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1. INLEDNING

Mängden av information ökar hela tiden, men vår kapacitet att ta vara på
information som är relevant för oss ökar inte i samma takt. Även mängden av den
kunskap som vi producerar ökar. För att organisationer skall kunna dra nytta av
den information och kunskap som finns i en organisation - för att bli effektivare
och lönsammare - behövs det nya idéer och tankar om hur information och
kunskap bäst kan tillgängliggöras för alla i organisationen.

För att journalister skall kunna skriva en artikel måste de söka information.
Journalister som arbetar på en dagstidning måste ofta skriva flera artiklar om
dagen och detta medför, tillsammans med informationssökning och behovet av att
gå igenom det material som de har tagit fram, att journalister arbetar under stor
tidspress. Journalisterna är visserligen specialiserade på olika ämnesområden, men
det betyder inte att de inte behöver skriva även om ämnen som de kanske har så
stor kunskap om. Då måste de utföra en sökning som någon mer ämneskunnig på
tidningen kanske redan har gjort och därmed kanske fått pålitligare och mer
användbara information. Om materialet från sökningen hade tagits tillvara, hade
journalisten kunnat utföra en enklare sökning och kanske sparat tid och skrivit en
artikel som kvalitetsmässigt var bättre.

Att göra information och kunskap tillgänglig är därför en viktig tanke inom
journalistiken och där tar mitt intresse vid. Hur skulle ett mediaföretag på ett
effektivt sätt kunna ta vara på det arbete som journalister utför varje dag? För att
tillgängliggöra och utnyttja den information och den kunskap som finns inom
organisationen effektivt, måste också hanteringen av information och kunskap ske
effektivt. Därför beslöt jag mig för att undersöka journalisternas
informationssökning och hantering av materialet, för att sedan kunna titta närmare
på möjligheterna till att utnyttja knowledge management på en dagstidning.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att utifrån individuella perspektiv beskriva hur
informationssökning för tidningsartiklar på en dagstidning går till och om det
finns ett behov av att bygga upp en kunskapsbas av det material som journalister
tar fram under arbetet. Studien avser också belysa hur knowledge management
skulle kunna användas på en dagstidning för att skapa mervärde för
organisationen och dess medarbetare. För att uppnå syftet kommer jag att svara på
följande frågor:

Vad är knowledge management inom journalistik?
Hur söker och hanterar journalister information?

Vilka källor väljs och varför?
Hur hanteras framtaget material under ett projekt?
Hur hanteras framtaget material när ett projekt är avslutat?

Vilken betydelse har knowledge management på en dagstidning?
Vilka verktyg för knowledge management finns det på en tidning?
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1.2 Definitioner

Detta kapitel är till för att ge en förståelse av vad jag menar med knowledge
management och varför jag väljer att använda begreppet trots diskussioner om vad
knowledge management är: finns det någon skillnad mellan information
management och knowledge management, vad är knowledge management i så fall
samt frågan om kunskap över huvud taget kan hanteras. I denna uppsats kommer
jag att använda termerna knowledge management och personal information
management genomgående, trots att de har svenska motsvarigheter. Jag kommer
även att definiera journalistik under detta avsnitt.

Termen knowledge management förekommer i den här uppsatsen i ett
organisatoriskt sammanhang samt i ett sammanhang där jag diskuterar de enskilda
journalisters sätt att söka, lagra och fördela information och kunskap. Knowledge
management definierar jag i två delar där knowledge består av det vetande som
förbättrar organisationens produktivitet och effektivitet. Detta vetande kan vara
kunskap, information, erfarenheter och kunnande som organisationen har eller
som den får utifrån. Management i detta sammanhang betyder att organisationen
kan identifiera, öka, fördela, organisera och nyttiggöra det organisatoriska
vetandet. Knowledge management är förädling av data och information genom
analys, kombination av information och kunskap med annan information och
kunskap till något meningsfullt för organisationen. Begreppet knowledge
management förekommer i uppsatsen både i personligt och organisatoriskt
sammanhang. Knowledge management eftersträvar att ta vara på den explicita
intellektuella egendomen och den tysta mänskliga know-how (Quinn 2003, s. 18).
Med knowledge management syftar jag alltså till, i denna uppsats, att
tillgängliggöra kunskap för de journalister som har behov av kunskap vid en
specifik tidpunkt. Med kunskap syftar jag till den informationen som har samlats
in av journalister och som har sedan organiserats och lagrats på ett sätt som gör
det möjligt för andra att dra nytta av det vid ett senare tillfälle. Begreppet kunskap
kommer jag att definiera och diskutera mer i avsnitt 3.1.1.

Med personal information management (PIM) menar Barreau (1995) information
management som skapas för en individ och används av en individ i hennes / hans
arbete. Hon menar att PIM inkluderar den enskilda människans metoder och
regler för att samla in information, organisera och lagra information, de regler och
de sätt som individen har för att underhålla systemet, mekanismer för att återvinna
och producera de olika informationsprodukter som krävs av individen och
organisationen (s. 327). Personal information management är egentligen
knowledge management i den betydelse som jag har gett knowledge management
i den här uppsatsen (dock i mindre skala) och det är i den betydelsen som
personlig information management kommer att användas i den här uppsatsen.

Journalistik är enligt Nationalencyklopedin (NE) en benämning på såväl
insamling, urval, bearbetning som presentation av material i massmedier.
Journalistik skiljer sig från skönlitteratur genom att inte syssla med fiktion utan
med att beskriva verkligheten. Journalistisk skiljer också sig från vetenskapligt
arbete genom att det material som presenteras i media måste vara aktuella. I
Sverige har det funnits två huvudlinjer i journalistikens utveckling. Den ena är
kritiskt granskande journalistik som kännetecknas av att journalisten tar på sig
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rollen som granskare. Den andra handlar om kopplingen mellan journalistik och
underhållning. Dessa linjer kan också blandas och den typen av journalistik kallas
för infotainment. När jag talar om journalistik, avser jag den betydelse som
Nationalencyklopedin ger begreppet journalistik och särskilt då i den betydelse
som handlar om den granskande journalistiken. Enligt min mening är den
definitionen mer intressant för den här uppsatsen eftersom undersökningen är
utförd på en dagstidning. Jag anser att infotainment som enligt NE förknippas
med kvällstidningar, TV och radio inte är en passande definition på journalistik
för denna uppsats.

1.3 Avgränsningar

Informationskulturen i en organisation påverkar hur villiga medarbetarna är att
dela med sig av sina kunskaper. Öppen informationskultur för med sig en öppen
attityd mot att dela sina specialkunskaper med andra utan att vara rädd för t ex att
bli av med jobbet eller att förlora den status som kunskap kan innebära
(Davenport & Prusak 2000 s. 32). Organisationen och dess informationskultur
påverkar alltså organisationens möjligheter till effektiv knowledge management,
men jag kommer inte att gå närmare in på hur den undersökta tidningens
informationskultur ser ut och vilken effekt den kan ha på organisationens
möjligheter till knowledge management.

Jag anser att tidningens information management i stort påverkar också
möjligheterna till knowledge management, därför att om tidningen saknar en
uttalad policy för information management så finns det inga goda förutsättningar
för en strukturerad knowledge management. Jag kommer dock att koncentrera
mitt intresse på hur journalister skulle kunna använda sig av knowledge
management för sitt arbete och skapa mervärde för organisationen genom att
hantera och dela med sig sin egen information och kunskap till andra och inte hur
tidningens information management se ut.

1.4 Uppsatsens disposition

Uppsatsen är indelad i sex olika kapitel. Det första kapitlet ger en förståelse av
vad uppsatsen kommer att handla om. Jag har gett uppsatsen ett syfte och klargjort
det med några frågeställningar. Sedan definierar jag några centrala begrepp så att
läsaren vet vad jag menar med de begrepp som används i uppsatsen. Även ett
stycke om vilka gränser jag har dragit ingår i det första kapitlet.

Det andra kapitlet handlar om de olika metoder som har använts i uppsatsen. I det
kapitlet går jag igenom bl a datainsamlingen och hur jag senare har analyserat den
insamlade datan. I kapitel tre beskriver jag det teoretiska ramverket för uppsatsen,
vilket jag kommer att använda i analysen. Jag går igenom knowledge management
och journalisternas informationssökning. Jag går även igenom litteratur som jag
kommer att använda mig av i diskussionen i kapitel fem. Resultatet från
intervjuerna behandlas i kapitel fyra. Strukturen i kapitlet följer nära strukturen på
de frågor som jag har ställt i kapitel ett. I det femte kapitlet diskuterar jag mina
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resultat från intervjuerna utifrån det teoretiska ramverket samt den litteratur som
jag har redovisat i kapitel tre. I kapitel sex sammanfattar jag uppsatsen. Uppsatsen
avslutats med en referenslista samt en bilaga med intervjumanualen informanter.

2. METOD

Metodvalet påverkar undersökningens resultatet och innan forskaren väljer en
eller flera metoder för att samla in sitt material, måste forskaren veta vilka frågor
hon/han vill få besvarade. I detta avsnitt kommer jag att redovisa för de metoder
som jag har använt mig av i uppsatsen för att få svar på mina frågeställningar.

Jag har gjort en kvalitativ fallstudie på en dagstidning om researcharbete. Yin
(1994, s. 78) skriver att inom ramen för fallstudier kan forskaren samla in data på
flera olika sätt och från flera olika källor. Jag har samlat material genom
intervjuer, genom att arbeta tillsammans med en journalist på ett projekt och
genom litteratursökningar. Tidningen har en upplaga på ca 53 000 exemplar samt
ett 70-tal medarbetare, fotografer, reportrar, redigerare och nyhetsdesk.
Redaktionen är uppdelad på flera olika avdelningar med bl.a. nyheter och
reportage, sport, politik, och kultur/nöje. Nyhetsdesken består av nyhetschef,
bildchef, featurechef samt webbredaktör och har bl a till uppgift att leda och
planera redaktionens arbete. Webbredaktören ansvarar för att nyheterna
presenteras även på Internet.

2.1 En fallstudie

Merriam (1994) menar, att det unika för en fallstudie inte ligger i
tillvägagångssättet, utan i vilken relation de frågor som forskaren utgår ifrån har
till slutprodukten. Kunskap som vi kan få från en fallstudie skiljer sig från annan
vetenskaplig kunskap i fyra avseenden enligt Stake (i Merriam 1994 s. 28). För
det första är kunskaper från fallstudier mer konkreta och stämmer överens med
våra egna erfarenheter eftersom de är levande och konkreta istället för abstrakta
och teoretiska. För det andra är kunskaper från fallstudier mer kontextuella och
kan skiljas från den abstrakta och formella kunskapen som vi får med andra
vetenskapliga metoder. För det tredje blir kunskaper från fallstudier mer
utvecklade genom forskarens tolkning, eftersom forskarens egen erfarenhet och
förståelse leder till generaliseringar när ny information från fallet läggs till äldre
information som forskaren besitter. För det fjärde baseras kunskap från fallstudier
på en viss referenspopulation som forskaren har i åtanke (s. 28). En fallstudie kan
enligt henne definieras som en undersökning av en specifik företeelse där
företeelsen är ett exempel på en mer omfattande grupp av processer. Hon menar
att genom fallstudier kan forskaren komma fram till en helhetsinriktad förståelse
för det fenomen som man undersöker (s. 24).

Dessa fyra punkter visar på att jag inte kan dra alltför generella slutsatser från
resultatet. Resultaten kan däremot ge en vägvisning på hur det kan vara i andra
liknande situationer med en liknande referenspopulation, men resultaten från den
här undersökningen är inte allmängiltiga utan gäller bara för den grupp av
journalister på den tidning där mina informanter hör hemma. jag vill också belysa
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en bättre förståelse för samspelet mellan granskande journalistik och knowledge
management samt vilka fördelar eller nackdelar som kan finnas för organisationen
och dess medarbetare med knowledge management. Därför anser jag att jag kan få
det bästa resultatet genom att välja fallstudie som metod för den här uppsatsen.
Undersökningen hade också en praktisk del varför fallstudie som metod passade
just denna uppsats.

2.2 Datainsamling

Datainsamling för den här uppsatsen har gått till på några olika sätt. Dessa
kommer jag att gå igenom i detta kapitel med motiveringar till varför jag har valt
att samla in material på dessa sätt.

2.2.1 Intervjuer

Det finns olika typer av intervjuer som har sina starka och svaga sidor och valet
att göra intervjuer för att samla in data måste vara grundat i vilken typ av
information man söker. Yin (1994) nämner tre typer av intervjuer, nämligen
öppna, semi-strukturerade och strukturerade intervjuer, som kan sägas motsvara
enkätundersökningar (s. 84f).

Enligt Merriam (1994) används enkätintervjuerna i en fallstudie ofta för att samla
in demografisk data från respondenterna. Anledningen till att man väljer att göra
en fallstudie är att få en förståelse för ett fenomen och då är inte strukturerade
frågor den bästa metoden, eftersom respondenterna inte lämnas utrymme för att
uttrycka sin bild av verkligheten utan de tvingas till forskarens kategorisering av
världen. Med kvalitativa semistrukturerade intervjuer är inte ordalydelsen eller
ordningen på frågorna bestämda i förväg och då lämnas det utrymme för både
intervjuaren och respondenterna att reagera på situationen som den utvecklas, för
respondenternas världsbild samt för nya idéer som kan dyka upp under intervjun
(s. 88). Intervjuerna har också varit det bästa sättet för mig att få information om
hur journalisterna hanterar det material som de samlar på sig under ett projekt. Det
är p g a detta som jag har valt att göra semistrukturerade intervjuer och för att jag
saknar den erfarenheten som ostrukturerade öppna intervjuer kräver, samt att jag
vet vilka frågor som jag vill ställa. För en enkätundersökning hade jag behövt få
kontakt med flera journalister som arbetar med arbetsuppgifter som kräver mer
omfattande informationssökning. (Det hade också krävt förkunskaper om
journalisternas hantering av information, vilket jag inte besatt.)

Valet av informanterna har gått till genom ”snöbollsprincipen” som Repstad
(1999) benämner metoden. En informant har gett mig uppslag på namn på andra
informanter. Repstad varnar dock för att människor har en tendens att
rekommendera personer som tycker likadant som de själva (s. 45), men enligt min
mening skulle det inte leda till några problem p g a att jag ville fråga om deras
arbetssätt och inte om deras åsikter. Den första journalisten som jag kontaktade
och som rekommenderade de andra journalisterna till mig kan ha rekommenderat
de av sina kollegor som arbetade på samma sätt. Detta är dock osannolikt
eftersom den första journalisten inte visste vilken typ av frågor jag skulle ställa
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även om han kände till bakgrunden till min undersökning. Mitt antagande visade
sig vara riktigt, eftersom alla informanterna hade arbetat på tidningen flera år och
hade utvecklat sig sitt eget sätt att arbeta.

Jag skrev e-post till sju journalister som enligt rekommendationerna skulle ha tid
och intresse att ställa upp på en intervju. I brevet förklarade jag vad intervjun
skulle handla om och en uppskattning om hur lång tid intervjun skulle ta. Jag fick
svar från fyra journalister som kunde tänka sig att ställa upp för en intervju. Jag
hade velat göra några intervjuer till, men det hade krävt att jag kontaktade
journalister på någon annan tidning, eftersom inga fler journalister på den aktuella
tidningen var intresserade av att delta i min undersökning. Det hade skapat
problem att intervjua journalister på en annan tidning, för tidningarnas hantering
av information ser troligen annorlunda ut och det hade lett till att jag inte hade
kunnat analysera resultaten och dra de slutsatser som jag har gjort. När jag hade
gjort mina intervjuer visade det sig också att flera intervjuer troligen inte hade
tillfört något nytt, p g a att intervjusvaren till en viss del liknade varandra. Flera
intervjuer hade dock gett min uppsats större reabilitet.

Jag har inte gjort någon pilotintervju för att undersöka vilka som borde intervjuas
eller för att få en uppfattning om vilka frågor som skulle kunna vara mer relevanta
än andra, även om Repstad (1999, s. 66) rekommenderar detta. Anledningen är att
jag har intervjuat så få journalister och jag kunde gå tillbaka till dem om jag
behövde få svar på några flera frågor. Jag arbetade med semistrukturerade frågor
som tillät mig att ändra, lägga till eller ta bort frågor vid intervjutillfället.
Intervjumodellen, som återvinns i bilaga 1, är delad i tre delar, där den första
handlar mer allmänt om hur informanterna arbetar, den andra om hur de söker
information och den tredje om hur de hanterar det material som de har tagit fram
under informationssökningen. Jag ansåg att det var mest översiktligt och
strukturerat att dela in frågorna i tre och att intervjufrågorna på detta sätt fick en
logisk följd.

Jag har alltså intervjuat fyra journalister, två män och två kvinnor, som även
arbetar med granskande journalistik, vilket skulle visa sig vara bra när
journalisterna pratade om sina informationssökningsvanor. De har inriktat sig på
olika ämnesområden och de jobbar på samma tidning. Jag strävade inte medvetet
efter en jämn könsfördelning, för jag ser inte att min fråga är könsspecifik. Om jag
ville utveckla studien till något mer, skulle frågan om könsfördelningen kanske få
större utrymme. Även om jag har intervjuat få journalister, anser jag att jag har
ändå fått en bild av hur journalister söker information, hanterar materialet och om
det finns intresse för knowledge management bland dem.

Jag gjorde mina intervjuer på journalisternas arbetsplats i ett sammanträdesrum
där jag kunde intervjua ostörd. Jag använde bandspelare för att banda intervjuerna
som jag gjorde under en veckas tid på våren 2003. Jag intervjuade alla mina
informanter var för sig och varje intervju tog ca en timma. Repstad (1999) pratar
om att platsen eller lokalen för intervjuerna kan påverka om resultatet av en
intervju blir bra eller dålig. Han skriver också att bandspelaren kan hämma
informanten i början. De journalister som jag intervjuade var väldigt upptagna och
därför upplevde jag att det vore bäst om intervjun tog plats på tidningen istället för
en neutral plats för att göra situationen mindre onaturlig, såsom Repstad



7

förespråkar (s. 70f). De journalister som jag intervjuade hade alla arbetat med
journalistik en längre tid och var vana att intervjua och även om de själva sällan
blev intervjuade, blev intervjutillfällena inte konstlade.

2.2.2 Informationssökning för projektet

För att kunna genomföra den praktiska delen av undersökningen var jag tvungen
att få kontakt med en journalist som ville samarbeta med mig och som hade något
ämne som han skulle vilja undersöka närmare. Genom min handledare fick jag
kontakt med en journalist som gav mig namnet på en annan journalist som
arbetade med den utåtriktade verksamheten på tidningen. Jag kontaktade honom
och fick snabbt svar att han var villig att träffa mig för mer information om
projektet som jag hade i tankarna. Efter mötet, där vi hade diskuterat fram några
möjliga ämnen för undersökningen, lovade han att kontakta journalisterna på
tidningen för att se om det fanns någon som skulle tycka att det vore intressant att
medverka i mitt projekt. Ingen i tidningen var intresserad av de ämnen som vi
hade diskuterat fram tidigare, men min kontaktperson frågade då journalisterna på
tidningen om de själva hade något ämne som de ville få hjälp med att granska. Då
fick jag kontakt med en journalist som jag sedan hjälpte med informationssökning
och analys av det materialet som jag tog fram.

