den egna och andra inhemska tidningar. Pa The Guardian utforde 
joumalistema i huvudsak arnnessokningar och letade efter bakgrundsinformation. 
Samma tendenser framkom i intervjuundersokningen pa SvD. 

Joumalistema pa The Guardian verkar ha varit mer benagna att overlamna 
researchuppdrag till sitt nyhetsbibliotek/faktaredaktion an vad SvDs joumalister ar. Detta 
kan troligtvis bero pa att tillgangen till FT Profile for joumalistema pa the Guardian var 
mycket begransad da de samtliga tvingades dela pa ett enda losenord. Nagra av de 
orsaker joumalistema vid The Guardian angav for att inte vilja delegera var: oformaga att 
uttrycka behov, tidsbrist, "specialistkaraktar" pa den information som erfordras och 
oberoende/kontroll. Yid intervjuundersokningen pa SvD framkom ungefar sarnn1a 
orsaker for att inte vilja delegera. 

Bristande kunskaper i databassokning och onlinesokningsprocessen medfor okade 
sokkostnader och risken ar dessutom stor att man missar bra och viktig information. For 
att kunna dra nytta av databasemas manga fordelar och mojligheter behovs kunskap om 
databasemas uppbyggnad och innehall och dessutom gedigna kunskaper i sokteknik for 
atervinning av information online. Alla joumalister bor kunna genomfora enklare 
databassokningar men mer avancerade sokningar och sokningar i dyrare databaser bor 
utforas av sokexperter. 

Fragan om vem/vilka som ska soka, joumalistema sjalva eller informationsspecialister, 
ar nagot som aterkommande diskuteras i litteraturen inom arnnet. Pa svenska tidningar ar 
det sallsynt att endast researchers soker i databaser men det ar ocksa sallsynt att storre 
delen av redaktionen anvander databaser. De svenska tidningar som inte har researchers 
och/eller reportrar som specialiserat sig pa databaser anger att de behaver sadan 
specialkompetens. Behovet av specialister hanger ihop med ekonomiska och 
kunskapsmassiga hinder. Av detta foljer att det ar viktigt att tidningens agare och ledning 
inser vikten av att ha en kompetent och valutrustad faktaredaktion. Researchfunktionen 
kraver hog kompetens och lamplig utbildning. Vi menar att det huvudsakliga ansvaret for 
research i onlinedatabaser maste ligga hos valutbildade informationsspecialister pa en 
faktaredaktion. 
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Anvandning av databaser och Internet pa SvD 
- enkatundersokning 

ALLMANNA UPPGIFTER 

1. Kon 
Man ( 

2.Alder 
20-29 ar ( 

Kvinna ( ) 

30-39 ar ( ) 40-49 ar ( ) 50-59 ar ( ) 

Bilaga l 

60 ar - ( ) 

3. Vilken avdelning arbetar du pa (ange endast ett svarsalternativ - din huvudsakliga arbetsplats)? 
Tecknare ( ) 
Inrikesred. ( ) 
Ledarred. ( ) 
Naringslivsred. ( ) 
Sportred. ( ) 
Faktared. ( ) 
Magasinet ( ) 
Utlandsred. ( ) 
Faxtidningen ( ) 
Politikred. ( ) 
Stockholmsred. ( ) 
Resor ( ) 
Red.ledning ( ) 
Elektroniska medier ( ) 
Centralred. ( ) 
Debanred. ( ) 
Namnl forstroelse ( ) 
Kultur ( ) 
Idag ( ) 
Foto ( ) 
MatJ Sondag ( ) 
City ( ) 
Yetenskap ( ) 

4. Anstallningstyp 
Tillfiillig anstallning/ vikariat ( ) 
Tillsvidare anstallning/ fast anstallning ( ) 

5. Hur Hinge har du arbetat pa Svenska Dagbladet? 
Mindre an I ar ( ) 
I-Sar ( ) 
6-10 ar ( ) 
11 ar eller langre ( ) 

6. Vilken yrkeskategori tillhor du? 
Skribent ( ) 
Redigerare ( ) 
Fotograf ( ) 
Tecknare ( ) 
Arbetsledare ( ) 
Ensamredaktor ( ) 
Arkiv/ Research ( ) 
Sekreterare ( ) 
Ovrig redaktionsmedarbetare ( ) 



7 a. Har du pa din arbetsplats tillgang till databaser dlir du sjlilv bar mojlighet att gora sokningar? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

7 b. Om du svarat nej pa fraga 7 a: skulle du vilja ha tillgang till databaser dlir du sjlilv har mojlighet att 
gora sokningar? 