Jag gjorde sökningar i flera olika databaser, bibliotekskataloger och via Internet.
Jag hittade mycket material som bestod bl a av artiklar, böcker, elektroniska
länklistor, pdf-filer av utredningar, uppsatser och webbsidor. Jag tittade igenom
materialet för att se om det motsvarade de krav som journalisten hade. De krav
som skulle uppfyllas var bl a att materialet skulle vara aktuellt, komma från en
vedertagen källa och behandla det ämnet som vi granskade. Journalisten och jag
träffades några gånger och under dessa möten gick vi genom en del av materialet
som jag hade tagit fram och diskuterade hur vi skulle kunna fortsätta, vad det var
journalisten ville ha mer av och om det kanske saknades något i materialet. Efter
att journalisten ansåg sig ha tillräckligt med material, gjorde jag ett försök att
organisera materialet. Det bestod av flera olika format och när jag organiserade
länkarna t ex, gjorde jag flera huvudmappar och undermappar där jag försökte
placera alla de olika länkarna, rapporterna och pdf-filerna.

Anledningen till att jag arbetade med en journalist på den här uppsatsen var för att
få insikt i de olika typer av material som journalister samlar på sig när de arbetar
med en artikel. Denna del av studien gav mig bättre förståelse för hur mycket
arbete journalister lägger ner för artikelskrivandet och hur komplicerat det är att
hantera och organisera allt material p g a att det varierar så mycket till formatet,
från böcker och artiklar till elektroniska resurser och personliga kontakter i form
av telefonsamtal och intervjuer.

2.2.3 Litteratursökningar

Repstad (1999) menar att vid kvalitativa fallstudier kan litteraturstudier ge viktigt
underlag för annat material som man har fått fram med t ex intervjuer (s. 87).
Många olika typer av texter kan bli användbara för en undersökning. De böcker



8

och tidskriftsartiklar som jag har valt att använda mig av har betydelse för hur jag
definierar och använder begreppet knowledge management. Litteraturen som jag
har valt använder jag också för att koppla samman all material som jag har samlat
för den här uppsatsen. Jag har sökt litteratur i Högskolan i Borås
bibliotekskatalog, andra bibliotekskataloger, olika databaser och jag har gått
mellan bibliotekshyllorna för att hitta sådan litteratur som jag inte har hittat i
katalogen. Artiklar som jag har läst har också gett mig uppslag till andra artiklar
och böcker. Artiklarnas referenslistor har varit en bra källa till att få fram andra
relevanta texter.

Det har varit viktigt att bedöma litteraturen kritiskt. Repstad (1999) skriver att
litteraturen kan ha ett värderande eller beskrivande syfte. Det betyder att om
forskaren vill få fram hur förhållandena egentligen ser ut, ska hon / han leta efter,
beskrivande källor, men om man är ute efter aktörernas förhållningssätt, avsikter
eller krav, ska man söka efter värderande källor. Ofta är dokumenten dock en
blandning där värderingarna är inbakade i beskrivningen (s. 89). Min uppsats är
beskrivande till sin natur och därför är många av mina källor beskrivande till sin
natur. Värdet och relevansen av skriftliga källor beror på frågeställningen
(Repstad, 1999, s. 89) och därför har jag använt mig av flera olika kriterier för att
avgöra om framtagen litteratur har varit relevant för min uppsats. Kriterierna var
bl a hur nytt materialet var och hur centralt materialet var för ämnet. För att
bedöma relevansen tittade jag bl a på publiceringsdatum och namnet på
tidskriften. En del av det material som jag bedömde som relevant citerades ofta
både i artiklar om information management och knowledge management. Jag har
då dragit slutsatsen att artikeln är viktig i sammanhanget.

2.3 Diskussion

För att kunna diskutera utifrån intervjusvaren var jag tvungen att organisera och
strukturera svaren något. Meningen med detta är att svaren blir mer överskådliga
för mig och de blir tolkningsbara så att de kan relateras till de ursprungliga
frågeställningarna som kan då besvaras (Backman, 1998, s. 29).

Trots att mina intervjufrågor var delade i tre huvudgrupper (generella frågor,
frågor om journalisternas informationssökning och frågor om hur journalister
hanterar insamlat material), kunde jag hitta svar på mina frågeställningar även
utanför dessa huvudgrupper. T ex kunde jag bland svaren för generella frågor hitta
svar på hantering av materialet. Jag märkte detta när jag läste intervjuutskrifterna
några gånger och därför beslöt jag att välja en färg för varje frågeställning, läsa
genom utskrifterna och sedan stryka under svaren med olika färger.

Avsikten med diskussionen är att få svar på mina frågeställningar och därför var
jag tvungen att smälta samman de tre olika delarna i min uppsats, nämligen den
teoretiska ramen, intervjumaterialet och den övriga litteraturen för
undersökningen skulle ge svar på mina frågeställningar.

Det är alltid svårt att vara objektiv i diskussionen, då forskaren har förväntningar
och synpunkter på hur saker och ting borde vara. Dessutom har han/hon en
förutfattad mening om ämnet som andra läsare saknar. Jag har dock försökt att
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lägga mina förväntningar och synpunkter på hyllan eller åtminstone försökt vara
medveten om vad det är jag förväntar mig att få för svar och vad jag personligen
anser om möjliga behov och nyttan av knowledge management.

3. TEORETISK RAM

I detta  kapitel kommer jag att gå genom något av det som har skrivits om
knowledge management från både organisatoriska och individuella sammanhang
för att skapa en bild av vad som kan menas med det och för att skapa en
utgångspunkt för diskussionen i slutet av uppsatsen. Jag ska även ta upp tidigare
forskning om hur journalister jobbar med granskande journalistik och speciellt hur
de söker information. Sista delen i detta kapitel utgörs av litteraturgenomgång.

3.1 Knowledge management

I detta kapitel ges det några definitioner på begreppet kunskap i knowledge
management-sammanhang. Jag redovisar också en del av den litteratur som har
skrivits om knowledge management. Jag ger även en beskrivning av min
uppfattning om begreppet kunskap.

3.1.1 Begreppet kunskap

Knowledge management är svårt att definiera p g a att  knowledge / kunskap har
så många olika aspekter och tolkningar. Det är skillnad mellan begreppen data,
information och kunskap. Davenport och Prusak (2000) definierar kunskap som

”…a fluid mix of framed values, contextual information, and expert insight that
provides a framework for evaluation and incorporating new experiences and
information. It originates and is applied in the minds of knowers. In
organizations, it often becomes embedded not only in documents or repositories
but also in organizational routines, processes, practices, and norms.” (s.5)

Det är fler som använder den här definitionen av kunskap (t ex Blair 2002, s.
1021; Braf 2000, s. 27; Tiwana 2000, s. 5).

Davenport och Prusak (2000) påpekar med denna definition att kunskap finns i
människornas huvud, att den är flyktig men samtidigt att den kan vara
välstrukturerad. Kunskap får sin början i information och för att information skall
bli kunskap måste människorna göra omvandlingsarbetet (s. 5). Enligt författarna
blir information kunskap genom jämförelse (vi jämför hur information från en
situation kan jämföras med situationer som vi tidigare varit med om),
konsekvenser (vilka konsekvenser informationen har för beslut och handlingar),
sammanhang (hur kan kunskap relateras till annan kunskap) och samtal (vad
tänker andra om den här informationen). Alla dessa kunskapskapande aktiviteter
tar sin form i människors interagerande. Anledningen till att kunskap är så
värdefull är att den är nära den aktivitet där den behövs. Davenport och Prusak
menar att ju bättre kunskap vi har desto bättre beslut tar vi och det leder till att
effektivitet och utveckling i organisationen förbättras (s. 6).
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Begreppet kunskap har flera olika betydelser, bl a erfarenhet, sanning, bedömning,
och tumregler (Davenport & Prusak 2000 s. 7). Med kunskap, som har sin början i
erfarenhet, menar de den kunskap som människor använder för att känna igen
situationer och där tidigare kunskap kan användas för att förstå en ny situation,
t ex när företagaren förstår att dalande försäljning beror på årstid och därför
ingenting att oroa sig för. Kunskap innehåller också bedömning. Detta betyder att
vi med vår kunskap kan bedöma nya situationer och information genom den
kunskap som vi redan inneha, men också att nya situationer och information
förfinar den kunskap som vi besitter. När vi slutar att värdera kunskap som vi har,
blir den en åsikt eller en dogma. Tumregler i detta sammanhang betyder att vi inte
behöver konstruera svaret på nya situationer från varje gång, utan att vi istället
kan använda svar från tidigare situationer eftersom vi kan se gamla mönster i nya
situationer (s. 10-11). Kunskap, enligt Davenport och Prusak, är lika mycket
agerande och process som det är en artefakt eller ett ting (s. 53).

Nonaka och Takeuchi (1995) diskuterar också skillnaden mellan information och
kunskap. De menar att det finns åtminstone tre skillnader mellan kunskap och
information. Kunskap handlar om övertygelse och förpliktelse, om agerande och
betydelse. Den är också relativ och kontextberoende. Närmare definierar Nonaka
och Takeuchi kunskap som ”dynamic human process of justifying personal belief
toward the ’truth’” (s. 58) istället för den absoluta, statiska och omänskliga
definitionen på kunskap. I modellen för organisatorisk kunskapsskapande har de
definierat kunskap som ”justified true belief” (s. 58), vilket betyder att kunskap är
en befogad sann tilltro på något istället för något som kan betraktas som sant eller
falskt.

Nonaka och Takeuchi (1995) delar begreppet kunskap i två delar och då refererar
de till Michael Polanyi som har delat begreppet kunskap i explicit kunskap
(explicit knowledge) och tyst kunskap (tacit knowledge). Tyst kunskap är
personlig, kontextberoende och därför svårt att formalisera eller kommunicera.
Explicit kunskap har ”kodifierats” och med detta refereras till kunskap som kan
överföras formellt och strukturerat till andra människor (s. 59). Jag kommer inte
att gå närmare in på diskussionen kring explicit och tyst kunskap, men t ex Wilson
(2002) kritiserar delningen av kunskap i explicit och tyst kunskap. Han menar att
kunskapandet sker i huvudet på människor och även om processen tar intryck från
och interagerar med omvärlden, kan kunskap inte förmedlas från en människa till
en annan. Han definierar kunskap som förstånd, förståelse och lärande (s. 62).

Nonaka och Takeuchi (1995) menar istället att kunskap kan skapas och att tyst
(tacit) kunskap kan omvandlas till explicit kunskap genom att tyst och explicit
kunskap interagerar med varandra. De har skapat fyra sätt att omvandla kunskap
på som i sin tur har resulterat i fyra olika kunskapsinnehåll (Figur 1). Kunskap
kan alltså omvandlas från tyst kunskap till tyst kunskap som kallas för
socialization och som innehåller sympatiserad kunskap (sympathizied knowledge,
gemensamma mentala modeller och färdigheter); från tyst kunskap till explicit
kunskap, externalization med innehållet konceptuell kunskap (conceptual
knowledge, kan meddelas via metaforer och koncepter); från explicit kunskap till
tyst kunskap, internalization med innehållet operationell kunskap (operational
knowledge, hur projektet skall hanteras, produktionsprocesser); och från explicit
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kunskap till explicit kunskap, combination som innebär systematisk kunskap
(systemic knowledge, prototyper) (s. 62).

  Tacit knowledge to Explicit knowledge

Tacit
knowledge

 From

Socialization
(Sympathized
knowledge)

Externalization
(Conseptual
knowledge)

Explicit
knowledge

Internalization
(Operational
knowledge)

Combination
(Systemic
knowledge)

Figur 1. Fyra sätt att omvandla kunskap till annan kunskap samt
kunskapsinnehållet för varje typ av kunskap (Nonaka & Takeuchi
1995, s. 72).

Socialization är en process där man skapar tyst kunskap genom att medarbetare
delar med sig sina erfarenheter, vilket resulterar i gemensamma mentala modeller
och tekniska färdigheter. Den här typen av kunskap kan förvärvas genom t ex
observation och att interagera med andra. Externalization är en process där tysta
kunskaper artikuleras till explicita koncept. Tyst kunskap tar sin form i metaforer,
analogier, koncept, hypoteser och modeller. När explicit kunskap förvandlas till
explicit kunskap kallas det för combination. Under processen sammansätter och
byter människor information genom olika media som t ex dokument, möten,
telefonsamtal eller via datorer. Internalization i sin tur är en process där explicit
kunskap omvandlas till tyst kunskap. Det sker med hjälp av olika dokument och
berättelser som hjälper människor att ta till sig och förstå sina erfarenheter för att
öka sin tyst kunskap.

Davenport och Prusaks och Nonaka och Takeuchis definition av kunskap liknar
varandra. De båda forskarparen menar att kunskap är kontextberoende och att
kunskap har olika former som kan förvandlas av människor till andra former av
kunskap. Den största skillnaden mellan definitionerna är att Davenport och Prusak
talar om information som omvandlas till kunskap på fyra olika sätt och att
kunskap har fyra olika innehåll. Nonaka och Takeuchi menar istället att kunskap
kan vara både tyst och explicit och att den kan omvandlas på fyra olika sätt och ha
fyra olika innehåll. De tar inte begreppet information i sin definition av kunskap.
Det är Nonaka och Takeuchis definition som tilltalar mig mest, för knowledge
management handlar om tillgängliggörandet av både tyst och explicit kunskap i
uttalad form. Den definitionen är också tydligare i detta sammanhang eftersom de,
som sagt, inte blandar in begreppet information.
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3.1.2 Organisationens knowledge management

Davenport och Prusak (2000) menar att när det talas om knowledge management
blir diskussionen ofta filosofisk och abstrakt. De anser dock att det finns en
verklig knowledge management-värld. Till denna värld hör budget, tidsgränser,
kontorets politik och organisatorisk ledarskap. Knowledge management sker
oftast, enligt dem, i projekt. Dessa projekt är ett försök till att använda kunskap
praktiskt, uppnå organisatoriska mål genom att organisera människor, teknologi
och kunskapsinnehåll i olika system till organisationens nytta (s. 144).

Människor i organisationer har alltid letat, använt och värderat kunskap. När svåra
beslut tas, går beslutsfattare till dem i organisationen som vet något om saken för
att få information istället för att leta efter informationen i olika databaser. Detta
har gjorts omedvetet men nu har organisationer börjat att medvetet värdera
kunskap som en tillgång. Behovet av att hantera och investera i kunskap så som
organisationer har gjort med sina materiella tillgångar har ökat. Behovet att få
mervärde från den kunskap som finns inom organisationer är stor (Davenport &
Prusak 2000, s. 12).

Alla organisation genererar och använder kunskap. När en organisation
interagerar med sin omvärld absorberar den information, omvandlar den till
kunskap samt agerar i omvärlden genom att kombinera organisationens
erfarenheter, värderingar och interna regler med den nya kunskapen. Davenport
och Prusak (2000) menar därför att en organisation utan kunskap inte kan
uppehålla sig som en organisation och överleva som en fungerande företag (s. 52).

Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) kan tyst kunskap inte användas av en
organisation om den inte förvandlas till explicit kunskap. Organisatorisk
knowledge management är inte bara att sammansätta information från olika delar
av en organisation till en rapport, utan knowledge management är
sammansmältning av tyst och explicit kunskap. Nonaka och Takeuchi kallar detta
också för organisatorisk kunskapsskapande. Grunden för detta kunskapsskapande
är individernas kunskap, eftersom organisationer i sig inte kan skapa eller besitta
kunskap. Organisationen måste sätta den individuella tysta kunskapen i rörelse för
att dra nytta av kunskapen. Organisatorisk kunskapsskapande är en spiralprocess
som får sin början på individnivån och sedan fortsätter till gruppnivån där
gränserna mellan avdelningar överskrids (s. 70-82).

Nonaka och Takeuchi (1995, s. 84-89) har skapat en modell för organisatorisk
kunskapskapande i vilken de fyra formerna av kunskap samt de fem olika kraven
som organisationerna har på sig för att skapa en kunskapande miljö i en
organisation ingår (Figur 2). Faserna i modellen består av 1) dela med sig sin tyst
kunskap; 2) skapa eller utveckla koncept; 3) försvara koncepten; 4)
modellbyggande; och 5) ny kunskap som utgör grunden för att medarbetar åter
kan dela med sig sin tysta kunskap och processen kan börja om från början igen.
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Figur 2. Processen för organisationens kunskapande (Nonaka & Takeuchi 1995, s. 84).

Processen för organisatorisk kunskapande (Figur 2) börjar med att medarbetare
delar med sig sin tysta kunskap - motsvarar socialization - eftersom kunskap som
medarbetare besitter inte kan tas tillvara på något annat sätt. För att kunskap
skulle kunna delas måste organisationen ha en plats där medarbetare kan
kommunicera med varandra för att skapa gemensamma mentala modeller och
färdigheter. Andra fasen är intensiv där de gemensamma mentala modellerna och
färdigheterna verbaliseras, vilka i sin tur formuleras till explicita koncepter.
Denna fas motsvarar externalization. Flera metoder kan användas under denna fas
för att omvandla tyst kunskap till explicit kunskap, t ex induktion, deduktion och
abduktion. Abduktion är enligt dem särskilt värdefull eftersom metaforer och
historier då används för att göra den tysta kunskapen explicit. Dialogen mellan
medarbetare skapar koncept där möjlighet till självständigt arbete hjälper
individen att uttrycka sig fritt. Även skiftningar, skapande kaos och variationer
inom organisationen och i dess omvärld samt överflödig information hjälper
organisationer att skapa gemensamma bilder och modeller av det som sker inom
organisationen och dess omvärld. Nonaka och Takeuchi menar att olika koncept
måste verifieras och försvaras för att undersöka om de är något som
organisationen och samhället kan få verkligt nytta av. Det görs under den tredje
fasen som motsvarar internalization. Kriterier för att koncepten skall förverkligas
eller utvecklas vidare involverar bl a kostnader och möjliga vinster, m a o om
konceptet kan bidra till organisationens tillväxt. Efter att konceptet är godkänt kan
den fjärde fasen börja. Under den här fasen skapas det något konkret av konceptet,
en prototyp av något konkret eller en operationell modell av något abstrakt.
Koncepten är uttalade (explicita) och de formas till något konkret som motsvarar
combination. Den här fasen kräver bra samarbete mellan människor och
avdelningar. När processen kommer till den sista fasen har ny kunskap skapats.
Den nya kunskapen fungerar både intra-organisatoriskt då kunskapen kan sätta
igång processen på nytt inom den egna organisationen och inter-organisatoriskt då
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den kan sätta igång kunskapande i andra organisationer, kunder, konkurrenter etc.
Nonaka och Takeuchi menar att hanteringen av den här processen är knowledge
management och en utmaning för organisationer och dess medarbetare (s. 87ff).

För att knowledge management skall bli möjligt för en organisation måste det
skapas roller och färdigheter inom organisationen för att samla in, distribuera och
använda kunskap. Det finns många strategiska och taktiska uppgifter att utföra
och det är orealistisk för en organisation att tänka att de kan börja med knowledge
management-arbete utan att först tänka på vilka specifika roller och
ansvarsområden olika människor inom organisationen skall ha och vilka krav som
ska ställas på knowledge management. Knowledge management som process
kommer inte heller att bli tillfredsställande för organisationer eller individer inom
organisationen om en liten grupp medarbetare skall bära hela ansvaret för en
fungerande knowledge management. Alla inom en organisation måste göra sina
dagliga knowledge management-aktiviteter. De organisationer där knowledge
management-aktiviteter är delar av allas arbetsuppgifter är organisationer som får
mest nytta av sitt knowledge management-program (Davenport & Prusak 2000, s.
107).

3.1.2.1 Knowledge management-aktiviteter

En del av de dagliga knowledge management-aktiviteterna är enbart tekniska.
Sådana aktiviteter är t ex skrivandet av HTML-koder, strukturering och
omstrukturering av kunskapsbaser, installering och underhåll av kunskaps-
orienterad software. Även teknologerna borde ha i tankarna hur de skulle kunna få
kunskapsinnehållet intressant och hur de skulle få människor som har kunskap att
lagra det i organisationers kunskapsbaser. Detta räcker dock inte för
organisationer som behöver medarbetare som har tid att gå genom rapporter och
projektbeskrivningar för att extrahera kunskap från dessa och lagra det i en
strukturerad form samt att underhålla och förfina kunskapen under tiden
(Davenport & Prusak 2000 s. 110).

Davenport och Prusaks (2000) talar om tre olika knowledge management-projekt.
Dessa är kunskapsbank (knowledge repositories), tillgång och överföring av
kunskap (access and transfer) samt kunskapsmiljö (knowledge environment).

Davenport och Prusak (2000) menar att organisationer använt mycket energi till
att behandla kunskap som ”det”, ett ting, skilt från människor som kan skapa eller
använda det. Typiskt för en kunskapsbank är att kunskap som finns i dokument,
rapport, presentationer, artiklar etc. tas och lagras i en bank där det kan lätt
organiseras och återvinnas (s. 146).

Enligt Davenport och Prusak (2000) finns det tre olika kunskapsbanker: 1) extern
kunskap som t ex competitive knowledge, d s v kunskap om konkurrenterna, 2)
strukturerad intern kunskap som t ex rapporter, produktorienterat
marknadsföringsmaterial, och 3) informell intern kunskap som t ex diskussions-
databaser, vilka Davenport och Prusak kallar ”lessons learned”.
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Extern kunskap kan distribueras inom organisationen enligt de intressen och
ansvarsområden som medarbetarna har. Strukturerad intern kunskap kan innehålla
både information och kunskap, för skillnaden mellan information och kunskap
kan vara skiftande, men för att kunskapsbanken inte ska bli en informationsbank,
måste informationen organiseras och kategoriseras noggrant för att öka värdet på
informationen i banken. En informell intern kunskapsbank består av den tysta
kunskap som individer i en organisation besitter. Det är svårt att göra den tysta
kunskapen till något som kan delas med andra inom organisationen. Ofta innebär
det att en vägvisning ges till den tysta kunskapen. Davenport och Prusak ger ett
exempel från Corporate Education Division på Hewlett-Packard där tips, knep,
insikt, erfarenheter och observationer har skrivits ner och lagrats i en databas som
används av både utbildare och praktikanter. Tidigare var dessa tips och råd
fördelade på olika ställen och personalen kunde inte dela med sig sin kunskap på
ett lätt sätt. Den här typen av kunskapsbas har som syfte att breda ut den
traditionella kunskapsdistribueringen och påskynda socialiseringen av en ny
medarbetare genom att organisationens myter och historier, ritualer och rutiner
finns nerskrivna och sökbara i banken (Davenport & Prusak 2000 s. 147-148).

Ett annat knowledge management-projekt som Davenport och Prusak (2000)
hittade i organisationer och som flera organisationer använde sig av är grundat på
att tillhandahålla tillgång till kunskap samt att distribuera kunskap bland
individerna inom en organisation. I den här typen av projekt koncentreras det på
innehavare av kunskap och möjliga användare till kunskapen. Det är svårt att hitta
den individ som besitter behövd kunskap och distribuera den kunskapen till en
individ som är ute efter den kunskapen. Tekniska lösningar inom ramen för den
här typen av projekt varierar, t ex bygger en del organisationer upp nätverk eller
kunskapskartor över vad olika individer inom organisationen, och även utanför
den, kan (s. 148).

Kunskapsmiljö är den sista av de tre typer av projekt som Davenport och Prusak
(2000) talar om. Med kunskapsmiljö menas att organisationer försöker att skapa
en miljö som möjliggör knowledge management. Dessa projekt syftar till att mäta
eller förbättra värdet av kunskap, försök att bygga upp medvetenhet och kulturellt
bemötande kring kunskap, initiativtagande för att ändra på beteenden som är
relaterade till kunskap samt försök till att förbättra processen för knowledge
management. Organisationer når kunskapsmiljön på olika sätt. En del försöker
behandla kunskap som vilken som helst organisatorisk tillgång. Andra gör en
intern audit över organisationens intellektuella kapital och andra fokuserar på att
hantera värdet av tillgången kunskap genom t ex hantering av patent och
licensiering av varumärken och tjänster (s. 149). Några organisationer förespråkar
återvinning av viss typ av kunskap, t ex kunskap om komponentdesign och
kunskap som finns i kundrelationer. Det finns organisationer som koncentrerar sig
på processen att skapa, fördela och använda kunskap. Detta betyder att
organisationer orienterar sig mot att utveckla metoder för att mäta knowledge
management-aktiviteters effektivitet och produktivitet. Dessa tre typer är
renodlade knowledge management-projekt, men i verkligheten blandas projekten
ihop. De projekt som Davenport och Prusak (2000) har tittat närmare på var alla
kombinationer av de tre huvudtyperna och kombinationen antas vara mer
ekonomisk än att använda projekten skilda från varandra (s. 150).
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Enligt Choo (1998) finns det vetande organisationer (knowing organization) där
tre strategiska informationsprocesser: meningsskapande, kunskapande och
beslutsfattande, knyts samman. Tvetydig information från organisationens
omvärld tas emot och placeras i ett sammanhang för att skapa mening. Som
resultat agerar organisationens medarbetare på omvärlden och genererar delade
förklaringar till vad som sker i omvärlden och inom organisationen. De delade
mentala modellerna som uppstår från meningsskapande används för att planera
och ta beslut. Modellerna ger också vägvisning om vilka kunskaper, förmågor och
möjligheter som borde utvecklas inom organisationen. När tvetydigheten har
minskat, kan organisationen börja ta beslut genom att välja rutiner som
organisationen har eftersom många av de situationer som uppstår inte är nya.
Däremot, om situationen är ny måste organisationen skapa nya rutiner från de
mentala modellerna. Meningsskapande kan också indikera att organisationen
saknar kunskap för att agera rätt i en situation. Kunskapande uppnås genom att
omvandla den interna tysta kunskapen som individerna besitter till den externa
explicita informationen som organisationen kan utnyttja. Kunskapande leder till
ny kunskap som i sin tur leder till innovationer, nya produkter och nya
organisatoriska förmågor (s.18).

Processen för meningsskapande identifierar inte bara kunskapsluckor utan också
grundläggande kriterier identifieras för att utvärdera användbarheten och värdet av
den nya kunskapen som utvecklas inom organisationen. Ny kunskap kan också ge
idéer för nya produkter eller tjänster som kanske tillfredsställer krav som tidigare
har varit otillfredsställda. Meningsskapande behövs också för att samla in
information från den potentiella omvärlden eller för att testa om det finns en viss
typ av krav (Choo 1998, s. 19).

Efter att en organisation har samlat in information och skapat mening av
informationen måste organisationen agera. Valet av hur organisationen skall agera
innebär tvetydighet och osäkerhet för organisationen. Kunskapande producerar
nya förmågor som inte är testade och produkter som omvärlden kanske har svårt
att ta till sig. Genom regler och rutiner för beslutsfattande reducerar
organisationen risk, tvetydighet, osäkerhet och komplexitet. Organisationen kan
då definiera mer specifikt vilken typ av information som behövs, vilka kriterier
som gäller samt att tydliggöra sitt mål och syfte med verksamheten (Choo 1998, s.
20).

3.1.2.2 Nyttan av knowledge management

Det har också ställts en fråga om hur framgång skall mätas eftersom den
ekonomiska vinsten av ett knowledge management-projekt är svårt att kvantifiera.
Enligt Davenport och Prusak (2000) är inte kriterier för framgång med knowledge
management annorlunda jämfört med andra projekt som ett företag har.
Kriterierna är t ex att de resurser som är knutna till knowledge management-
projektet ökar, det är ökning i mängden kunskap och dess användning (ökning i
antal dokument tillgängliga i kunskapsbasen eller antal medlemmar i
diskussionsbasen), det är hela organisationens projekt och inte någons individuella
projekt, att organisationen känner sig bekväm med termerna kunskap och
knowledge management samt att knowledge management-projektet leder till
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någon typ av ekonomisk vinst för organisationen (s. 151). Davenport och Prusak
har också identifierat nio faktorer som påverkar om ett knowledge management-
projekt blir framgångsrikt eller inte. Dessa är kunskapsorienterad kultur inom
organisationen, teknisk och organisatorisk infrastruktur, stöd från ledningen,
koppling mellan ekonomisk eller industriell värde, sunt förnuft om projektets
syfte, visionernas och språkets tydlighet, betydelsefulla redskap för att motivera
medarbetare, en viss nivå av kunskapsstruktur och en mångfald av kanaler för
kunskapsöverföring (s. 153). Varje faktor har en specifik betydelse för
organisationen men det påpekas att en kunskapsorienterad kultur som också består
av olika komponenter (bl a positiv inställning till kunskap, frånvaro av
kunskapshindrande element och ett knowledge management-projektet som passar
organisationen i fråga) är kanske den viktigaste faktorn för ett lyckosam
knowledge management-projekt (s. 153).

För att organisationen ska kunna använda sig av och få nytta av knowledge
management måste fem olika krav uppfyllas på den organisatoriska nivån enligt
Nonaka & Takeuchi (1995, s. 74). Organisatoriskt kunskapande, en spiralprocess,
drivs av viljan att nå sina mål. Först måste organisationen utveckla en strategi för
att förvärva, skapa, samla, och utnyttja kunskap. I strategin måste det tydliggöras
vilken typ av kunskap som borde utvecklas inom organisationen. Nästa krav för
organisatoriskt knowledge management är att organisationen skall låta sina
medarbetare arbeta och agera självständigt samtidigt som de är en del av den stora
organisationen. På detta sätt kan tillfällen till oväntade möjligheter öka. Att jobba
självständigt kan också öka möjligheten för medarbetare att motivera sig själva till
att skapa ny kunskap. Nästa steg för att stödja processen är att ge utrymme för
skiftningar och skapande kaos som stimulerar samspelet mellan en organisation
och dess omvärld samtidigt som tillfällen måste ges för medarbetarna att
reflektera över sitt agerande. Utan reflektion skapar skiftningar bara förstörande
kaos istället för skapande kaos. Det fjärde steget är upprepad (redundancy)
information. Begreppet upprepad kan ge intryck av onödig och dubblerad
information samt information overload, men det som Nonaka och Takeuchi menar
med upprepad information är information som avsiktligt överlappar likartad
information inom organisationen. Sådan information kan t ex vara information om
organisatoriska aktiviteter. Fördelen med överlappande och upprepad information
är att medarbetarna vet var andra lagrar sin information och det i sin tur hjälper
dem att dela med sig av sin tysta kunskap, eftersom medarbetarna känner till vad
det är som de andra försöker att formulera. Sista kravet på den organisatoriska
nivån är variation. Organisationens mångfald måste sammanfalla med de
variationer och den komplexitet som finns i den omvärld där organisationen
existerar (s. 74-83).

Quinn (2002) redovisar hur en redaktion skulle kunna implementera knowledge
management på sina arbetsmoment. Vägen mot knowledge management måste
baseras på kommunikation. Alla på redaktionen måste förstå varför förändringen i
journalistik måste ske. Orsakerna till den förändringen är bl a minskande
cirkulation fast populationen växer, information overload, förändringar i
människors livssituation och önskningar som resulterar i förändrade
informationsbehov. För att hjälpa journalisterna att ta till sig knowledge
management måste de få utbildning i hur information skall hanteras.
Journalisterna behöver utbildning bl a i hur man filtrar e-post och hur sökmotorer
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på Internet kan användas effektivt, och hur de får ut mest av redaktionens egna
databaser och arkiv. Knowledge management måste börja med de enskilda
journalisterna och deras möjligheter att hantera sin egen information och kunskap.
Det är först då den informationen och kunskapen kan distribueras för att skapa en
kollektiv intelligens på en redaktion. Tankesättet måste förflyttas från ’varför
skulle jag dela med mig av min information och kunskap’ till ’hur skulle jag
kunna dra nytta av mina kollegors information och kunskap’. Quinn (2002) menar
att samarbete måste förespråkas samtidigt som dubbelarbete och slöseri med
information måste undvikas. Journalister samlar på sig mycket information innan
de skriver en artikel men de sparar bara det som publiceras. Det finns dock några
undantagsfall då journalister sparar även det material som inte kommer med i en
artikel. Journalisterna borde ges tid för att dokumentera det som de har gjort.
Målet är att ta vara på den tysta kunskapen i explicit form. Redaktionerna måste
också synliggöra knowledge management och det kan göras bl a genom
ommöblering, olika symboler och genom att visualisera dagens agenda. Slutligen:
för att knowledge management ska kunna utnyttjas bäst i en organisation måste
journalisterna utbildas i att använda de olika verktygen som finns tillgängliga
inom organisationen (s. 174f).

3.2 Personal information management

Människor har ett behov av att organisera information och kunskap för att kunna
dra nytta av det vid senare tillfällen, då olika informationsbehov dyker upp
(Mackenzie 2000, s. 407). Genom att medarbetarna organiserar sina
informationsresurser och dessa tillgängliggörs för andra, kan hela organisationen
ta del av den informationen som även kan förstås som kunskap p g a att någon har
systematiserat den och därmed har tillfört värde till informationen. Det som kan
vara problematiskt med personlig information management i en organisation är att
alla medarbetare är individer och därför har olika sätt att tänka och organisera sina
resurser.

Barreau (1995) har gjort en studie om hur kontexten där dokumentet skapas eller
skaffas påverkar hur individerna hanterar och organiserar dessa dokument. Hon
menar att arbetsuppgifterna är situationsbaserade och kontextberoende processer
som måste utföras i en viss arbetsmiljö. I sin studie talar hon om personal
information management-system (PIM), som är skapade för individer att använda
i arbetet. I PIM ingår, enligt Barreau (1995), individens metoder och regler för
anskaffning av information som blir en del av systemet, sättet att organisera och
lagra den informationen, sättet att återvinna information samt sättet att producera
de olika produkterna som krävs av systemet, av individen och av organisationen.
Arbetsuppgifterna och arbetsprodukterna passar sällan in i kategorier som t ex
ämne och format som hon menar är några av de vanligaste sätten att organisera,
lagra och återvinna dokument för många informationssystem. Andra faktorer som
användningsfrekvens, datumet för när dokumentet användes senast, hur relevant
informationen är för uppgiften samt hur mycket kognitiv energi som har använts
eller måste användas för att organisera och återvinna information måste också tas
hänsyn till vid organiseringen av information. Informationssystem, vare sig de är
elektroniska eller på papper, måste vara tillräckligt flexibla för att kunna stödja
individernas sätt att organisera samtidigt som de ger möjlighet att modifiera
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informationen till ett format och en ordning som kan användas av andra inom
organisationen (s. 327).

Mycket av informationen i ett PIM kommer från användaren. Dokument varierar
till sitt innehåll och format. De kan vara formella dokument som kräver
bearbetning och noggrannhet, informella dokument där stavning och format
varierar, datafiler, tabeller och bilder. Barreau (1995) menar att organisering är
svårt p g a att dokument liknar varandra, vilket gör det svårt att skilja dem åt.
Situationen görs ännu svårare av att individens arbetsmiljö förändras från den ena
stunden till den andra. Organisering av information innebär att informationen
klassificeras, namnges, grupperas och placeras för återvinning. Hon påpekar också
att dokument som inte lätt kan grupperas eller placeras någon annanstans
grupperas ihop för att undvika besväret av att ta beslut (s. 328).

Systemunderhåll är en viktig del av ett PIM. För backup och rutiner för
uppdatering av felaktigt eller föråldrat material finns det regler, men dessa
varierar från system till system och från organisation till organisation och även
från individ till individ. Minneskapacitet idag är billigt och därför expanderar
innehållet i dessa personliga information management-system. Expanderingen är
inte alltid nödvändig, men sker p g a att det saknas tid för att utvärdera relevansen
eller kvalitet på den information som lagras. Ökningen i mängden information i
systemet, kan enligt Barreau (1995) öka så länge verktygen för organisering och
återvinning håller jämna steg med lagring och systemprestation eller tills
personlig effektivitet och hantering försvagas. Beslut om när och vilka dokument
som ska förstöras eller flyttas till sekundärminne är kritiska för systemeffektivitet
men dessa beslut tas ofta under förhållanden som har påtvingats individen p g a
omständigheterna och inte p g a reglerna. Barreau (1995) menar även att sättet att
återvinna beror på situationen och informationsbehovet som råder när
återvinningen påbörjas. Hon skriver också att det är svårt att bestämma sig för en
vokabulär för att göra dokument sökbara eftersom detta kräver extraarbete och tid,
vilket intervenerar i det dagliga arbetet. Individer har dock informella ledtrådar
när de formella systemen inte räcker till för att återvinna dokument. Dessa
ledtrådar kan vara datum för när dokumentet skapades eller användes senast,
filtyp och storlek (s. 329).