Ja ( ) 
Nej ( ) 

8 a. Har du nagon utbildning i databassokning forutom den du eventuellt fatt i ditt arbete pa SvD? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

8 b. Har du nagon erfarenhet i databassokning forutom den du eventuellt fatt i ditt arbete pa SvD? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

ALLMANT OM DE DATABASER SOM FINNS TILLGANGLIGA PA SVD 

9. Vilka av dessa databasvardar/databaser har du tillgang till? 
Affarsdata ( ) 
Rixlex ( ) 
FT Profile ( ) 
Dialog ( ) 
SvDs elektroniska textarkiv ( ) 

10. Hur ofta anvlinder du dessa? 
Oft a lb land Aldrig 

Affiirsdata ( ) ( ) ( ) 
Infotorg: 

-BASUN ( ) ( ) ( ) 
- ELIN ( ) ( ) ( ) 
-ETK ( ) ( ) ( ) 
-EUDOK ( ) ( ) ( ) 
- INFOBIL ( ) ( ) ( ) 
- POSTNR ( ) ( ) ( ) 
- PRYA ( ) ( ) ( ) 
-PRYH ( ) ( ) ( ) 
. RB ( ) ( ) ( ) 
-SCB ( ) ( ) ( ) 
- SPAR ( ) ( ) ( ) 

Rixlex ( ) ( ) ( ) 
FT Profile ( ) ( ) ( ) 
Dialog ( ) ( ) ( ) 
SvDs elektr. textarkiv ( ) ( ) ( ) 

11 a. Hur ofta soker du i SvDs elektroniska arkiv? 
Dagligen ( ) 
Yarje vecka ( ) 
Nagon/ nagra ganger per manad ( ) 
Nagon/ nagra ganger per ar ( ) 
Aldrig ( ) 
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11 b. Hur ofta soker du i nagon annan databas? 
Dagligen ( ) 
Varje vecka ( ) 
Nagon/ nagra ganger per manad ( ) 
Nagon/ nagra ganger per ar ( ) 
Aldrig ( ) 

12 a. Har du i ditt arbete pa SvD Catt utbildning i databassokning i nagon/ nagra av nedanstaende 
databasviirdar? 

Ja Nej 
Infotorg ( ) ( ) 
Rixlex ( ) ( ) 
FT Profile ( ) ( ) 
Dialog ( ) ( ) 

12 b. Hur behiirskar du databassokning i dessa? 

lnfotorg 
Rix lex 
FT Profile 
Dialog 

Bra Ganska bra 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 

Ganska daligt 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

Daligt 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

13. Vet du vem du ska viinda dig till om du kor fast vid databassokning hos nagon av de ovan niimnda 
databasviirdarna? 

Ja ( ) 
Nej ( ) 

14. Kontrollerar du synonymer och stavning av ord niir du soker i de utlandska databaserna? 
Alltid ( ) 
lbland ( ) 
Aldrig ( ) 
Jag soker inte i nagon 
utlandsk databas 

15. Tanker du pa att anviinda brittisk engelska niir du soker i engelska tidningarl databaser och 
amerikansk niir du soker i amerikanska? 

Ja ( ) 
Ntj () 
Jag soker inte i nagon 
utlandsk tidning/ databas ( ) 

16 a. Brukar du soka pa kombinationer av ord i texten genom att anviinda exempelvis and,+, or eller 
not? 

Ja 
Nej 

16 b. Brukar du anviinda sk niirhetsoperatorer vid sokning pa liingre fraser (t ex"/, II" i FT Profile och 
"near" pa Internet)? 

Ja ( ) 
Nej ( ) 
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17. Hur viii du att dina databassokningar i foljande databaser/ databasviirdar skall utforas? 
Affarsdata FT Profile Dialog SvDs elektr. arkiv 

a) Jag viii soka sjiilv ( ) ( ) ( ) ( ) 
b) Jag viii att nagon annan 
soker at mig ( ) 
c) Jag viii soka tillsammans 
med en researcher ( ) 

d) Jag viii soka sjiilv ibland 
och fa hjalp ibland ( ) 

SvDs ELEKTRONISKA ARKIV 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

18. Har du fatt nagon utbildning i hur man soker i och anviinder SvDs elektroniska arkiv? 
Nej, ingen utbildning alls ( ) 
Ja, jag har gatt kurs ( ) 
Jag har inte gatt nagon kurs, men 
jag har liirt mig pa annat satt ( ) 

19. Hur ofta brukar du anviinda deldatabaserna: 

Textarkiv 
Sidarkiv 

Ofta 
( ) 
( ) 

Ibland Aldrig 
( ) ( ) 
( ) ( ) 

20. Anviinder du vid sokning i textarkivet sokmetoden: 
Alltid lbland Aldrig 

Indexsokning (sokning i de 
olika arnnesrutoma) 
Fritextsokning 
Anvandning av index- och 
fritextsokning samtidigt 

21. Vilken metod tycker du ger bast resultat? 

( ) 
( ) 

( ) 

Indexsokning ( ) 
Fritextsokning ( ) 
Anviindning av index- och 
fritextsokning sarntidigt ( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

22. Brukar du vid fritextsokning anviinda dig av kommandona : 

OCH,+, INTE, ELLER 
.M, .S 
& 
. (en pun.kt omgiven av 
blanktecken) 
# 
FUZ 

$ 

Ofta !bland Aldrig 
( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

23. Hur upplever du svarighetsgraden niir det giiller att soka i SvDs elektroniska arkiv? 
Liitt ( ) 
Ganska latt ( ) 
Ganska svart ( ) 
Svart ( ) 
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24. Brukar du bli nojd med resultatet av dina sokningar i SvDs elektroniska arkiv? 
Ja, oftast ( ) 
Ibland ( ) 
Nej, sallan ( ) 

25. Vad gor du om du kor fast vid sokning i SvDs elektroniska arkiv? 
Tar hjalp av kollega ( ) 
Tar hjalp av researcher ( ) 
Tar hjalp av arkivarie ( ) 
Tar hjalp av helpdesk ( ) 
Tittar i anvandannanualen ( ) 
Ger upp ( ) 

26. Borjar du leta i SvDs eget arkiv innan du letar i de externa databaserna efter information? 
Alltid ( ) 
!bland ( ) 
Aldrig ( ) 

27. Brukar du efter att ha sokt i SvDs elektroniska arkiv ha behov av att soka information i ytterligare 
databaser? 

Ofta ( ) 
!bland ( ) 
Aldrig ( ) 

28. Skulle du onska mer utbildning i hur man anvander SvDs elektroniska arkiv? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

29. Brukar du anvanda SvDs Arkivhandbok (anvandarmanualen)? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

AFFARSDATA 

30. Anvander du dig nagon gang av Affiirsdata? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

31. Har du fatt nagon utbildning i hur man soker i Affiirsdatas olika databaser? 
Nej, ingen utbildning alls ( ) 
Ja, jag har gatt kurs 1989 alt. 
1990 pa SvD i bl a Affarsdata ( ) 
Ja , jag har efter 1990 gatt kurs hos 
Affarsdata ( ) 

Om du svaratjapafraga 30, fortsiitt medfragorna 32-53. 
Om du svarat nej, hoppa over fragorna 32-42 och fortsiitt med fragoma 43-53. 

5 



32. Hur ofta brukar du anviinda foljande databaser i Affarsdata? 

Nyhetsbyran Direkt 
TT-ekonominyheter 
Nordiska nyheter 
Intemationella f6retagsnyheter 
Tidningar och TT-telegram 
Europeisk f6retagsinformation 
F i:iretagsfakta 
Kompass Sverige 
Elektronisk telefonkatalog 
Dagens bi:irskurser 
Aktiestatistik 

Ofta lb land 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 

Aldrig 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

33. Brukar du vid sokning i databasen Tidningar och TT-telegram anviinda dig av kommandona? 
Ofta Ibland Aldrig 

OCH, ELLER, INTE ( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) 

MED ( ) ( ) ( ) 
.BAS ( ) ( ) ( ) 
PUB= ( ) ( ) ( ) 
DAT= ( ) ( ) ( ) 
INL= ( ) ( ) ( ) 
.OFF ( ) ( ) ( ) 
LK ( ) ( ) ( ) 
LAN= ( ) ( ) ( ) 
ORT= ( ) ( . ) ( ) 
TYP= ( ) ( ) ( ) 
SLUG= ( ) ( ) ( ) 

34. Brukar du forbereda dina sokningar i Affiirsdatas databaser (t ex forbereda sokstriingar, ta fram 
liimpliga sokord)? 