3.2.1 Organisering av resurser

Barreau (1995) kom fram till flera olika kategorier i sin studie för anskaffning,
lagring, organisering, systemunderhåll och återvinning (s. 332-336). Kategorierna
är till viss del baserade på Kwasniks (1991, s. 390) kategorier (t ex
situationsbaserade attribut som tillgång, källa, dokumentets relation till ”mig”,
dokumentattribut som författare, ämne och värdebaserade attribut som intressant,
viktig, inte värdefull) om hur individer organiserar pappersdokument på arbetet.
Barreau menar att organisering av dokument enligt principen vem något tillhör är
svårt i en elektronisk miljö, eftersom ett dokument som finns i någons area ägs av
den personen sätt och vis och ägaren kan modifiera dokumentet för sin egen
användning. Också när ett dokument skapas för någon förknippas dokumentet
med den personen och när dokumentet organiseras enligt vem dokumentet tillhör
är det inte alltid klart vad som menas med ägarskap, betyder det från någon, till
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någon eller om någon. Barreau (1995) menar att sättet att organisera har betydelse
för individens och organisationens produktivitet och effektivitet. Eftersom
individerna kan organisera sin information som de vill, välja hur de namnger
dokument o s v, orsakar det problem för organisationen. Organisationer behöver
enhetlighet inom den elektroniska miljön för att stödja samarbete, överföring av
arbetsuppgifter från en medarbetare till en annan, underlätta återvinning av
dokument när den ansvariga för dokumentet inte är på plats samt att undvika att
utföra samma arbete flera gånger (s. 334).

Gottlieb och Dilevko (2001) har undersökt vilka faktorer som påverkar hur
individer skapar kategorier för länklistor och hur de väljer att klassificera länkarna
inom de olika kategorierna. Länklistorna är inte bara en individuell
informationsresurs utan också en knowledge management-resurs för hela
organisationen, om listorna över länkarna kan delas inom organisationen så att
alla kan ta del och dra nytta av den organiserade informationen. Länklistorna är
både en individuell och organisatorisk resurs och det ställer, enligt Gottlieb och
Dilevko, särskilda krav på att skapa en metod för att organisera dessa. Samlingen
av länkar liknar en elektronisk adressbok men länkarna organiseras inte i
bokstavsordning utan då använder man ett mer personligt och därmed mer
subjektivt sätt att organisera. Svårigheten att organisera länkar för flera användare
är att alla har olika uppfattning om hur webbsidorna borde definieras och vilka
faktorer som påverkar var webbsidorna placeras inom klassifikationsschemat (s.
517). Även individernas preferenser om hur de vill navigera (platt eller hierarkisk
struktur i mapparna) bland länkarna påverkar hur samlingen skall organiseras (s.
518).

Gottlieb och Dilevko (2001) skriver att individers sätt att konstruera kategorier
och hur de väljer vilka webbsidor som skall klassificeras inom vilka mappar, är
organisatoriska frågor som är relevanta för både organisering av länkar och
pappersdokument som t ex ämnet i dokumentet och vilket syfte dokumentet har
inom organisationen. Samtidigt finns det faktorer som påverkar bara den
elektroniska miljön. Dessa faktorer kan vara t ex hur användaren vill navigera
bland mapparna p g a att de kan vara organiserade antingen i en platt struktur eller
en i hierarkisk struktur med huvudmappar och undermappar. Detta i sin tur väcker
en fråga hur den individuella ordningen bland länkarna påverkar
informationsåtervinningen och arbetet för organisationens medarbetare. Länkarna
kan organiseras i datumordning, men det hjälper endast den som har ordnat länken
efter datum och inte de andra. Den som har lagrat webbsidan känner också till
sidans titel och URL men andra användare kan bara bläddra genom URL:en och
det kan vara svårt eftersom många URL är otydliga. Sammanhanget i vilket
länken läggs till samlingen påverkar var i samlingen länken klassificeras (s. 518).
Gottlieb och Dilevko menar att identifiering av de faktorer som påverkar
individers klassificering och ordning av länkar hjälper till att utveckla ett delat
informationssystem i en organisation (s. 519).

Gottlieb och Dilevko (2001, s. 524) identifierade tio kategorier som, liksom
Barreaus (1995) kategorier, har sina motsvarigheter i Kwasniks (1991, s. 390)
kategorier för pappersdokument. Dessa kategorier delades för bättre överblick i
fyra kontextattribut och sex innehållsattribut. Både kontext- och innehållsattribut
innehåller information om hur organiseringen har gått till. Kontextattribut är dock
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mer än bara dokumentet som klassificeras. Dessa attribut ger också information
om individens förhållande till informationen som sådan, klassifikationen av
informationen eller dess återvinning i individens mappsystem. Innehållsattribut i
sin tur identifierar beslut som har baserats på webbsidans innehåll utan någon
relatering till kontext från individen (s. 525). De har inte tagit till hänsyn till
Kwasniks (1991) kategori av ägandet. Detta motiverar de med frågan om
elektroniska länkar och dokument kan ägas på samma sätt som pappersdokument
kan. Frågan om vem som äger sidan försvårar organiseringen ytterligare om
webbsidans ”källa” förstås som kontext- eller innehållsattribut. Om ”källan” ses
som kontextattribut som Kwasnik (1991) tolkade det, skulle ”källan” i så fall vara
författarna till artikeln eftersom de valde ut de länkarna som deltagarna i studien
skulle organisera, men i Gottliebs och Dilevkos studie har ”källan” tolkats som
innehållsattribut som markerar vem som är sidproducenten (s. 525).

I studien kom det fram att ämnet användes ensamt för att klassificera länkar. Detta
indikerar enligt Gottlieb och Dilevko (2001) att individer litar på ämnet som ett
bra kännetecken och att det är ett icke-kontextuellt attribut. Ämne som ett
klassifikationskriterium användes ofta ihop med ett innehållsattribut, nämligen
form som indikerar i vilket form webbsidan eller delar av webbsidan är
tillgängliga (s. 527). Ämne användes ofta ensamt eller med andra klasser och
därför drog Gottlieb och Dilevko (2001) slutsatsen att ämnet är en naturlig och
fundamental del av hur individer organiserar information (s. 528). Kwasnik (1991,
s. 397) märkte att andra kategorier oftast användes ihop med ämnet, vilket även
Gottlieb och Dilevko bekräftar i sin studie. De menar att detta faktum förespråkar
att det bör finnas flera element och kriterier som påverkar hur dokument
organiseras, eftersom ämnet kan förstås olika av olika individer (s.528). Det
faktum att ämnet används för organisering av dokument kan kanske användas när
organisationer försöker skapa ett uniformt sätt att organisera dokument i ett
organisatoriskt sammanhang med flera användare. Detta frambringar dock
problemet med att webbsidorna borde uppfattas och organiseras identiskt av alla
användare, vilket inte alltid är fallet som både Barreau (1995) och Gottlieb och
Dilevko har kommit fram till. Även andra kriterier än ämne kan leda till att
länkarna klassificeras i olika mappar, vilket kan leda till problem inom
organisationen och det delade informationssystemet (s. 530).

Resultaten från Gottliebs och Dilevkos (2001) studie visar också att beslut som
baseras på samma klassifikationsattribut kan resultera i att dokumentet placeras på
helt olika ställen lika lätt som det kan placeras på samma ställen i klassifikations-
schemat. De menar också att skillnaden mellan kontextattribut och innehålls-
attribut blir otydlig och att faktorer som  traditionellt sett hört till innehållsattribut
kan tolkas väldigt olika och det i sin tur reflekterar de olika kognitiva processer
som styr klassificering av informationsresurser (s. 533).

3.3 Journalisters informationssökning

Byström och Järvelin (1995) har gjort en studie om informationssökning och hur
arbetsuppgifter påverkar individers sätt att söka information generellt.
Arbetsuppgifter har en tydlig början och slut och utifrån uppgiften bestämmer
personen hur hon / han ska söka information, vilken typ av information som
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behövs och varifrån personen vill söka sin information. I komplexa situationer
finns det två olika syften som information behövs för: 1) att formulera problem
och 2) att lösa problemet (s. 191).

Byström och Järvelin (1995) har delat arbetsuppgifterna i fem kategorier i
enlighet med hur strukturerade och hur komplexa de är. Den första kategorin
består av arbetsuppgifter som är automatiserade och där individen redan före
utförandet kan säga vilken typ av information som behövs för att lösa problemet
och utföra arbetet. I nästa kategori är den mesta av informationen som behövs
förutbestämd men det kan ändå behövas mer information för att tydliggöra
situationen ytterligare. Den tredje kategorin är vanliga situationer där beslut måste
tas medan arbetsuppgifterna fortfarande är ganska strukturerade, trots den
situationsbaserade ovissheten som spelar stor roll när det gäller vilken typ av
information som behövs. Situationer där man vet resultaten men inte har något
förutbestämt tillvägagångssätt är den fjärde kategorin. Eftersom
tillvägagångssättet är obestämt och kan inte heller informationsbehoven fastslås.
Den sista kategorin är situationer som är helt nya, oväntade och ostrukturerade
och därför kan inte resultaten, processen eller informationsbehoven inses i förväg
heller (s. 194).

Byström och Järvelin (1995) använder sig av tre olika kategorier för att beskriva
informationen. Dessa är 1) probleminformation; som oftast är tillgänglig i
problemmiljön, 2) domäninformation; som består av fakta, koncepter, lagar,
information som är testad vetenskapligt och finns i t ex textböcker och 3)
information för problemlösning; som består av metoder för att lösa problem och
beskriver vilken problem- och domäninformation som borde användas för att lösa
problemet. Då det finns skillnader i typ av information finns det också skillnader i
de källor där man kan hitta informationen (s. 195).

Information som behövs för att utföra de automatiserade arbetsuppgifterna är ofta
probleminformation och förväntningar på att kunna utföra uppgiften är väldigt
höga. Probleminformation hämtas från interna källor och de är ofta olika
organisatoriska dokument, som propositioner, journaler, anställningsuppgifter och
liknande. Informationssökningen lyckas oftast och informationen som hittas är
användbar. I nästa kategori informationssituationer är ambitionen att kunna utföra
arbetsuppgiften hög men kan ändå misslyckas. Informationen för dessa situationer
består av både probleminformation och domäninformation. Individerna vet också
vilka källor de skall använda för att kunna utföra arbetsuppgiften och de är flera,
mer varierande till sitt innehåll än i den första kategorin och de är ofta också
interna och muntliga. När det gäller situationer där enkla beslut måste tas är
informationsbehovet mer komplext och det kan bestå av alla tre olika typer av
information (probleminformation, domäninformation och information för
problemlösning). Källorna är ännu fler och experter samt litteratur används i
större utsträckning än tidigare. Informationssökningar i denna kategori lyckas för
det mesta. I den fjärde kategorin är ambitionsnivån fortfarande hög men
arbetsuppgifterna är mycket komplexa. Både probleminformation och
domäninformation behövs men för det mesta behövs information för att lösa
problem. Källorna för den här typen av information är till en stor del experter.
Den sista kategorin har inte behandlats av Byström och Järvelin för de menar att
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situationer som är helt nya och oväntade sällan uppstår (Byström & Järvelin,
1995, 203-208).

Byström (1996) har använt de fem kategorierna för arbetsuppgiftsfördelning även
i ett journalistiskt sammanhang. Den första kategorin är automatiserade
arbetsuppgifter där journalister bara formar nyheten till ett publicerbart format,
t ex fotbollsresultaten. Hur ämnet skall behandlas i rutinjournalistik är
förutbestämt, men journalisten kan överväga att hämta mer information. I den
tredje kategorin, normaljournalistik, kan journalisten ta flera olika vägar för att
utföra arbetet. I nästa kategori, granskande journalistik, behandlas ämnet både i
övergripande termer och i detalj. Sista kategorin är undersökande journalistik som
är den mest komplexa av kategorierna när det gäller informationsbehov och val av
källor. För att arbetsuppgiften skall höra till denna kategori måste den uppfylla ett
visst krav, nämligen att uppdraget är helt oväntat och betydelsefullt (jmf Bernstein
och Woodwards upptäckande av Watergate-skandalen, eller Bratt och Guillous
avslöjande av IB-affären) (s. 325).

Campbell (1997) har inte delat upp journalisternas arbetsuppgifter i mer än två klasser
och hon menar istället att processen att skriva en nyhet består av identifiering av ämnen
som kan ha nyhetsvärde och att samla information som kan användas för att konstruera
en nyhet. Det som i sin tur påverkar hur mycket information som journalisterna kan
söka beror på t ex deadline och utrymme som är utsatt för nyheten. Hon menar att på en
tidning har journalisterna mer utrymme och tid för djupare information och analys än
journalisterna på TV-nyheterna. Dessa faktorer reflekteras i journalisternas sätt att
använda sökstrategier och vilka källor som väljs för informationssökning (s. 61).

Campbell (1997) skriver att journalister har tillgång till flera olika typer av källor.
Dessa inkluderar bl a personliga kontakter, elektroniska databaser, samtal, tips
från allmänheten, diarier och pressreleaser. Campbell menar att journalister
föredrar muntliga källor framför skriftliga för att muntliga källor förklarar och
kommenterar ämnet i enklare termer än t ex en vetenskaplig undersökning, men
även användning av muntliga källor begränsas av tid och utrymme (s. 63). Hon
menar att också att journalister verkar söka efter den information som är lättast
tillgänglig (s. 60).

Byström (1996) menar att användning av olika källor för informationssökning är
beroende av vilken typ av journalistik det är frågan om. Hon menar att t ex för
rutinjournalistik används det för det mesta externa informationskällor och oftast är
de muntliga. Muntliga källor definierar hon som människor som berörs av frågan,
både privatpersoner och representanter för organisationer och offentliganställda.
De skriftliga källorna är nästan uteslutande interna källor. Största delen av
journalisters arbete består av normaljournalistik då experter och litteratur sällan
används. Andra medier används inte heller som källor i denna kategori (s. 333-
337).

Journalister arbetar ganska sällan jobbar med granskande journalistik. Källorna
för granskande journalistik är till en större del externa och muntliga. Muntliga
källor som används är ofta experter, interna källor, litteratur och människor som
berörs av ämnet som granskans. Andra källor används i mindre utsträckning. De
tre första arbetskategorierna (automatiserade arbetsuppgifter, rutinjournalistik,
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normaljournalistik) utgör det mesta av journalisters arbete. Källorna och typen av
information som behövs förändras och de blir mer komplexa i takt med att
arbetsuppgifterna blir svårare. Också att många av de externa källorna är muntliga
och de skriftliga källorna interna, avspeglas i sättet journalister jobbar på
(Byström, 1996 s. 333-337).

Campbell (1997) menar att även om journalister har tillgång till elektroniska
källor besitter de inte en sådan kunskap om informationssökning så att deras
sökning i databaser blir ekonomisk och effektiv och därför föredrar journalister de
att tala med någon ämneskunnig eller att använda de interna kontakterna de har
inom nyhetsmedierna (s. 62). Attfield och Dowell (2003) menar att journalister
väljer att söka igenom artikeldatabaser för att se vad som har skrivits tidigare för
att en nyhet måste vara både ursprunglig, sann och ha nyhetsvärde. Genom en
sökning i en databas kan journalisten få en uppfattning om de tre faktorerna men
också en personlig förståelse av ämnet (s. 194).

Campbell (1997) skriver att journalister använder sig av snöbollsmetoden för att
söka information, vilket innebär att de använder sina kontakter för att komma
vidare till andra kontakter. Hon skriver också att journalister har sin läsekrets i
tankarna när de söker information. Det påverkar valet av information och
specialister som de väljer att intervjua (s. 64). Attfield och Dowell (2003) skriver
att journalistik är dynamiskt arbete. Med detta menar de att även om journalisten
vet vad hon/han är ute efter kan inriktningen på artikeln ändras under arbetets
gång och då måste journalisten tillbaka till informationssökningsfasen (s. 198).

Journalister behöver stora mängder av aktuell och saklig information och de
behöver informationen väldigt snabbt. De har generellt sett bra tillgång till olika
informationssystem, källor och kanaler. Det enda som skapar problem är bristen
på tid. Förändringen i mängden av information och andra faktorer i journalisternas
arbetsmiljö förändrar journalisters informationsbehov och sättet att söka
information på (Nicholas & Martin 1997, s. 43).

Journalisternas informationsbehov är beroende på bl a vilken typ av tidning de
arbetar på, daglig eller veckotidning, nationell, regional eller lokal, kvälls- eller
morgontidning. Skillnaden är att en del journalister kan planera arbetet längre
framåt än andra, en del har kanske mindre geografisk täckning och kvällstidningar
kan skriva om andra saker än morgontidningar. Även vilken avdelning
journalister arbetar på påverkar informationsbehovet eftersom tidsperioden för att
producera nyheter varierar. Så har t ex journalister mer tid att producera features
än de har att skriva dagliga nyheter (Nicholas & Martin 1997 s. 44).

Tidningar försöker täcka många ämnen och därför täcker journalister också många
ämnen, även om de till viss del specialiserar sig på något ämnesområde. Detta
leder till att journalister inte kan betraktas som en homogen grupp. Nicholas och
Martin (1997) menar att när journalister försöker kommunicera sina
informationsbehov till en förmedlare, ger de ofta svaga och generella
beskrivningar om ämnet och vad de vill ha (s. 44). Detta gör journalister för att
skydda sina intressen för det finns krav att nyheterna är värda att ta upp i en
tidning, originella och att de motsvarar tidningens bevakningsområde (Attfield &
Dowell 2003 s. 194). Andra orsaker som Nicholas och Martin (1997) tar upp är att
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svaga beskrivningar om informationsbehov avspeglar journalisternas egen
osäkerhet om vad det är för information som de vill ha. Det kan vara svårt för
journalister att definiera vad de vill ha även om de känner till relevant information
när de får den. Även professionell arrogans spelar in för att journalister inte förstår
varför en informationsspecialist skulle vilja veta något om deras arbete.
Journalisternas odefinierade informationsbehov borde dock inte förstoras, för ofta
vet de exakt vad det är för information som de behöver och vill ha. Detta märks
när journalister söker online, för då söker de för det mesta namn på personer och
organisationer (s. 44).

Nicholas och Martin (1997) menar att journalister behöver information för fem
olika funktioner. För det första behöver journalister information för att kolla upp
fakta om t ex vilka som är involverade i en fusion eller för att dubbelkolla
publiceringsdatum på en artikel. Journalister behöver också veta vad som pågår i
världen och därför omvärldsbevakar de hela tiden. Journalister måste också göra
sina egna undersökningar och emellanåt kan en del av informationssökningen
delegeras till tidningens bibliotekarie. Journalister måste också skapa ett
sammanhang för nyheten och därför behöver de information för att förstå och se
sammanhanget och bakgrunden till en nyhet. Den femte funktionen för
journalisternas informationsbehov är stimulus. I andra fall vet journalister vilken
information de vill ha men i detta fall är informationsbehovet osäkert och
informationssökningen är ostrukturerad och ofokuserad och då kan sökningen
tyckas vara dålig. Dock kan en dålig sökning oavsiktligt medföra i ett bra resultat
(s. 45).

Mycket av den information som journalister kräver och behöver är av historiskt
eller beskrivande till sin natur och därför använder de mycket av klippings
(tidningsartiklar och bilder som finns organiserade i pappersarkiv) och intervjuer
för insamlandet av information. Informationens intellektuella nivå måste också
vara sådan att både journalisten och i senare led läsaren kan förstå den.
Journalister behöver alltså mycket information. Mycket av detta behov beror på
att journalister kanske har ett brett område att täcka, att de också behöver aktuell
information och kanske också för att de inte alltid vet vad för information de är
ute efter. Journalister ändrar på sina artiklar under arbetets gång och även
nerlägger artiklar. Detta betyder att journalister går igenom stora mängder av
information och kastar även bort mycket (Nicholas & Martin, 1997, s. 46-47).