Ofta ( ) 
Ibland ( ) 
Aldrig ( ) 

35. Hur upplever du svarighetsgraden niir det giiller att soka i Affiirsdatas databaser? 
Latt Ganska latt Ganska svart Svart 

Nyhetsbyran Direkt ( ) ( ) ( ) ( ) 
TT-ekonominyheter ( ) ( ) ( ) ( ) 
Nordiska nyheter ( ) ( ) ( ) ( ) 
lntemationella f6retagsnyheter ( ) ( ) ( ) ( ) 
Tidningar och TT-telegram ( ) ( ) ( ) ( ) 
Europeisk f6retagsinformation ( ) ( ) ( ) ( ) 
Fi:iretagsfakta ( ) ( ) ( ) ( ) 
Kompass Sverige ( ) ( ) ( ) ( ) 
Elektronisk telefonkatalog ( ) ( ) ( ) ( ) 
Dagens bi:irskurser ( ) ( ) ( ) ( ) 
Aktiestatistik ( ) ( ) ( ) ( ) 

36. Brukar du bli nojd med resultatet av dina sokningar i Affarsdata? 
Ja, oftast ( ) 
Ibland ( ) 
Nej, sallan ( ) 
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37. Skulle du onska mer utbildning i hur man anviinder Affarsdatas databaser? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

38. Vad gor du om du kor fast vid sokning i Affiirsdata? 
Tar hjalp av kollega ( ) 
Tar hjalp av researcher ( ) 
Tar hjalp av arkivarie ( ) 
Tar hjalp av helpdesk ( ) 
Tittar i anvandarmanualen ( ) 
Ger upp ( ) 

39. Vet du nd det kostar att vara uppkopplad mot Affarsdata? 
a) 6 kr per minut + 10 kr per artikel utom TT:s ekonominyheter 

och Nyhetsbyran Direkt som bara kostar 6 kr per minut ( ) 
b) Affarsdatas huvudmeny 6 kr per minut, resten 11 :60 kr per minut ( ) 
c) TT:s ekonominyheter och Nyhetsbyran Direkt 20 kr per minut, 

resten 2 kr per minut ( ) 
d) 12 kr per minut ( ) 
e) 18 ore per rad som du laser pa sklirmen (utom rubrikerna som 

lir gratis) ( ) 
f) Vet ej ( ) 

40. Brukar du reflektera over kostnader i forhallande till eventuell anviindbarhet innan du tar fram det 
material du funnit i fulltext? 

Ja ( ) 
Nej ( ) 

41. Har du tillgang till Affiirsdatas anvlindarmanual? 
Jag har en egen ( ) 
Jag kan Jana av kollega ( ) 
Nej ( ) 

42. Brukar du anvlinda Affiirsdatas anvlindarmanual? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

INTERNET 

43. Har du tillgang till Internet pa din arbetsplats? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

44. Tycker du att du har en bra fungerande Internetanslutning? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

45. Brukar du anvlinda dig av Internet for informationssokning? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 
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46. Hur gar du tillvaga oar du soker pa Internet? 
Ofta 

Soker pa adresser jag kanner till ( ) 
Anvander sokmaskiner ( ) 
Utgar fran tips/ lanJcar pa 
SvDs hemsida ( ) 
Surfar (letar information genom att 
klicka pa lankar i olika dokument) ( ) 

47. Har du gatt SvDs interna Internet-kurs? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

Jbland Aldrig 
( ) ( ) 
( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

48 a. Brukar du regelbundet soka viss sorts material/ information pa Internet? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

48 b. Om du svarat ja pa foregaende fraga, ange vilken sorts material/information du brukar soka: 

49. Vet du nagon annan pa tidningen som kan gora informationssokningar pa Internet at dig? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

50. Hur viii du att dina eventuella informationssokningar pa Internet skall utforas? 
a) Jag viii soka sjalv ( ) 
b) Jag viii att nagon annan 
soker at mig ( ) 
c) Jag viii soka tillsammans 
med en researcher ( ) 

d) Jag viii soka sjalv ibland 
och fa hja lp ibland ( ) 

51. Har du borjat anvanda andra databaser i mindre utstrackning sedan du borjade anvanda Internet? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

52. Skulle du vilja ha (ytterligare) utbildning i informationssokning pa Internet? 
Ja ( ) 
Nej ( ) 

OVRIGT 

53. Om du har nagra ytterligare synpunkter gallande databaser/databassokning pa SvD eller kanske 
nagon kommentar gallande en viss fraga i enkaten, skriv garna detta har nedan: 

Tack for di11 m edverka11! 

8 



Fragestallningar infor intervju Bilaga 2 

Huvudfragestallning 1: 
Vilken typ av sokningar gor informanterna, hur bar de sig at och vilka problem upplever 
de nar de utfor sokningarna? 

Delfragor: 
1. Vilka databaser soker du i? Soker du forst i SvDs elektroniska arkiv, gar du direkt till 
andra databaser ... ? 
2. Vilken typ av sokningar gor du? (amnessokningar, (sokningar efter 
bakgrundsinformation), datumsokningar, stavningskontroller, bylinesokningar (sokningar 
pa forfattare) 
3. Hur lang tid brukar en sokning ta? 
4. Nar du ska utfora en sokning hur pass val vet du vad du ar ute efter? (Brukar din 
fragestallning klarna under sokningens gang eller har du en ganska klar fragestallning 
redan nar du borjar utfora din sokning?) 
5. Nar du soker, forsoker du redan fran borjan precisera din fraga (med hjalp av t ex 
boolesk logik)? 
6. Brukar du prova manga olika sokord, t ex synonymer? 
7. Hur gor du om du far ett for stort antal traffar? Hur gor du om du far ett for litet antal 
traffar? 
8. Nar "vet" du att du ar klar med en sokning och inte behover soka mer? 
9. Vilka problem upplever du vid sokning? Har du forslag pa hur man skulle kurma losa 
de problemen? Kan faktaredaktionen vara dig till hjalp? 
10. Har du fatt utbildning i de externa databaser du anvander? Har du gatt kurs i SvDs 
elektroniska arkiv? 
11 . Om du inte har fatt utbildning, skulle du vilja ha det? 

Huvudfragestallning 2: 
Vilka ar intervjupersonernas synpunkter angaende samarbetet mellan 
faktaredaktion/researchers och ovriga journalister? 

Delfragor: 
1. Nar vill man soka sjalv respektive delegera? 
2. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och faktaavdelningen/researchers ska se ut? 
Hur fungerar det idag? 

Delfragor stallda till den informant som arbetar vid faktaredaktionen: 
1. Hur ser arbetsfordelningen/samarbetet mellan journalisterna och er pa 
faktaredaktionen ut? 
2. Ar det nagot i samarbetet som du tycker skulle kurma forandras eller forbattras? 
3. Tror du att det saknas kunskap pa avdelningarna/redaktionerna om vad ni kan hjalpa 
till med? 
4. Hur tar journalisterna kontakt med er om de vill ha er hjalp? 
5. Vad ar det for uppdrag somjournalisterna lamnar over till er? 
6. Vad firms det for fordelar och vad firms det for nackdelar med att joumalister 
respektive researchers soker? 



Huvudfragestallning 3: 
Vilka ar intervjupersonernas synpunkter angaende Internet och dess anvandbarhet i 
arbetet? 

Delfragor: 
1. Vad tycker du om Internet och hur anvander du Internet i ditt arbete? 
2. Vilka sokmaskiner anvander du och finns det nagra kallor pa Internet som du brukar 
anvanda mer regelbundet? 
3. Har du pa Internet hittat alternativ till nagon/nagra av de infonnationskallor du brukar 
anvanda? 
4. Har du upptackt det gemensamma arkivet pa Internet? Har det inneburit nagon 
forandring i din anvandning av det interna arkivet? 



Forklaringar av de kommandon i SvDs 
elektroniska arkiv som namns i fraga 22 
i enkaten: 

Bilaga 3 

OCH, +, INTE, ELLER 
.M 

.S 

& 

. ( en punkt om given av 
blanktecken) 

# 

FUZ 

$ 

$$ 

$$$ 

= 

= 

= 

= 

= 

Boolesk logik 
Forstarker kommandona OCH och INTE. Tex 
PENGAR OCH.M BANK innebar att man soker 
efter alla artiklar som innehaller de bada orden i 
samma menmg. 
Forstarker kommandona OCH och INTE. Tex 
PENGAR INTE.S BANK innebar att man soker 
efter alla artiklar som innehaller ordet PENGAR 
utom dem med ordet BANK i samma stycke. 
Ex &SURT innebar att man bara soker efter 
artiklar som innehaller ordet SURT fdrst i en 
mening, t ex "SURT, sa raven om ronnbaren." 
(Underlattar att hitta citat om man minns <let 
fdrsta ordet.) 