Journalister kräver inte att informationen skulle vara heltäckande eller
uttömmande eftersom de alltid måste avsluta informationssökningen vid en till
synes godtycklig punkt, nämligen vid artikelns deadline. Informationssökning är
därför alltid en ofullständig process för journalister. De värdesätter information
med kvalitet. De vill också dubbelkolla sin information och sina intervjuer,
speciellt informella intervjuer, som utgör det största problemet eftersom de inte
går att dubbelkolla. Tidningar konkurrerar med andra tidningar och medieföretag
om att vara ute med nyheter först och det är därför strategiskt viktigt för tidningen
att informationen är aktuell. Journalister behöver också bakgrundsinformation och
om detta behov nedvärderas, är det svårt för dem att t ex sätta nyheten i ett
sammanhang (ibid., s. 48).
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Nicholas och Martin (1997) skriver också att det finns en del faktorer som hindrar
journalisters informationssökning. Brist på tid är den viktigaste orsaken, men även
problem med tillgång till information och informationskällor, information
overload och brist på utbildning i informationssökning är faktorer som skapar
problem för journalister i deras informationssökning. Informationskulturen på
tidningar borde vara öppen för att motverka dessa problem. Utbildning är svårt att
ordna p g a att journalister har många källor att söka i och de är inte ute efter
information som är fullständig. Kunskap att söka och medvetenhet om olika källor
är ojämn bland journalister (s. 51).

3.4. Knowledge management inom medieföretag

I detta kapitel redovisar jag något av den litteratur som jag har läst och som jag
kommer att diskutera utifrån i kapitel fem.

Sättet att arbeta med journalistik håller på att förändras. Det finns flera faktorer
som fungerar som drivande krafter i förändringen: bl a information overload,
teknologi, sjunkande antal abonnenter och försäljning av lösnummer samt
samhällets ekonomiska och sociala förändringar påverkar journalistiken. Även
journalisternas roll förändras. Mängden av information innebär att journalister inte
längre är gatekeepers som de kanske var tidigare utan mer som guider. Det
betyder att behovet av nya affärsidéer i medieföretag behövs för att stödja denna
nya roll som journalister har (Quinn 2002, s. 6).

Quinn (2002) menar att knowledge management är viktigt för dagens
medieföretag för att de ska bli informationsbaserade organisationer som bättre kan
konkurrera med andra medieföretag. Han skriver att knowledge management
skulle öka journalisternas användning av data och information, vilket i sin tur
skulle förbättra journalistiken och hjälpa journalisterna i deras arbete. Knowledge
management innebär att journalister lär sig att lagra, överföra och distribuera
information på ett sätt som gör informationen användbar nu och i framtiden. Detta
i sin tur innebär att en ny typ av organisationskultur där grupparbete och
samarbete gynnas och att hantering av information görs systematiskt istället för
osystematiskt, något som har varit kännetecknande för journalister tidigare (s. 3).
Han menar också att en av de viktigaste tankarna inom knowledge management är
att kunskap blir mer värdefull när människor delar med sig av sin kunskap och
därför är organiseringen av effektiv fördelning av kunskap viktig (s. 96).

Enligt Quinn (2002) måste tre stora förändringar ske i dagens medieföretag för att
knowledge management ska bli effektivt. Den första gäller journalistens sätt att
förstå sitt arbete. Journalister måste vara villiga att ändra sitt sätt att arbeta och
därmed sin syn på den roll de har idag. Den andra förändringen som bör ske är
den fysiska strukturen på en redaktion. Strukturen påverkar informationsflödet
och för att stödja detta flöde måste redaktioner fungera annorlunda. Redaktioner
måste börja tänka på den information som hanteras och den kunskap som skapas
på redaktionerna.  För det tredje måste journalister förändra sin attityd mot
teknologin och den hjälp som teknologin kan ge dem i deras arbete. Managers
måste dock förstå att teknologin är ett verktyg för att utföra arbetet och inte ett
verktyg som utför arbetet (s. 31f).
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Även Al-Hawamdeh (2002) tar upp faktorer som förespråkar implementeringen
av knowledge management i organisationer. Han menar att organisationer som är
beroende av tyst kunskap och hantering av den tysta kunskapen har användning
för knowledge management eftersom organisationer kan uppnå organisatorisk
effektivitet med knowledge management genom att inte behöva uppfinna hjulet
flera gånger. Andra faktorer som han tar upp är maximering av organisationens
potential och att hålla sig på toppen (Information Research, 8, 1, paper no. 143
http://InformationR.net/ir/8-1/paper143.html).

3.4.1 Knowledge management-verktyg för journalister

Det finns olika verktyg och teknologier för att underlätta knowledge management
som i sin tur kan leda till kvalitetsmässigt bättre journalistik. Nyckeln till bättre
journalistik är kontinuerlig utbildning i informationssökning och användning av
de olika verktygen samt entusiastiskt ledarskap (Quinn 2002, s. 114). Målet i form
av bättre journalistik kommer inte att nås om journalisterna inte har välfungerande
kontakter med sina kollegor och alla sina informationsresurser oberoende av var
de befinner sig fysiskt (ibid., s. 121).

Kunskapssystem borde ge journalister tillgång till olika typer av information och
även samma information, så att de kan samarbeta var de än befinner sig.
Information som de samlar på sig borde också tillgängliggöras för framtida
användning för att i sin tur underlätta skapandet av ny kunskap. Intranät och
intranätsbaserad teknologi, andra verktyg som underlättar samarbete samt
sofistikerade sökverktyg är viktiga för användning av kunskapstillgångar.
Människorna i ett kunskapssystem är det viktigaste eftersom det är användarna
som värdesätter informationen (Quinn 2002, s. 22). Kunskapssystem borde också
ge journalister möjlighet att producera artiklar i flera olika format och även hjälpa
till att lagra materialet i redaktionens arkiv eller andra databaser (ibid., s. 131).

Ett av det viktigaste sätten att använda knowledge management är genom
samarbete, för då kan medarbetarna dela med sig av sina idéer och tankar, men ju
större organisation är desto svårare är det att få medarbetarna att arbeta
tillsammans. Intranät är ett bra sätt att länka ihop människor och grupper och det
är därför ett viktigt verktyg för knowledge management. Om intranät användes
rätt, effektivt och uppdaterades ofta, skulle medarbetare i en organisation göra
bättre undersökningar och de skulle också veta vad de vet (”know what they
know”, Quinn, 2002, s. 94). Quinn refererar till en av de viktigaste tankarna inom
knowledge management: medarbetare måste få tillgång till den kunskap som
andra medarbetare besitter. Initiativet för en effektiv användning av intranät måste
komma från ledningen. Om det uppdateras ofta, kommer intranätet att ge
journalisterna snabb tillgång till informationen, vilket leder till att de har mer tid
för att göra undersökningar, vilket i sin tur förbättrar kvaliteten, i detta fall
kvaliteten på journalistiken (s. 95).

Databaser är viktiga för knowledge management enligt Quinn (2002).
Informationen i databaser är välstrukturerad, vilket möjliggör distribuering och
manipulering av information till kunskap. E-post och filter för inkommande e-post
som klassificerar den till olika mappar enligt olika principer är också en viktig del
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av knowledge management. De som kan använda de olika elektroniska
hjälpverktygen effektivt har inte problem med överflöd av information utan kan
hantera informationen väl (s. 116).

3.4.2 Betydelsen av knowledge management för journalistiken

Enligt Quinn (2002) befinner sig den traditionella journalistiken i förändring. Han
menar att journalister inte längre kan tänka bara på det medium inom vilket de är
utbildade eller arbetar utan att de skall tänka gränsöverskridande. Quinn kallar
detta för förenande journalistik (convergence journalism). Det innebär att den nya
journalistiken använder material på nytt i olika format så att det passar tidningen,
t ex online, televisionssändning, teletext, samt att det kan tillgängliggöras även i
andra format såsom t ex mobiltelefon. Den här typen av journalistik kan bli
intressant för medieföretagen eftersom den passar läsarkretsen och dess olika
behov och eftersom den ger medieföretagen möjlighet att marknadsföra en och
samma produkt på flera olika arenor (s. 59).

Förenande journalistik har också andra fördelar. Den kan skydda medieföretagens
intäkter från reklam och det finns potential att dra ner kostnader genom ökad
produktivitet. Den kan också förändra journalistiken genom att den ger
journalister möjligheter att publicera sina artiklar i det för  artikeln mest passande
formatet. Det innebär också att materialet kan återanvändas lättare än innan p g a
att varje medium har olika krav på rapporteringen. Den här nya typen av
journalistik kan också ses som en utveckling av information management till
knowledge management eftersom journalister måste visa hur de använder,
kontrollerar och omformar deras mest värdefulla resurs, information (Quinn 2002,
s. 61).

Quinn (2002) skriver att kunskaper i att samla, sätta ihop och förvandla
information till kunskap är viktiga för en journalist. Han menar också att antalet
konkurrenter från nya områden kommer att öka. Traditionella media som t ex
dagstidningar kan skilja sig från konkurrenterna genom kvalitetsjournalistik, men
det är dyrt. Detta leder till att det finns två typer av vinnare nämligen små,
fokuserade medieföretag och väldigt stora medieföretag. Journalister måste ta till
sig nya typer av journalistik som t ex multimedinrapportering. De måste också
lära sig att dra nytta av företagens arkiv för att hänga med i de förändringar som
sker inom journalistiken (s. 13).

Konsumenterna kommer att ha flera olika nyhetsprodukter att välja mellan och då
kommer kvalitet att bli en av de viktigaste punkterna att konkurrera med. Därför
förblir information och kunskap som skapas från den inhämtade informationen
den viktigaste grundpelaren i ett mediaföretag. Den information som journalister
samlar på sig, delar med sig av, lagrar och publicerar kommer att vara
organisationens mest värdefulla tillgång. Intressant blir då hur dessa medieföretag
hanterar  information och kunskap. Medieföretagen har tidigare ansett sig själva
som tillhörande tillverkningsindustrin för pappersprodukter och inte som
producenter av kunskap. Medieföretag måste förändra sitt tankesätt och  se sig
själva som  kunskapsproducerande företag (Quinn 2002, s. 17f).
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4. RESULTAT

Syftet med detta kapitel är att redovisa resultaten från intervjuerna. Jag börjar med
redovisningen  av frågorna om journalisternas informationssökning och hantering
av information. Sedan  tar jag upp frågan om vad knowledge management kan
vara inom journalistiken. Efter detta kommer jag in på vilken betydelse
knowledge management kan ha för den undersökta dagstidningen och vilka
metoder som finns där för knowledge management.

4.1 Journalisternas informationssökning och hantering av
materialet

Jag kommer under det här avsnittet att gå igenom de delar av intervjumaterialet
som handlar om hur informanterna söker information och hur de sedan hanterar
informationen.

4.1.1 Informationssökning

Tidningen där jag har utfört intervjuerna och projektarbetet har tidigare haft en
bibliotekarie/researcher. Tjänsten finns dock inte kvar. Bibliotekarien hjälpte
journalister i deras informationssökning samtidigt som han byggde upp ett
bibliotek på tidningen. Via bibliotekarien hade journalisterna tillgång till flera
olika databaser, uppslagsböcker och andra källor. Två av de fyra informanterna
berättar om betydelsen av bibliotekarien och meningarna går isär. Den ena menar
att journalisterna på tidningen fick bra hjälp av bibliotekarien och att de kunde
lämna över informationssökningen till honom. Den andra tyckte däremot att
bibliotekarien inte kunde ställa de rätta frågorna om vad det var för information
som journalisterna behövde och därför blev framtaget material ofta felaktigt.
Informanten menar att det tog mer tid att gå igenom framtaget material än om
journalisten hade utfört sökningen själv. Tidningen har inte längre ett uttalat
bibliotek eller en faktaredaktion. Journalisterna ska göra sina egna
informationssökningar, vilket enligt informanterna är en del av arbetet.
Informationssökning tar olika lång tid beroende på omfånget av artikeln, men det
beror också på hur mycket tid journalister har till sitt förfogande.

Alla informanterna säger att de är nöjda med sin förmåga att söka information,
men att utbildning inte skulle skada. De menar att deras långa erfarenhet av
tidningsarbete har lärt dem att snabbt ta fram information. En av informanterna
säger att hon klarar sig bra som det är och hon skulle inte prioritera utbildning i
informationssökning, även om hon senare säger att det kanske finns ingångar och
snabbare genvägar till den information som hon behöver, men att hon inte vet
vilka dessa är.

Alla informanterna säger att de redan innan de börjar en sökning vet vad de är ute efter
och att de för det mesta också hittar den information som de vill ha. De har ofta en idé
om vad ämnet handlar om och därför söker de sällan på måfå. En av informanterna
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berättar att hon ofta söker material och ämnesspecialister med lokalanknytning när ett
ämne är lokalanknutet. En av informanterna säger att det händer att hon inte vet något
om ämnet hon skall skriva om och att hon då börjar på Internet för att se om det finns
något om ämnet där. Efter att hon har fått några träffar och läst på om ämnet kan hon
börja fundera på vilka frågor hon vill ställa och vad det är för information som hon
behöver mer av. Informationen som informanterna söker är, för det mesta,
bakgrundsinformation för att kunna formulera frågor som kan sedan ställas till de rätta
instanserna. En annan av informanterna berättar att om sökningar för
bakgrundsinformation är väl utförda så finns det kanske inget annat att göra än att ställa
några få relevanta frågor. Alla fyra informanter säger att det händer att de under
skrivandet måste gå tillbaka och göra om informationssökningen eftersom de märker att
de saknar information.

De fyra informanterna slutar söka information vid olika tillfällen. En informant
säger att hon slutar söka när hon är färdig med artikeln. Eftersom hon under
skrivandet ibland kan märka att hon saknar något är det först när artikeln är färdig
som hon vet att hon har all den information som hon behöver. En annan säger att
hon slutar när hon har fått svar på sina frågor och när hon inte känner någon
tidsbrist utan mer en platsbrist. Hon säger också att tidningsläsaren inte märker
om hon har lagt mer eller mindre tid på att söka information eftersom hon ändå
inte kan få med det i texten. Hon tror att det inte heller är värt så mycket att söka
för mycket information. En annan av informanterna säger däremot att han samlar
på sig mer information än han kanske behöver och fortsätter ett tag till efter att
han har fått det som han behöver för att skriva sin artikel. Den fjärde informanten
säger att han ibland måste  avsluta sökningen för tidigt p g a tidsbrist. För det
mesta känner han dock när han har den optimala informationen d v s det enligt
honom väsentliga. Det sker när han börjar stöta på samma saker från flera olika
håll. Han kan dock känna att det finns mer att hämta, men att ta fram det skulle
vara slöseri med tid.

4.1.2 Vilka källor väljs och varför?

Informanterna berättar att det finns flera olika källor på tidningen såväl
elektroniska, tryckta som mänskliga och att dessa används i varierande
utsträckning. Källorna på tidningen är bl a uppslagsverk (som är spridda över hela
redaktionen efter att bibliotekarien/researchern slutade där), kalendrar och andra
böcker. Ingen av informanterna vet exakt var böckerna finns efter det att
redaktionen byggdes om. Böckerna är inte längre systematiserade och en av
informanterna säger att de är hänvisade till sig själva, kollegor och de resurser
som finns via datorn. Tidningens bibliotek är, enligt informanterna, på sparlåga
p g a de ekonomiska förhållandena i dagens samhälle och på tidningen, men också
p g a att mycket av det som förr fanns i pappersformat idag finns i elektroniskt
format och är tillgängligt via Internet. Informanterna har inte heller delat in
källorna i interna och externa källor. Det är bara en av informanterna som
reflekterar över vad en källa är, men han tänker i termerna en källa och ett
medium, alltså om t ex ett fax eller Internet är källor eller om de är medium.
De resurser som tidningen har tillgång till via datorn och som informanterna
nämner är bl a Internet och deras egna mappar. Via Internet har informanterna
tillgång till Infotorg som ger tillgång till olika databaser. De har också tillgång till
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olika myndigheter, regeringen samt olika departement, Mediearkivet och
tidningens eget textarkiv. Informanterna använder också Nationalencyklopedin
via datorn. Olika bibliotekskataloger är också, av informanterna, välanvända
källor.

 Bland mer traditionella källor är olika typer av arkiv som t ex riks- och statsarkiv
sådana som används av informanterna. Även experter och specialister på
universitet, högskolor och forskningsinstitut ses som källor av informanterna och
dessa kontaktas för det mesta via e-post. Gula Sidorna, både på papper och via
Internet, är något som informanterna använder sig mycket av. Handlingar av olika
slag, speciellt från kommunen, är mycket viktiga källor för mina informanter. En
av informanterna har urklipp och en annan berättar om en kollega som hade ett
väldigt välorganiserat klipparkiv, som dock börjar bli föråldrat eftersom det inte
uppdateras eller används längre. Många av de källor som traditionellt sett har varit
i pappersformat (t ex stats- och kommunkalendrar) är nuförtiden i elektronisk
format och informanterna har tillgång till dessa via Internet. En av informanterna
säger att ”nätet idag är så att säga vårt pappersarkiv men det är snabbare och
mycket större”.

Alla informanterna tycker att det de kan ta fram via Internet är den viktigaste
informationen. Informanternas anledningar till att välja en källa framför en annan
är olika. En av informanterna använder sig mycket av Mediearkivet och
tidningens eget textarkiv eftersom de enligt honom är de bästa källorna. Detta
p g a att informationen där är lättillgängligt. Han menar också att den bästa källan
för en journalist är en annan journalist, eftersom de redan på ett populärt sätt har
sammanställt alla uppgifter. Det går dock inte alltid att lita på dessa, medger han.

Mediearkivet och tidningens eget textarkiv är också källor där journalisterna kan
se vad som har skrivits om något speciellt ämne sedan tidigare, så att de inte
skriver en likadan artikel igen. En av informanterna säger att han hellre läser en
sammanfattning än går igenom en tjock skrift med tabeller och siffror. En annan
informant är på samma linje och menar att det är bäst att tala med någon som kan
mycket om ämnet och låta den personen framträda i artikeln och på så sätt ge
auktoritet åt artikeln. Han säger att det är lätt att ta fram information, men att det
är svårare att hinna gå igenom den; därför är personer som han kan tala med
mycket värdefulla som källor.

Informationen skall också vara relevant för ämnet och i senare led för
tidningsläsaren, enligt informanterna. De menar att läsarna ställer krav på
journalisterna att informationen ska vara riktig och pålitlig. Det är upp till
journalisten att avgöra om det finns flera sidor av en historia och att se till att
informationen som används är opartiskt. Alla informanterna säger att
informationen i de källor som de använder inte får vara för gammal. De menar att
journalister alltid arbetar med en ny produkt och en av informanterna säger att
information från gårdagen redan är föråldrad. En annan informant påminner dock
om att även om informationen blir gammal betyder inte det att den är eller blir
falsk.