Betecknar ett eller inget godtyckligt ord. Ex 
FJ.ARILN ....... HAGA hittar bl a frasen "Fjariln 
vingad syns pa Haga ... " men ocksa "Fjariln ar en 
ny turistattraktion i vaxthusen vid Haga." 
Ex RIKSDAG# betyder att man soker efter alla 
artiklar som innehaller ord som borjar med 
RIKSDAG, t ex RIKSDAGSMAN, 
RIKSDAGSHUSET etc. 
Ex #HALL betyder att man soker efter alla ord 
som slutar med -HALL, bl a INNEHALL, 
HUSHALL etc. 
Saker ord med hjalp av ungefarlig stavning. Ex 
FUZ(kamelis) i det har fallet hittas alla artiklar 
om Cornelis. (Lita inte till att kommandot 
fungerar fdr alla ord.) 
Betecknar ett okant tecken. Ex U!BEKIST AN 
Star for ett godtyckligt tecken. Ex $ard. Hittar i 
det har exemplet alla ord pa fyra bokstaver dar 
de tre sista ar -ard. Exempel: MARD, HARD 
och vARD. 
Star for tva godtyckliga tecken .. Ex f$$t. Hittar i 
<let har exemplet alla ord pa fyra bokstaver dar 
den forsta ar f och den sista t. Exempel: FAST, 
FART, FILT, FOTT, FALT. 
Star for noll eller godtyckligt antal tecken. Ex 
fri$$$t. Hittar i det har exemplet alla ord som 
borjar med fri- och slutar pa t. Exempel: FRITT, 
FRIHET, FRIGOLIT, FRIVOLT. 



Forklaringar av Affiirsdatas kommandon 
som namns i fraga 33 i enkaten: 

Bilaga 4 

OCH, ELLER, INTE 

MED 

.BAS 

PUB= 
DAT= 

INL= 

. OFF 
LK 

LAN= 
ORT= 
TYP= 
SLUG= 

= 

= 

= 

= 

= 
= 

= 

Boolesk logik 
Stoppar automatisk trunkering (Arla! annars far 
du aven Arlanda) 
Anvands detta kommando, t ex Saab MED 
Scania far man fram alla artiklar dar Saab och 
Scania forekommer med hogst 20 ord emellan. 
Om man bara vill soka i TT-telegrammen eller 
Tidningsdatabasen. 
Publikation, man valjer att soka i vissa tidningar. 
Datumbegransning anges med DAT= fdljt av 
datum. 
Sokordet skall finnas med i rubriken eller 
artiklamas fem fdrsta rader. 
A vslutning . 
Utskrift eller lagring av artiklar 
(Tidningsdatabasen), lopnummer kontinuerligt. 
Anvands for att precisera land, t ex LAN=USA. 
Anvands for att precisera geografisk ort. 
Anvands for att precisera telegramtyp. 
Anvands for att precisera amnesomrade, t ex 
SLUG= Valutamarknad. 



Forteckning over lnfotorgs databaser 
som namns i fraga 10: 

BA SUN 
ELIN 
ETK 
EUDOK 
INFO BIL 
POSTNR 
PRVA 
PRVH = 
RB = 
SCB 
SPAR = 

Foretag och organisationer 
Miljodatabaser Elin 
Elektronisk TelefonKatalog 
Bestiillning av EU-dokument 
Bil- och korkortsregistret 
Postnummerkatalogen 
Aktiebolagsregistret 
Handels- och Foreningsregistret 
Rattsbanken inkl. EuropaTorget 
Statistiska databaser SCB 
PersoIUlamn och adresser 

Bilaga 5 



Svenska Dagbladets ark.iv eller andra databaser? Bilaga 6 

Det mesta som hander har hant forut. Mycket av det som har hant finns dokumenterat i 
massmediemas arkiv over hela varlden. Nar Du behover en bakgrund till det som hander 
idag ska Du valja arkivet hos en tidning, nyhetsbyra eller radioforetag som sarskilt val 
bevakat det arnne Du ska skriva om. 

Ofta ar Svenska Dagbladets arkiv det basta valet. SvD ar ett av de massmedieforetag som 
harden mest omfattande samhallsbevakningen i Sverige. Av tradition brukar tidningen 
fdlja upp de handelser vi en gang skrivit om. Darfdr finns det kontinuitet i de arkiverade 
artiklama. Genom att blicka tillbaka pa vad SvD skrivit tidigare visar Du respekt for 
lasama. Du far da en uppfattning om hur mycket eller hur lite information de tidigare fatt 
i arnnet. Manga artiklar har skrivits av kollegor till Dig, som fortfarande arbetar pa 
tidningen. Arkivet ger Dig alltsa tips om manniskor att radgora med, som finns pa nara 
hall. 

Att anvanda Svenska Dagbladets arkiv kostar heller ingenting extra. Det gor det daremot 
att koppla upp sig till andra databaser. SvD:s redaktion betalar varje ar hundratusentals 
kronor for att hamta information ur andra massmediers elektroniska arkiv i Sverige och 
utlandet. Detar viktigt att vi bara utnyttjar denna mojlighet nar informationen i SvD:s 
eget arkiv inte racker till. Annars gor vi i onodan av med pengar som vi hellre kunde ha 
satsat pa var egen joumalistiska verksamhet. 

Men vi far inte glomma bort att andra databaser ibland ger en battre orientering an 
Svenska Dagbladets arkiv. Brittiska tidningar har naturligtvis en battre kontinuitet i 
bevakningen av Storbritannien an Svenska Dagbladet. Motsvarande galler for de flesta 
lander i varlden. Nar SvD for fdrsta gangen uppmarksammar en fdreteelse i ett annat land 
kan den redan ha varit en fdljetong pa fdrstasidoma dar i ett ar. 

Har ska bara ges ett par exempel pa nar Du utover SvD:s arkiv ocksa bor soka i en eller 
flera utlandska databaser. Om Du exempelvis vill referera ett frarnmande rattsfall bor Du 
inte noja Dig med en enstaka artikel ur SvD:s arkiv. Detar inte sakert att vi fdljt arendet 
till slut. Domslutet kan ha andrats i en hogre instans. Om Du far ett telegram om "en 
hittills okand sjukdom" eller "varldens fdrsta" eller "storsta" av nagot bor Du gora en 
rutinsokning i utlandska databaser. Det ar inte ovanligt att de staller "sann1ngama" i 
telegrammet pa huvudet. 

Forutom dagstidningar, nyhetsbyratelegram och manuskripten till BBC:s 
nyhetssandningar finns ocksa manga facktidskrifter lagrade i elektroniska arkiv. !bland 
kan arkivet hos en tidskrift om flyg eller medicin ge battre orientering an SvD:s eget. 
Du kan alltid vanda Dig till arkivariema eller researchgruppen pa faktaredaktionen fdr att 
radgora med dem om var Du bast hamtar bakgrundsinformation. 



Hur man kan spara tid och pengar vid onlinesokning Bilaga 7 

Samtidigt som online sokning kan suga in manniskor i oandliga sfarer av information 
kan den ocksa snabbt bli svarta hal i vilka man slanger i pengar. Nora Paul har nagra tips 
som kan hjalpa anvandare att undvika overdragna budgetar och " information overload". 
(Paul 1994, s. 31) 

- Anvand databasvardamas kundtjanst 
Innan man gar online for att soka kan man ringa kundtjanst och lat en representant hjalpa 
till att utarbeta en sokstrategi och bestamma vilka filer som bor anvandas. 

- Anvand "after-hours" tjanster. 
Manga kommersiella databasvardar har lagre priser fore och efter ordinarie arbetstid samt 
pa helger. 

- Dra nytta av andra bibliotek. 
Kontrollera vilka kallor som finns tillgangliga pa lokala folk- och universitetsbibliotek 
och sjukhusbibliotek. !bland kan det handa att man kan gora en del onlinesokningar dar. 
Dar finns det ocksa amnesspecialister som kan vara till hjalp. 

- Forberedelse innan man gar online. 
Den mesta tiden vid onlinesokning gar at "offline" for att forbereda onlinesokningen. 
Man bor utarbeta en sokstrategi och ha ett klart fokus dvs veta precis vad man ska leta 
efter samt veta i vilka filer man ska soka innan man gar online. 