Andra krav som informanterna ställer på källorna och de källor de väljer att
använda är att det går att lita på materialet som framtas från en specifik källa. En
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av informanterna nämnde att hon väljer att inte använda personliga hemsidor, små
föreningars hemsidor eller mindre sammanslutningars hemsidor. Hon använder
sådana som hon upplever är trovärdiga. Alla informanter menar att information
som kommer från en vedertagen källa som t ex en myndighet, en institution eller
ett företag, samt information som kan styrkas av annan information, är trovärdig.
En informant berättar att när han arbetar med en artikel, i vilken han kanske
kommer att peka ut någon, måste informationen komma från åtminstone två olika,
av varandra oberoende källor. Han säger också att informationen i många mer
ytliga artiklar kommer från en enda källa. Han tycker att det är dåligt eftersom
han då inte vet om informationen är opartisk. Han fortsätter med att säga att nästa
telefonsamtal eller nästa bit av information kan ändra utseendet och innehållet på
hela artikeln. Han menar att inom journalistiken är det en gammal strävan att ringa
ett samtal till. Enligt honom är journalister under en sådan tidspress att de inte har
tid till det och därför försämras journalistiken och kvaliteten på tidningen.

En annan informant menar att information från källan måste vara sann. Hon vet
dock inte vad som är sant innan hon har kollat informationen på något sätt, men
hon menar att hon kan tänka efter själv om informationen verkar rimlig eller inte.
Hon säger att erfarenheten har lärt henne vad som måste kollas upp och hon
menar att det nuförtiden är lätt och går snabbt att kolla upp mycket av
informationen som journalister använder sig av. Alla informanterna är medvetna
om att de måste vara källkritiska till informationen speciellt till sådan information
som inte kommer från en vedertagen källa. En av informanterna reflekterade dock
över att information från en vedertagen källa kan var partiskt och måste kollas upp
för att man ska kunna avgöra om det finns flera sidor av historien än den som
redovisas av den vedertagna källan.

4.1.3 Hur hanteras framtaget material under ett projekt?

Alla informanterna berättar om sina arbetsmetoder och de varierar från en
informant till en annan. Alla försöker att systematisera och organisera materialet
på något sätt och alla säger att de försöker lägga materialet i ”lite olika högar”. De
försöker läsa igenom materialet för att se om det kanske är något som inte finns
där, men som de saknar och känner är en viktig del av artikeln. En av
informanterna säger att tidningsarbete inte är särskilt byråkratiskt och det som styr
hela arbetet är hur informationen skall presenteras. Informationen ska presenteras
på ett lättillgängligt sätt, vilket för informanten betyder på ett populistiskt sätt, och
därför måste mycket av informationen sorteras bort. Journalister ska, enligt
honom, koncentrera sig på det väsentliga. Materialet utsorteras väldigt grovt för
att passa i den populära framställningen. Informanten säger också att arbetet måste
göras snabbt och enkelt, vilket för honom innebär att alla detaljer ska bort.

En annan av informanterna berättar att hon plockar ut den information hon
behöver och som hon sedan använder i sitt rätta sammanhang. Hon ordnar inte
materialet ämnesvis utan menar att artikeln lever sitt eget liv. Med detta menar
hon att en artikel har en struktur, hon börjar någonstans och skriver tills hon är
färdig med artikeln och då är materialet också ordnat enligt artikelns struktur.
Mycket av det framtagna materialet är litteratur och artiklar om det ämne som
journalisten kommer att behandla i sin artikel. Materialet skrivs ut på papper för
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att underlätta läsningen. En av informanterna menar att bakgrundsmaterialet är
viktigt för att de inte ska göra dubbelt arbete. Det har också en annan funktion,
nämligen att undersöka hur mycket som är skrivet om ämnet. Om det har skrivits
mycket känns det inte angeläget att skriva en artikel till om ämnet om det inte har
framkommit nya fakta. Informanten berättar att materialet läses igenom samtidigt
som det diskuteras med andra på tidningen om möjliga vinklar och upplägg och
om vad som känns viktigt. Så småningom växer det fram en bra grund att stå på.
Informanten liknar arbetet vid en stor sopsäck. Han samlar på sig allt som han
kommer över om ett visst ämne. Han går igenom materialet och sållar bort enligt
principen ”nyttigt eller inte för artikeln”. Han börjar osystematiskt men
småningom uppstår det en riktning för artikeln och materialet.

I den praktiska delen av uppsatsen gjorde jag några informationssökningar för en
journalist. Jag hade tagit fram flera olika typer av dokument som jag försökte
ordna upp i överskådliga klasser enligt olika principer. Dessa principer var t ex
typ av dokument och vem som stod bakom hemsidan, dokumentet eller ämnet.

4.1.4 Hur hanteras framtaget material efter att ett projekt är avslutat?

Informanterna berättar att det inte finns någon tanke från tidningens sida på att
spara och tillgängliggöra det material som de har tagit fram. En av informanterna
reflekterar dock över att de har ett datorprogram där de borde spara
telefonnummer. Datorprogrammet är tillgängligt för alla via tidningens intranät.
En annan informant säger att det har funnits en tanke om att ta vara på den
information som söks fram, men detta har inte ansetts vara viktigt eller ha prioritet
på tidningen i dagsläget eftersom alla artiklar sparas i ett textarkiv. Textarkivet är
dock enligt denna informant dåligt systematiserat och det finns ingen som är
ansvarig för arkivet.

Alla informanterna sparar sina egna artiklar på sina egna datorer. Artiklarna
sparas även i tidningens textarkiv. På sin egna datorer har alla informanterna
mappar i vilka artiklarna är sorterade enligt datum halvårsvis. En av
informanterna har även ämnesmappar med ganska generella namn. Informanterna
tycker att namnet på dokumentet och datumet är tillräckliga kännetecken för att de
ska kunna hitta artikeln efteråt med hjälp av sökfunktioner som finns att tillgå på
datorn. De menar att det är lättare och snabbare att söka i mapparna än att använda
textarkivet.

Tre av informanterna sparar en del av det material som de tar fram under ett
projekt. De sparar det material som de anser kan vara till nytta i framtiden eller
om ämnet är återkommande. En av informanterna säger att hon kastar bort det
basmaterial hon har använt för en artikel eftersom hon sparar artiklarna och på
detta sätt kommer ihåg vad hon har skrivit om och vad hon inte har tagit med än.
Datumet är för henne det viktigaste och hon menar att hon kommer ihåg om det
var länge sedan eller nyligen som hon har skrivit om ett ämne.

En annan informant berättar om sitt sätt att gruppera olika aspekter i olika
plastfickor som sedan hängs ihop temavis. Han säger att plastfickorna ofta bara är
en stor bunt papper som han får bläddra i och hoppas att han hittar det han söker. I
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plastfickorna finns det material som har varit besvärligt att ta fram. Han säger
vidare att han nog skulle kunna slänga mycket av det han har i plastfickorna och
att han borde anteckna viktiga telefonnummer som finns i materialet och annat
som någon verkligen skulle kunna ha nytta av senare. Han menar att om han
jobbade på ett mer strukturerat sätt skulle han ha ett bättre personligt arkiv. Han
tycker också att mycket av materialet är lätt att ta fram igen eftersom mycket kan
återfinnas på webben. Även en annan informant anger detta som anledning till att
hon sparar väldigt litet av det som hon tar fram. Hon har inget system med pärmar
eller liknande utan hennes material ligger i hennes skåp i några olika högar tills
det blir fullt i skåpet. Då tar hon hem materialet.

Den fjärde informanten skiljer sig från de tre andra i det att han nästan inte sparar
någonting av den information som han har sökt fram. Han kastar bort allt från
telefonnummer till undersökningar som han har hittat. Han säger att han av
erfarenhet vet att han sällan går tillbaka till något han har skrivit innan. Han säger
också att han inte sparar sina egna artiklar eftersom de sparas i textarkivet.
Förklaringen till att han inte sparar något är att han tycker att hans yrke är av
sådan karaktär att han vill börja från noll varje dag eftersom han alltid jobbar  med
en ny produkt och allt material från gårdagen är föråldrat.

De länkar till hemsidor som jag tyckte var av intresse för projektet skickade jag
till journalisten. Journalisten använde sig av dessa. När jag senare gick till
tidningen för att intervjua journalisten, frågade jag om journalisten hade något av
materialet kvar och om det skulle komma till användning igen. Journalisten sa att
det fortfarande finns kvar men att det troligen inte skulle komma att användas
igen  eftersom den typen av information, enligt journalisten, snabbt blir inaktuell

4.2 Knowledge management och journalistik

I allmänhet arbetar informanterna ensamma och de söker även information på
egen hand. En av informanterna berättar att han brukade arbeta mycket med
bibliotekarien/researchern. Enligt honom fungerade det bra och han säger att det
nuförtiden är jobbigare att arbeta som journalist, eftersom han måste vara både
journalist och researcher på en och samma gång. En annan av informanterna talar
om samarbetet mellan journalisterna på tidningen. Oftast arbetar journalister
tillsammans när det ligger i ämnets natur, t ex när de ska utreda om
missförhållanden i kommunen då man kanske behöver både en kommunreporter
och en kriminalreporter. Samarbetet sker mesta i form av överläggningar av
informell natur och då går man igenom material och frågor som berör ämnet.
Journalisterna lägger upp en gemensam strategi och diskuterar fram en
arbetsfördelning.

Idéer till artiklar får informanterna från olika håll. På tidningen har de
morgonmöten där idéer gås igenom. Därefter går nyhetschefen runt och frågar
vem som gör vad och delar ut några uppdrag till journalisterna. En av
informanterna berättar om att nyhetschefen går runt på redaktionen hela dagen för
att prata med journalister om vad de håller på med. Om det har kommit in
nyhetstips eller om det har hänt något så vet nyhetschefen vem som skulle kunna
arbeta med det. Även om journalisterna tilldelas arbeten på morgonmötena kan
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det förekomma överraskningar för journalisterna när de öppnar tidningen nästa
morgon, enligt en av informanterna.

På tidningen finns det skribenter som är specialiserade på olika ämnen.
Informanterna berättar att när de ska skriva om något som egentligen inte ingår i
deras ämneskunskaper eller ämnesområde rådgör och rådfrågar de de kollegor
som i normala fall skulle ta hand om artikeln. Alla informanterna säger att de
frågar om råd och tips från sina kollegor angående varifrån de skulle kunna få tag
i någon specifik information eller en expert inom ämnet. Enligt informanterna
vänder de sig oftast till de kollegor som sitter närmast och inte den av kollegorna
som möjligen skulle veta mest om ämnet. Alla informanterna säger också att de
har koll på vilka som skriver om vad och vem som har skrivit om vad, även om en
av informanterna säger att den här typen av överblick saknas på tidningen och att
han befarar att det sker mycket dubbelarbete på redaktionen.

Alla informanterna säger att kollegor är välkomna att titta igenom deras
personliga arkiv men att det sällan är någon som gör det. De medger också att de
själva inte är så intresserade av att gå till sina kollegors personliga arkiv. Till detta
finns det flera anledningar: arkiven är inte välorganiserade och de blir föråldrade
snabbt och därmed för inaktuella för användning. Informanterna menar också att
mycket av materialet är lätt att hitta själv utan att gå till en kollegas arkiv.

Tre av fyra informanter talar om biblioteket på tidningen. Just nu finns det inget
enhetligt bibliotek eller någon som är ansvarig för det. Två av dessa tre
informanter tycker att det är synd att det inte finns ett bibliotek samlat på ett ställe
utan är utspritt på redaktionen. Den ena av dessa två informanter tycker att även
om det är synd så finns mycket av det som skulle finnas på biblioteket tillgängligt
på webben. Den andra tycker däremot att böckerna inte längre uppfyller behovet
av ett bibliotek eftersom de är utspridda runt om på redaktionen. Han tycker också
att tidningen borde ha ett bibliotek och en researchavdelning. Han menar att
avsaknaden av en person som är ansvarig för research leder till att tidningens
kvalitet försämras på längre sikt. Han själv varken kan eller hinner söka
information på samma sätt som en researcher.

4.3 Verktyg för knowledge management

På tidningen finns det ett intranät. Enligt en av informanterna används intranätet
just nu mest för meddelanden från företagsledningen och inte som ett
arbetsverktyg för journalisterna. Intranätet är inte heller väldigt utvecklat så det
skulle kunna utvecklas mer. En annan informant berättar att de på tidningen har en
gemensam telefonbok i vilken alla borde skriva in de telefonnummer som de får
tag i. Alla informanterna har också pratat om tidningens elektroniska textarkiv
som finns tillgängligt för alla via datorn men som, enligt informanterna, inte är
särskilt välorganiserat. Det har också inträffat ett datorfel och därför finns inte
artiklar före 1995 tillgängliga elektroniskt utan bara i tryckt form.

Tre av informanterna tycker att informationssökningen och tillgängligheten till
olika resurser fungerar bra på tidningen så som det är, även om en av dem tycker
att det skulle kunna fungera ännu bättre. Hon kan dock inte föreställa sig på vilket
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sätt tillgängligheten skulle kunna förbättras. Den fjärde informanten anser att det
är beklagligt att det inte finns en researchtjänst på tidningen, men tycker ändå att
situationen är mycket bättre än innan, då arbetet bestod av att ringa runt för att få
fram information som kanske ändå inte var korrekt eller sådan som journalisten
till slut hade behov av.

Alla informanterna samarbetar med sina kollegor även om arbetet för det mesta är
självständigt. Samarbetet sker mest i början av ett projekt då informanterna
diskuterar fram en arbetsfördelning. De säger sig också ha en bra översikt över
vilka ämnen andra arbetar med på tidningen.

4.4 Betydelsen av knowledge management på en dagstidning

Alla informanter säger att det skulle vara värdefullt för tidningen om
journalisterna sparade material som de har tagit fram under arbetets gång. De
menar att materialet borde vara välorganiserat och inte ligga i högar och
plastfickor så som det gör nu. En informant är dock skeptisk till tanken att spara
och ordna information och kunskap eftersom tidningens grundtanke är att de alltid
arbetar med nästa produkt. Hon menar också att informationen ligger bäst i de
arkiv som den har hittats i eftersom den kan tas fram igen från dessa arkiv.

Informanterna menar att om varje skribent på tidningen skulle spara de länkar som
de använder, undersökningar, avhandlingar och andra dokument av värde och
intresse eller dokument som har varit svåra att leta fram, skulle det spara tid för
andra journalister  eftersom de då inte behöver leta fram dessa själva. Det tar tid
att varje gång söka fram samma eller liknande information. Det skulle också
hjälpa till att undvika dubbelarbete på tidningen.

Alla informanter medger att personliga arkiv, telefonbok och andra resurser som
skulle kunna vara tillgängliga via tidningens intranät skulle vara värdefulla för
andra på tidningen. De menar dock att tidningen är så liten att de har ganska bra
översikt över vad deras kollegor gör. Två av informanterna tar upp frågan om hur
dessa resurser skulle kunna vara organiserade så att de verkligen skulle vara lätt
och snabbt tillgängliga för alla. De tar också upp frågan om vilken typ av
information som borde finnas tillgänglig med anledningen av att journalister kan
komma över väldigt känslig information eller att de får information från
människor som vill vara anonyma. De ifrågasätter också om det är möjligt att få
journalister att skriva in, spara och organisera sitt material och sin information när
arbetstiden är slut. Båda pratar om att det borde skapas ett system eller en rutin
kring vilken information som borde tas till vara och sparas, men att deras
arbetsdag redan är ganska fixerad. De menar att det inte finns något utrymme för
ytterligare rutiner under arbetsdagen

5. DISKUSSION

I det här kapitlet diskuterar jag resultaten utifrån den teoretiska ramen, för att
finna svar på mina frågeställningar. Kapitlet är indelat i fem delar för att det skulle
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vara lättare för läsaren att se sammanhanget mellan frågeställningarna, den
teoretiska ramen och resultaten.

5.1 Informationssökning

Det framgår i informanternas svar och från litteraturen jag har läst att journalister
gör sina informationssökningar utifrån två faktorer. Byström och Järvelin (1995)
kallar faktorerna för problemformulering och problemlösning och Campbell
(1997) kallar dem för identifiering av ämnen med nyhetsvärde eller skapande av
nyheter. Dessa benämningar på journalisternas informationssökning tolkar jag
som informationssökning för bakgrundsinformation och att det är
bakgrundsinformation som behövs för att journalisten skall kunna formulera ett
problem eller förstå problemet, för att kunna skriva en artikel. Den här typen av
informationssökningar hjälper journalister att sätta saker och ting i sina
sammanhang eller att få en förståelse för olika situationer och händelser.

Byström och Järvelin (1995) menar att arbetsuppgifterna är delade i fem
kategorier enligt informationsbehov i olika situationer (se avsnitt 3.3).
Informanterna berättar att de ofta vet vilken typ av information de är ute efter och
att de ofta kan hitta denna information. Enligt Byström och Järvelin kan
informationen delas in i tre olika klasser, probleminformation, domäninformation
och information för problemlösning. Probleminformation har jag tolkat, i
journalistiska sammanhang, som bakgrundsinformation. Domäninformation är
också en typ av bakgrundsinformation, men den är mer formell jämfört med
probleminformation eftersom domäninformation består av bl a fakta och lagar.
Information för att lösa problemet är då, enligt mig, information som
journalisterna själva konstruerar med hjälp av probleminformation och
domäninformation, m a o kunskap som beroende på om de är tankar eller
nerskrivna tankar motsvarar Nonaka och Takeuchis (1995) internalization
(explicit till tyst kunskap) eller combination (explicit till explicit kunskap).

Informanterna använder olika metoder för att samla in sin information och
beroende på den artikel som journalisterna ska skriva kan dessa tre olika typer av
information urskiljas. Bakgrundsinformationen består ofta av information som
journalister behöver för att förstå ämnet de skall skriva om. Denna information
kan vara t  ex nyhetstips då någon berättar om något som inte står rätt till eller
liknande. Informanterna berättar att de då måste bekanta sig med situationen. Det
gör de med hjälp av domäninformation (fakta, lagar etc.) som jag också tolkar
som bakgrundsinformation. Efter att informanterna har fått ett tips måste fakta om
ämnet inhämtas. Den tredje typen av information är information för
problemlösning och består av både probleminformation och domäninformation.
Bakgrundsinformation används för att skapa information för att lösa ett problem.
För journalister innebär detta att olika typer av information slås ihop och
analyseras för att de ska kunna komma fram till något och kunna skriva sin
artikel. De skapar ny kunskap som de, i delar, förmedlar i artikeln till sin
läsarkrets. Denna kunskap kan vara både som Nonaka och Takeuchi (1995)
benämner intra-organisatorisk då processen för kunskapande i den egna
organisationen sätts igång på nytt eller inter-organisatorisk då kunskapsprocessen
börjar t ex på någon annan organisation eller hos kunderna.
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Byström och Järvelin (1995) skriver att det för det mesta behövs
probleminformation och domäninformation och då är informationssökningen
oftast lyckad. När informationssökningen består av dessa två kategorier lyckas
informanterna bra enligt dem själva. Informanterna tycker att de kan söka
information även om de kanske inte alltid är medvetna om vilka ingångar det
finns för olika typer information. Enligt min uppfattning är anledningen till att
informationssökningen oftast upplevs som lyckad av informanterna, att de redan
från början vet vad det är för information som de är ute efter, och att de då också
vet vilka källor de ska välja för att få tag på den bästa informationen. De vet vilka
frågor de vill ställa. Informationssökningen upplevs dock inte som misslyckad av
informanterna i de fall då de måste söka information på nytt mitt under skrivandet.
Detta kan bero på att informationssökning anses vara en del av arbetet. Samtidigt
berättar informanterna att det är svårt att vara både journalist och researcher vid
samma tillfälle. De menar att det är tidskrävande och att de inte är utbildade i
informationssökning. Två av informanterna berättar om tidningens bibliotekarie
som brukade hjälpa dem, men meningarna av nyttan av en bibliotekarie går isär.
Den ena säger att samarbetet fungerade bra medan den andra säger att det tog mer
tid att använda bibliotekarien än att göra sökningar på egen hand. Informanten
som upplevde att hon inte fick någon hjälp kanske gav för generella beskrivningar
av vad det var för information hon ville ha p g a att hon själv var osäker på vad
hon egentligen behövde, vilket Nicholas och Martin (1997) anger som orsak.
Attfield och Dowell (2003) menar att svaga beskrivningar av informationsbehov
grundar sig i de krav som ställs på en nyhet (värd att ta upp, originalitet och att
nyheten motsvarar tidningens bevakningsområde). Nicholas och Martin menar
dock också att journalisternas odefinierade informationsbehov inte borde
förstoras, för att när journalister söker själva vet de exakt vad de behöver, men de
kan ändå få svårigheter att ta fram den informationen p g a att, som mina
informanter poängterade, de inte är utbildade i informationssökning.

Byström och Järvelin (1995) menar att källorna blir mer varierande när graden av
komplexitet och osäkerhet i arbetet ökar. Det bekräftas av Campbell (1997),
Attfield och Dowell (2003) och även av mina informanter. Informanterna börjar
med att söka bakgrundsinformation som oftast finns tillgänglig i olika databaser,
arkiv och böcker. Byström (1996) skriver att journalisterna använder muntliga
källor när uppdraget kräver både övergripande och detaljerade uppgifter. Muntliga
källor är då ofta experter och specialister inom det ämne som uppdraget handlar
om. Detta påstående motsvarar det som mina informanter har sagt. De menar att
experter används för att skapa lokalanknytning eller för att ge artikeln auktoritet,
men att användningen av muntliga källor begränsas av den tid och det utrymme
som informanterna har till sitt förfogande från tidningens sida.

Alla informanterna har sina egna ingångar till information. De har sina egna
länksamlingar och andra källor. En av informanterna tyckte dock att det skulle
vara bra om de journalister på tidningen som är specialiserade på något ämne
skulle göra t ex de hemsidor som de använder ofta tillgängliga för andra
journalister på tidningen, eftersom det händer att journalister måste skriva om
ämnen som de inte har så bra kunskaper om. Detta tillgängliggörande skulle,
enligt informanterna, underlätta och effektivisera arbetet eftersom journalister
med begränsade kunskaper inom ett specifikt ämne då inte skulle behöva börja
från början med att söka fram källor som är vedertagna eller på annat sätt pålitliga.
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Nicholas och Martin (1997) tar upp några av de faktorer som påverkar
journalisternas informationssökning negativt. Sådana är bl a brist på tid, tillgång
till information, information overload, brist på utbildning i informationssökning
och informationskulturen på tidningen. Flera av dessa kan jag känna igen i mina
informanters utsagor. De säger att de helst använder sammanfattningar och talar
med en expert än går igenom mycket material. De säger även att
informationssökning online inte alltid görs på det effektivaste sättet och att den
bästa källan för en journalist är en annan journalist eftersom de redan har
sammanställt information på ett populärt sätt. Campbell (1997) skriver om att
journalister inte använder sig av komplicerade sökstrategier eller utvärderar källor
särskilt noggrant p g a tidsbristen. Det betyder att informationssökningen inte
alltid är så effektiv hos journalister.

Information overload upplevs inte som ett stort problem av informanterna. En
anledning till detta kan vara att informanterna måste avsluta sin
informationssökning vid en viss punkt. Nicholas och Martin (1997) menar att
denna punkt är artikelns deadline, vilket enligt dem innebär att journalisters
informationssökning alltid är en ofullständig process. Informanterna i min
undersökning har dock varit mer nyanserade när det gäller punkten för att avsluta
en informationssökning och menar att informationssökningen inte är en
ofullständig process. Det är bara en av informanterna som anger tidsbrist som den
huvudsakliga orsaken till att sluta söka information. Samtidigt menar han dock att
han, för det mesta, får tag på all information som han behöver och avslutar
sökandet när han har tagit fram det väsentliga. De andra informanterna säger bl a
att platsbrist och när artikeln är färdigskriven är det som gör att de kan sluta söka
information.

Journalister behöver saklig och aktuell information och då måste de kunna
granska det materialet som de får fram kritiskt. Att dubbelkolla fakta och annan
information är en viktig del av en journalists arbete och leder också till att
journalister går igenom mycket material. Nicholas och Martin menar att
journalister värdesätter information med kvalitet, vilket också framgår av
informanternas svar. Informanterna menar att de har ett uppdrag från läsarna att
informationen skall vara rätt och pålitligt, men att det är upp till dem själva att
avgöra om historien består av flera sidor än bara en. De menar att de inte använder
personliga eller små sammanslutningars hemsidor för att artiklarna ska vara så
trovärdiga som möjligt eller föråldrat material eftersom de säger sig alltid arbetar
med en ny produkt. Begreppet föråldrat material skapar dock problem för
informanterna, eftersom föråldrat material inte behöver betyda att informationen
är osann. Material som informanterna anser vara trovärdigt och som de anser
komma från en vedertagen källa är material som används. Informanterna menar
dock att tidspressen påverkar även källkritik genom att de inte har lika mycket tid
att kolla upp all information. Detta, i sin tur, försämrar både journalistik och
tidningens kvalitet.

5.2 Hantering av materialet

Information har blivit en strategisk resurs för organisationer och eftersom
journalistik vilar på information och då information är en av journalistikens
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grundstenar borde knowledge management vara viktig och nödvändig för
journalistiken, journalister och för olika medieföretag såsom en dagstidning. Efter
att informanterna har fått i uppdrag att skriva en artikel börjar de söka
information. Choo (2000) menar att allra först borde informationsbehoven
definieras, så att man  sedan kan gå vidare med andra processer Av
intervjumaterialet får jag dock fram en bild av att journalister arbetar parallellt
med informationssökning, skrivande och materialhantering. Informanterna börjar
med att diskutera med varandra om uppdraget och gör möjligen en
arbetsfördelning. Sedan börjar de informationssökningen som för en av
informanterna inte tar slut förrän artikeln är färdigskriven, även om hon vet vad
det är för information som hon är ute efter.

Journalister skapar och utvecklar informationsprodukter och sprider information i
form av artiklar som publiceras i tidningen. Skapandet eller utvecklandet av
informationstjänster i form av gemensamma länksamlingar, utvecklingen av
intranät och liknande sker dock inte på tidningen. Information som har tagits fram
sprids inte heller inom tidningen. Informationsspridningen sker bara utåt till
tidningens läsare i form av artiklar. Den information som sprids inom tidningen
kommer från ledningen. Informationsanvändning på tidningen och tidningens
anpassning till omvärlden skulle, enligt min mening, kunna vara mer effektiv om
spridningen av all typ av information inom tidningen var mer effektiv.

Alla informanterna berättar att de försöker att systematisera och organisera
materialet på något sätt under arbetes gång. Under denna process läses materialet
också igenom för att se om det kanske saknas något som informanten tycker
skulle kunna var viktigt för artikelskrivandet. Läsandet kan resultera i att
informationsbehovet måste omdefinieras, vilket leder till att
informationssökningen måste göras om.

Enligt informanterna är organisering och lagring av information samt spridning
och tillgängliggörande av information inte särskilt utvecklat bland informanterna
eller på redaktionen. Under arbetets gång läggs materialet i olika högar.
Anledningen till att organisering av material är så outvecklat bland informanterna
kan vara som Barreau (1995) skriver: mycket tid och kognitiv energi måste läggas
ner för att skapa ett system för materialet och det är tid som journalisterna inte
har. Alla informanterna talar nämligen om tidsbrist. Informanterna tycker att
organisering och tillgängliggörande av framtaget material skulle underlätta deras
arbete. De var dock skeptiska till hur de skulle få tiden att räcka till en ny
arbetsuppgift. Knowledge management kommer inte att leda till något positivt
som t ex effektivare informationssökning och användning, tidsbesparingar eller
liknande om informanterna ser det som en ny arbetsuppgift. Därför borde tankarna
och kraven om knowledge management komma ifrån företagsledningen samtidigt
som organisationskulturen också borde vara en sådan där knowledge management
får stöd från medarbetare och organisationens ledning så som Quinn (2002),
Davenport och Prusak (2000) skriver.

Det är dock inte bara tidsbristen som försvårar skapandet av organiserade
informationsresurser; det finns mycket minneskapacitet i dagens datorer och detta
tillsammans med tidsbristen leder till att mängden information ökar. Det betyder
dock inte att mängden relevant information ökar. Barreau (1995) menar att
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mängden information fortsätter att öka så länge verktygen för organisering och
återvinning kan hantera den. Hon menar också att beslut om när och vilka
dokument som skall flyttas till sekundärminne är viktigt, men att individen
påtvingas besluten p g a olika omständigheter som t ex att återvinningen inte
längre är effektiv utan tar för lång tid. Detta stämmer väl överens med svaren från
informanterna. De hanterar framtaget material under arbetets gång och även efter
arbetet, men, som Barreau (1995) skriver, beror det mest på omständigheter men
även på det sätt på vilket journalisten arbetar. Några av journalisterna sparar
material men de lägger inte mycket tid eller kraft på att organisera det. Några av
journalister sparar sina artiklar för att veta vad de har tagit med i dem. Dessa
organiseras enligt datum för publicering. Inga andra formella kännetecken för
artiklarna, som skulle kunna användas vid återvinning, finns. Barreau (1995)
menar dock att det finns informella ledtrådar för att återvinna dokument.
Informanterna är något specialiserade och därmed har de som informella
ledtrådar, bland sina egna artiklar, ämnet i artikeln som de vill återvinna. Inga av
de kategorier (t ex ägandeskap, format, ämne) som Barreau (1995) eller Gottlieb
och Dilevko (2001) har definierat i sina undersökningar används av
informanterna.

Informanterna berättar att de har morgonmöten där dagens arbete fördelas mellan
journalisterna. Nyhetschefen går runt på redaktion under dagen för att ta reda på
vem som arbetar med vad. Om det  kommer in nya nyhetstips kanske dessa
tilldelas de journalister som är tillgängliga. Informanterna säger också att de vet
vem som skriver om vilket ämne, men ändå är det en av informanterna som
medger att han kan bli överraskad över vilka ämnen som har behandlats när han
öppnar tidningen på morgonen. Detta leder mig att tro att informanterna inte
riktigt har vetskap om vem som sysslar med vad på tidningen, även om de säger
sig veta detta. Generellt har de vetskap om vilka som är specialiserade på vilka
områden men på detaljplan vet de kanske inte alltid vilka artiklar som håller på att
skrivas. Då vet de inte heller om de kanske skulle kunna hjälpa till med det
material som de har samlat på sig sedan tidigare. Eftersom det finns en person
som inte vet så finns det troligen andra som inte vet.

Davenport och Prusak (2000) talar om knowledge management-aktiviteter för att
organisationer ska kunna ta till sig information, värdera den och omvandla den till
kunskap som sedan kan distribueras och användas inom organisationen. De menar
också att eftersom det finns många uppgifter att utföra måste organisationen först
fördela knowledge management till specifika roller och ansvarsområden.
Aktiviteterna blir inte tillfredsställande eller välfungerande om de är på några få
medarbetares ansvar. Tidningen har, vad jag kan förstå av intervjusvaren, bara
kunskapsbankerna (t ex tidningens egen text arkiv), vilka inte är särskilt
välorganiserade. Förvisso tillhandahålls tillgång till information och även till
kunskap men tillgången är begränsad.

Informanterna har tillgång till flera olika källor, både elektroniska och i
pappersform Informanterna har tillgång till flera olika källor, både elektroniska
och i pappersform. Länkar är dock inte samlade på ett och samma ställe, utan
varje journalist har sin egen länksamling. Informanterna har också tillgång till sina
kollegor som kan sägas besitta kunskap, men de av kollegorna som informanterna
använder sig mest av är de som sitter närmast och inte de kollegor som kanske
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skulle veta mest om ämnet. Informanterna säger dock att de vet vilka som är
kunniga inom vilka ämnen och att de går till dessa för råd, men det verkar ändå
inte vara något som informanterna gör särskilt mycket i o m att de ofta arbetar
ensamma och eftersom de säger sig använda sig av de kollegor som sitter närmast.

Tillgången till kunskap begränsas av att intranätet mest används för meddelanden
från företagsledningen. Annan användning av intranätet är näst intill obefintlig.
Informanterna tycker att det skulle vara värdefullt om andras informationsresurser
kunde vara tillgängliga för alla via intranätet, men några av informanterna var
skeptiska mot att göra informationen tillgänglig för andra p g a att journalister då
och då kan komma över känsligt material. De funderade också på hur materialet
borde organiseras. Det stora problemet med att organisera material på
organisationsnivå är att alla inom organisationen har sina preferenser om t ex hur
de vill navigera bland länkarna då den kognitiva processen skiljer sig åt från en
person till en annan.

Enligt informanterna finns det inte någon tanke ifrån tidningens sida att ta vara på
det insamlade materialet, vilket, enligt mig och knowledge management-principer,
tycker är slöseri med tidningens resurser. Davenport och Prusak (2000) talar om
kunskapsmiljön, vilken innebär att miljön på tidningen och dess uppfattningar om
kunskap, kunskap som resurs samt vilken affärsverksamhet företaget bedriver
borde vara sådana att knowledge management som aktivitet skulle gynnas. Enligt
min uppfattning saknar tidningen den miljö som krävs för framgångsrik
knowledge management. Detta grundar jag på informanternas utsagor om deras
uppfattningar om att de arbetar med nästa produkt och att sparandet av material
enligt dem därför inte är nödvändigt. Tidningen har, enligt informanterna, inte
heller någon tanke om vad man skulle kunna göra med allt det material som
journalister tar fram under arbetets gång. Quinn (2002) menar att nyhetsmedia inte
tillhör tillverkningsindustrin utan informationsindustrin. Om både mina
informanter och tidningen delade Quinns tanke, skulle alla på tidningen kanske ta
vara på den information och kunskap som finns där på ett bättre sätt. De skulle då
kanske förstå vikten av den mängd information, tid och energi och i slutändan
pengar som varje dag går till spillo på tidningen. Även Barreau (1995) skriver om
att organisering av information har betydelse för en organisations produktivitet
och effektivitet.

Barreau (1995) menar också att kontexten påverkar organisering och hantering av
dokument. Eftersom individens arbetssituation och arbetsmiljö förändras hela
tiden försvårar detta organiseringen av information. Informanterna menar att det
inte finns något utrymme i arbetsdagen för att organisera material och göra det
tillgängligt för andra. Jag tror r dock att om informanterna skulle börja med
organiseringen av information så skulle det, efter ett tag, visa sig att de har mer tid
över än de hade innan i o m att mycket av det material som de använder ändå är
sådant som de skulle kunna använda vid något senare tillfälle, åtminstone för att
sätta nya händelser i sina sammanhang. Något annat som också försvårar
organisering av material är att informationen idag finns i flera olika format.
Informationen som informanterna samlar på sig måste presenteras på ett
populistiskt och lättillgängligt sätt, vilket innebär att information som är för
detaljrik, komplicerad eller oväsentlig utesluts och används inte i arbetet. Allt
material är kanske inte heller användbart för artikeln och då tas det inte med.
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Materialet måste också vara tillförlitligt.  Användbarhet, tillförlitlighet samt krav
på layout är, enligt min tolkning, också anledningar till att journalister skulle
kunna börja att organisera det material som används så att de kan få nytta av det
som andra har gjort tidigare. Materialet har då granskats och kanske presenteras
det på ett okomplicerat sätt.

Informanterna har artikeln de håller på att skriva närmast i tankarna när de
organiserar sitt material och de tar inte till hänsyn några av de faktorer som
Barreau (1995) eller Gottlieb och Dilevko (2001) talar om, bl a såsom ämne,
ägandeskap, återvinning, datum för skapandet av dokumentet. Informanterna  ser i
stället mer på materialets relevans för ämnet. Även om informanterna använder
Internet ofta har tidningen inte någon gemensam utgångspunkt för
informationssökning; alla informanterna har sina egna länklistor över de resurser
som är relevanta för just dem och de har inte tillgång till andra enskilda
journalisters listor. Tidningen tar inte vara på den kunskap som finns bland
journalisterna, vilket är ineffektivt eftersom det leder till att mycket arbete kan
göras flera gånger.

Gottlieb och Dilevko (2001) skriver om svårigheterna för en organisation att ha en
gemensam länksamling. Det största problemet, som har framgått tidigare i denna
studie, är att alla individer har sina egna tankar om hur länkarna borde placeras i
ett klassifikationsschema eftersom placeringen påverkar hur de arbetar med
informationssökningen. Gottlieb och Dilevko (2001) har kommit fram till att
ämnet är det fundamentala och det naturliga för organisering av information men
även organisering av länkar. Gottlieb och Dilevko (2001) menar också att
organisationen borde forma organisatoriska riktlinjer för organisering av länkar
för att på så sätt göra det lättare för hela organisationen att använda
informationsresurserna. Informanterna tycker att gemensamma resurser skulle
kunna vara fördelaktiga för tidningen och de enskilda journalisterna, men de
tycker att de inte har tid med en arbetsuppgift till. Jag menar därför att
organisatoriska riktlinjer borde omfatta inte bara länkar utan också annat material
som journalister använder i sin informationssökning. De borde också klargöra att
organisering och tillgängliggörande av information inte är en ny arbetsuppgift
utan en del av arbetet såsom informationssökning. Det kräver dock att alla inom
organisationen blir medvetna om hur de olika resurserna skulle kunna
återanvändas av andra inom organisationen och vilken nytta de skulle utgöra för
hela organisationen.