- Om man kor fast vid sokning online ska man ga ur direkt. 

- Dra nytta av " fri tid"och ovningsfiler. 
Manga databasvardar har stallen dar man kan fa ova sokning och har ofta speciella 
erbjudanden pa nya databaser for att manniskor ska bekanta sig med dem. 

- Anvand specialanpassad mjukvara. 
Flera databasforsaljare erbjuder mjukvarupaket som gar sokning Iattare, ofta genom att 
gora sokning menybaserad istallet for kommandobaserad. 

- Gor jamforelser. 
Manga databaser finns tillgangliga hos fler an en databasvard sa kontrollera vilken 
databasvard som har de formanligaste prisema. En del vardar har fasta priser for online 
access. Om man bara vill ha tillgang till nagra stycken databaser kan man kanske na en 
overenskommelse for obegransad access till ett begransat antal databaser till ett fast pris. 

- Datom letar efter det man sager, inte det man menar. 
Man bor anvanda betecknande, inskrankande termer for att smala av sokningen. Man ska 
vara sa specifik som mojligt. 

- Anlita en researcher. 
Det ar svart att hitta bland mangden av informationskallor. Att anlita en kunnig 
researcher till organisationen kan vara det basta sattet av alla att spara pengar. Om det 
redan finns en, ( ell er en potentiellt moj Jig), ar det bra att gora den person en till en 



samarbetspartner i skrivandet och rapporterandet, en person som armed anda fran borjan 
av processen. (ibid, s. 31-32) 



Databasvardarnas prissattning Bilaga 8 

Databasvardamas prissattning varierar kraftigt, vanligtvis baseras prisema pa 
komponentema som foljer i listan nedan. En del vardar debiterar bara for en komponent, 
andra debiterar for f1era. Kunskap om prissattningsstrukturen ar viktig nar man saker en 
lamplig databasvard samt valjer ut vilka databaser man ska anvanda. (Paul 1994, s. 33) 

Uppkoppling: Debitering for mangden tid man ar online, ett fast pris oavsett vilken 
databas man anvander. Vanligtvis kostnad per minut. 

Databas: Kostnaden beror pa vilken databas man anvander inom databasvarden, 
kostnaden ar per minut den tid man ar inne. 

Lagpris: Vissa databasvardar erbjuder lagre kostnad for sokning som gors fore eller efter 
"ordinarie arbetstid" och pa helger. Antalet tillgangliga filer ar mer begransad an vid full 
prissattning. 

Display: En tillaggsavgift om man valjer att titta pa den fullstandiga posten, istallet for 
att man endast tittar pa bibliografisk information. Avgiften varierar beroende pa vilken 
databas man hamtar posten ifran. 

Minimiavgift: Vissa databasvardar har en minimiavgift per manad. 

Utskrift: En avgift per rad av utskriven text. 

Anslutning: En avgift for att ansluta sig till och fa access till databasvarden. 

Fast pris: En abonnemangsavgift for sokning hos databasvarden (da man ej har ett fast 
pris betalar man i stallet per sokning). Detta ar en betalningsform hos vissa databasvardar 
som gor budgetering lattare. 

Telekommunikation: En kostnad for mangden tid man ar uppkopplad pa den 
telekommunikationslinje man anvander, fdrutom databasvardens uppkopplingskostnader. 

Alla typer av speciell service databasvardama kan erbjuda kostar naturligtvis extra. (ibid, 
s. 33) 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran hela landet for att studera har. Hogskolan bcstar 
av fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges 
inom omradena bibliotek och information, textil, teknik, pe
dagogik samt data och ekonomi. 

Hcgskolans lokaler ligger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningama har sitt ursprung annu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som mrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju-harads
bygden och i andra delar av landet och utlandet. 

Institution en 
bi bl iotekshogs kolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolomas 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 informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

ln~titutionen bibliotekshogskolan 
Hogskolan i Boras 
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16000 000133731 

.n i Boras 
soRAs 
16 40 00 



 
 

Högkolan i Borås publikationsdatabas. 
 

Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 
mellan åren 1995 och 2006.  
 
Högskolans Bibliotek har utfört digitaliseringen på de exemplar som funnits i bibliotekets fysiska 
samlingar. De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Högskolan i Borås 
publikationsdatabas.  
  
Upphovsrätten tillhör författarna.  
Publiceringsår: 2017 
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