5.3 Verktyg för knowledge management

Det finns flera olika verktyg för knowledge management. Egentligen skulle jag
kunna gå så långt som att säga att alla verktyg som används för att organisera,
sprida och tillgängliggöra kunskap i en organisation är verktyg för knowledge
management förutsatt att spridandet och tillgängliggörandet med dessa verktyg
görs medvetet och med en målsättning. Människorna är trots allt det viktigaste
verktyget för knowledge management. Detta kan tyckas vara en väldigt vid
definition på verktyg för knowledge management, men jag anser att den kan
användas och att den har stöd i litteraturen.
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Ett av de viktigaste verktygen för knowledge management är samarbete. Quinn
(2002) talar om hur viktigt det är att samarbetet fungerar och enligt Nonaka och
Takeuchi (1995) är det med samarbete knowledge management börjar.  Nonaka
och Takeuchi (1995) menar att kunskapande får sin början i organisationer när
medarbetare delar med sig av sin kunskap. Informanterna säger att journalisters
arbete är enskilt, men de säger också att de tar hjälp av sina kollegor.

Davenport och Prusak (2000) skriver om kunskapsbanker där medarbetare skriver
ner sina erfarenheter och tips för att sedan tillgängliggöra dessa för alla inom
organisationen. Jag tror att informanterna skulle kunna behöva en sådan resurs i
och med att de arbetar mycket enskilt. I denna kunskapsbank skulle de kunna söka
stöd när de stöter på problem, speciellt om tidningen är något större och har
kontor spridda på olika geografiska platser.

Davenport och Prusak (2001) talar om gemensamma kunskapsbanker som ett
verktyg för knowledge management. I dessa kunskapsbanker skulle journalister
kunna spara det material som de tar fram vid informationssökningar och inte bara
de artiklar som de har skrivit. Nicholas och Martin (1997) skriver att journalister
både söker och går igenom mycket information. Informanterna beskriver
informationssökningen som en stor del av deras dagliga arbete, vilket betyder att
mycket tid går åt att söka information. Då behövs det verktyg som hjälper
journalisterna i deras informationssökning för att effektivisera detta
arbetsmoment.

Kunskapsbankerna skulle även kunna bestå av t ex ett gemensamt adressregister
som inte bara innehöll vanliga uppgifter som telefonnummer och adress utan
också information om t ex för vilket syfte personerna i registret har kontaktats.
Detta adressregister borde också vara väldigt flexibelt och öppet för förändringar
som vilket annat system som helst, så att nya fält för information kunde tillfogas
om behov skulle uppstå. Både kunskapsbanker och en början till ett gemensamt
adressregister finns att tillgå på tidningen men enligt informanterna är dessa inte
särskilt utvecklade.

Kunskapsbankerna på tidningen består av tidningens eget textarkiv och
journalisternas egna mappar för deras egna artiklar, men tillgången till mapparna
är begränsad. Till textarkivet har alla tillgång till men tillgången till själva
artiklarna är inte bra eftersom de, enligt informanterna, inte är indexerade på
något bra sätt. En början till ett adressregister finns men det är bara en av
informanterna som talar om det och han menar att han inte uppdaterar det med de
uppgifter som han får fram och att han inte använder sig av det för att söka
personer.

För att kunskapsbankerna skall bli användbara och effektiva krävs det satsningar
från tidningens sida. Det kan dock vara svårt för tidningen att göra de satsningar
som krävs om den inte anser att kunskap är en tillgång på samma sätt som
tidningens materiella tillgångar och att en satsning i slutändan skulle resultera i
besparingar av journalisternas arbetstid.

Andra verktyg som kan användas för knowledge management är intranät och
intranätbaserad teknik. Intranätet är ett organisatoriskt verktyg som skulle kunna
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användas för att sprida och tillgängliggöra kunskap och information samt för att
länka människor med speciella kunskaper till andra som behöver dessa kunskaper,
vilket Davenport och Prusak (2000) beskriver som ett knowledge management-
projekt. De menar att det på intranätet skulle kunna finnas en kunskapskarta över
personer och deras kunskap. Informanterna säger att de vet vem som håller på
med vad på tidningen och därmed vet vem som kan vad. En av informanterna
säger dock att överraskningar kan förekomma när han öppnar tidningen på
morgonen, vilket betyder att han inte har vetat vad som händer på tidningen.
Därför menar jag att kunskapskartan skulle kunna vara en tillgång även för små
organisationer. Intranätet skulle också kunna fungera som en gemensam
startpunkt för journalister när de börjar informationssökningen, vilket de idag,
enligt informanterna, saknar. För att intranät kan fungera som ett knowledge
management-verktyg måste resurserna på intranätet hållas relevanta och aktuella
för journalisterna.

Gottlieb och Dilevko (2003) samt Barreau (1995) menar att länklistor kan
användas som en organisatorisk informationsresurs även om organiseringen
skapar vissa problem p g a att organisationer ofta saknar en gemensam policy för
hur material borde organiseras och p g a att alla har sitt eget sätt att tänka och att
navigera bland de elektroniska resurserna. Varken Barreau (1995) eller Gottlieb
och Dilevko (2003) har tagit upp frågan om att en elektronisk resurs kunde
klassificeras till flera olika klasser. Jag menar att när det är svårt att avgöra hur
länken eller någon annan elektronisk resurs ska klassificeras, vilket jag själv har
erfarit när jag försökte klassa de olika elektroniska resurserna under
projektarbetet, skulle dessa kunna klassas till flera olika klasser. Detta kan
motsägas av att om resursen klassas till flera olika klasser kommer det att vara
svårt, ineffektivt och tidskrävande att navigera bland dessa resurser och återvinna
det som man behöver, vilket leder till att målet med organiseringen, spridningen
och tillgängliggörandet inte uppnås. Nonaka och Takeuchi (1995) menar dock att
även upprepad information har betydelse i organisatorisk sammanhang och jag
delar denna uppfattning. Med upprepad information menar Nonaka och Takeuchi
(1995) t ex organisationens nyhetsbrev och liknande dokument som skulle kunna
spridas i olika format och genom olika kanaler. Enligt dem stödjer spridningen av
den här typen av information delandet av tyst kunskap bland medarbetare eftersom
de då vet vilken kunskap deras kollegor besitter, vilket i sin tur skulle påskynda
skapandet av kunskap i organisationen. Jag menar att organisering av resurser i
några olika klasser skulle resultera i att de olika användarna får flera olika
ingångar till resurserna. I hur många olika klasser en resurs skulle kunna placeras
är dock en fråga som måste diskuteras inom organisationen och bland
medarbetare för att det bäst skulle tjäna organisationens och medarbetarnas behov.

Alla medarbetare är individer och har därför olika sätt att förstå och göra saker.
Detta är enligt Gottlieb och Dilevko (2003) samt Barreau (1995) det som skapar
mest problem för knowledge management eller den gemensamma organiseringen
av och tillgången till information och kunskap. Barreau (1995) skriver att
organisationer behöver enhetlighet och riktlinjer ifrån organisationens sida för att
stödja samarbete, överföring av arbetsuppgifter, underlätta återvinning samt för att
undvika dubbelarbete. Att informanterna är individer går det inte att bortse ifrån.
De har alla sitt sätt att arbeta och det framgår tydligt i hanteringen av materialet
under och efter arbetet. För att alla på tidningen skulle gagnas av det arbete som
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en enskild journalist gör, borde organisationen ta fram riktlinjer för sin
kunskapshantering. För att dessa verktyg skulle kunna vara av nytta för
journalister i deras dagliga arbete måste, som Choo (2000) skriver, informationen
och kunskapen organiseras på ett sätt som både reflekterar och motsvarar behov,
intressen och informationsanvändning.

5.4 Nyttan av knowledge management

Nonaka och Takeuchi (1995) menar att det finns åtminstone fem olika krav för en
organisation att uppfylla för att knowledge management ska bli ett lyckat projekt.
Organisationen måste bl a tillåta sina medarbetare att arbeta självständigt och ge
dem utrymme för ett skapande kaos samt tillfälle för reflektion. Informanterna
menar att journalistarbete är väldigt självständigt och de säger också att de för det
mesta arbetar ensamma. Informanterna måste själva tänka på ämnen som skulle
kunna vara intressanta för tidningens läsare. De lämnas alltså utrymme för att
arbeta självständigt och på olika sätt. De måste också skriva flera artiklar om
dagen och därför hinner de kanske inte alltid reflektera över sitt arbete och tänka
på hur det skulle kunna göras på ett mer effektivt och tidsbesparande sätt.

Några av informanterna pratar om kvalitetsförsämring på tidningen. I detta
sammanhang nämner de att de ser organisering och tillgängliggörande av
information samt andra knowledge management-processer som extra
arbetsuppgifter. Om dessa processer i stället sågs som en del av journalistarbetet
skulle knowledge management, enligt min uppfattning, kunna vara något bra för
informanterna och hela tidningsredaktionen. Tidningsredaktionen uppnår alltså en
del av de kraven som Nonaka och Takeuchi (1995) skriver om men det krävs mer
arbete från både organisationens och medarbetarnas sida för att alla kraven ska
uppfyllas. Det är dock inte de olika kraven som måste uppfyllas av organisationen
som är det viktigaste; jag menar att det viktigaste är att journalisterna på
tidningsredaktionen samt hela organisationen börjar tänka i termerna knowledge
management så att de olika processerna  kan skapas och sedan utnyttjas av
journalisterna i deras dagliga arbete.

Av intervjuerna framgår det att journalister går igenom väldigt mycket material,
vilket även Nicholas och Martin (1997) skriver om. Att ta fram så mycket
material, gå igenom det och försöka organisera det, som journalister gör, tar
mycket tid och för att denna ansträngning inte ska gå förlorad borde tidningen ta
vara på det. Detta skulle, enligt mig, kunna göras med hjälp av knowledge
management. Knowledge management syftar till att göra information och kunskap
tillgänglig för andra. Bl a Davenport och Prusak (2000) menar att det i det långa
loppet blir lönsamt för organisationen och medarbetarna, speciellt om information
och kunskap betraktas som vilken som helst resurs i organisationen.

Knowledge management skulle kunna användas för att ta vara på det arbete som
informanterna gör när de utför sökningar. Nonaka och Takeuchi (1995) menar att
processen för organisatorisk kunskapande börjar med att medarbetare delar med
sig av sina tysta kunskaper. På en tidning skulle detta kunna göras, inte bara
genom att skapa gemensamma mentala modeller, vilket Nonaka och Takeuchi
(1995) kallar socialization (tyst kunskap till tyst kunskap), utan också, enligt mig,
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genom externalization (tyst kunskap till explicit kunskap). Informanter skulle
genom att organisera sina länksamlingar och andra informationsresurser och
tillgängliggöra dessa för andra, tillgängliggöra sin tysta kunskap i explicit form.
Även om jag menar att den första fasen (socialization, tyst kunskap till tyst
kunskap) av organisatoriskt kunskapande på en tidning kan göras på två sätt, krävs
externalization även i den andra fasen (externalization, tyst kunskap till explicit
kunksap) då de gemensamma mentala modellerna uttrycks i ord. Externalization
sker då flera individer arbetar på samma artikel och de måste koordinera sitt
arbete dem emellan.

Mycket av informanternas arbete består av att söka bakgrundsinformation, vilket
har framgått i studien. Det innebär att de skapar ny kunskap antingen genom att
kombinera tidigare information och kunskap med ny information och kunskap
eller genom att kombinera information och kunskap utifrån en ny frågeställning.
Detta innebär att ny explicit kunskap skapas av explicit kunskap, vilket enligt
Nonaka och Takeuchi (1995) är combination. Internalization, då tyst kunskap
skapas av explicit kunskap, är den sista av formerna för kunskapande. Denna form
innebär att när en medarbetare har tagit till sig kunskap genom socialization,
externalization och combination internaliseras dessa till individens tysta
kunskaper och de blir värdefulla resurser för både individen och organisationen.
För att denna tyst kunskap ska tas till vara av organisationen måste den igen delas
med andra i organisationen genom de olika sätten att omvandla kunskap.
Internalization är dock den tredje fasen för organisatorisk kunskapande och i det
sammanhanget betyder internalization att ny kunskap måste motiveras och
rättfärdigas. För en tidning betyder detta att journalister måste vara säkra på att
deras artiklar historier är värda att skriva om. Resulterar arbetet inte i en artikel
som är intressant för tidningen att publicera, är det onödigt att fortsätta att arbeta
med den artikeln eftersom arbetet tar resurser från en artikel värd att publiceras.

Den fjärde fasen, combination, består av skapande av något konkret av en idé. I
tidningssammanhang menar jag att informationssökning för en artikel är en idéfas
som sedan resulterar i en konkret artikel. Journalisten bestämmer sig för att
historien är värd att skriva om och kombinerar den kunskap som hon eller han har
fått genom socialization, externalization och även internalization. Denna fas,
combination, är en komplex fas som kan kräva samarbete.

Sista fasen i denna kunskapande process, som egentligen inte har något slut utan
börjar om igen med den första fasen, är ny kunskap som har skapats. En artikel
sparas i tidningens eget textarkiv, i några andra databaser samt i journalistens eget
mappsystem i hennes eller hans dator. Artikeln kan sedan användas som en ny
startpunkt för processen inom den egna organisationen. Artikeln kan även skapa
kunskap utanför den egna organisationen, i detta fall hos tidningens läsare, som i
sin tur kan använda kunskapen på sina arbetsplatser eller i andra organisationer.

Nonaka och Takeuchi (1995) menar att processen för kunskapande i en
organisation inte bara består av de olika faserna och sätten för
kunskapsomvandling; det krävs också de fem organisatoriska faktorer som
möjliggör processen för organisatoriskt kunskapande och som diskuterades i
första stycket i detta kapitel. För att arbetet på tidningen skulle kunna gynnas av
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Nonaka och Takeuchis (1995) modell (se kapitel 3.1.2) krävs det en bra hantering
av denna process på både individnivå och organisatorisk nivå.

Quinn (2002) skriver om den nya journalistiken, i vilken han menar att olika
källor, format för nyheten och kanaler för publicering av nyheten förenas. Han
menar att den här typen av ny journalistik kan vara något som mediaföretag ska ta
vara på eftersom de då bättre kan anpassa sitt utbud till, och tillfredsställa de
behov som finns i, mediaföretagets omvärld, som består av tidningens läsare och
det samhälle som tidningen uppfattar som sitt spridningsområde. Quinn menar
också att antalet konkurrenter för traditionella nyhetsmedia kommer att öka och
då kan dagstidningar skilja sig från konkurrenterna genom kvalitetsjournalistik.

För att kunna konkurrera måste nyhetsmedia skapa och publicera artiklar som
skiljer sig från konkurrenternas artiklar och som är svåra att imitera.
Kvalitetsjournalistik är dock dyrt p g a att informationssökning tar mycket av
journalisternas arbetstid. Jag menar då att knowledge management måste vara
effektiv på en nyhetsorganisation så att informationssökning och försäkrandet om
nyhetens exklusivitet går snabbt och effektivt. Quinn (2002) menar att det bara
finns två typer av mediaföretag som kommer att överleva, små fokuserade
mediaföretag som kan fokusera sig på några få ämnen och stora mediaföretag som
har de ekonomiska resurserna för att kunna ha en researchavdelning som hjälper
journalister i deras informationssökning. Detta är anledningen till att tidningen
borde ta till sig de verktyg och tankar som finns för nyhetsmedia om knowledge
management. Quinn (2002) menar också att journalister borde lära sig att dra
nytta av möjligheterna att kunna publicera artiklar i olika format via olika kanaler
och ta vara på sina kollegors kunnande och material. Små tidningar skulle också
kunna ta vara på idén om att arbeta ihop med t ex lokala televisionskanaler för att
skapa synergi mellan de olika verksamheterna. Med synergi menar jag, som
definierat i NE, den fördel som kan uppnås mellan olika verksamheter då två eller
flera faktorer som, i detta fall positivt, påverkar en process så att den
sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av verkningarna av
faktorerna var för sig. Alltså, om journalisterna på den undersökta tidningen
skulle samverka med t ex TV4 som har lokala sändningar, skulle kanske både
tidningen, TV4, tidningens läsare och TV4:s tittare gynnas genom att
tidningsnyheterna kunde publiceras bl a på TV4:s text-tv,  samtidigt som TV4
kanske inte skulle behöva lägga så mycket resurser på att producera nyheter för
deras lokala sändningar då dessa skulle produceras av de lokala tidningarna. T ex
publicerar Aftonbladet sina nyheter på Kanal 5:s text-tv och blir därmed
exponerad även via TV.

Det är inte bara synergi som skulle kunna gynna tidningen och dess journalister:
även knowledge management skulle kunna gynna arbetet på i o m att
journalisterna då skulle slippa utföra samma arbetsuppgifter flera gånger.
Mängden information ökar hela tiden i de olika databaserna och på webben, vilket
leder till att informationssökning utförs i en större mängd av material. Detta
betyder att den som söker information måste veta vad hon eller han är ute efter
och hur man söker information, till exempel med hjälp av olika sökverktyg.
Personen måste också lita på att material i databaser indexerats på ett sätt som gör
det lätt att söka och att de olika sökverktygen används på rätt sätt.
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Enligt Nicholas och Martin (1997) samt mina informanter är journalisters
informationssökning nästan alltid en ofullständig process p g a tidsbrist.
Sökningar i en mindre mängd material skulle kunna göras snabbare och en
välorganiserad gemensam länksamling skulle kunna fungera som en utgångspunkt
för informationssökning på tidningen. Även dessa gemensamma samlingar skulle
bestå av redan granskade källor, vilket skulle kunna  hjälpa till att kvalitetssäkra
journalistiken på tidningen. Det är inte bara min uppfattning att det skulle gynna
tidningen om redaktionerna tog bättre vara på det arbete som journalister utför;
även informanterna menar att tillgängliggörandet av framtaget material skulle vara
fördelaktigt för dem själva och andra på redaktionen.

5.5 Knowledge management och journalistik

Quinn (2002) pratar om convergence journalism som jag har översatt till
förenande journalistik. Med detta begrepp menar Quinn att det gamla sättet att
arbeta med journalistik förenas med de nya sätten, att journalistiken blir
gränsöverskridande. Med det menar han att en journalist kan publicera sina
artiklar i vilken format som helst genom vilken kanal som helst. Behovet för den
här typen av journalistik kommer från läsarna och som mina informanterna säger
är deras uppdrag från tidningens läsare att ta fram fakta om olika saker som berör
det samhälle som anses vara tidningens huvudsakliga spridningsområde. Läsarna
börjar kräva mer från de företag som tillhandahåller nyheter eftersom de kan ta del
av nyheterna var de än befinner sig. Därför måste tidningen anpassa sitt sätt att
arbeta med nyheterna.

Knowledge management för journalistik handlar i denna uppsats om Nonaka och
Takeuchis (1995) modell (se kapitel 3.1.2) för kunskapande organisationer.
Eftersom modellen gäller för organisationer generellt och inte för en specifik typ
av organisation, arbetsuppgift eller yrkesgrupp kan den implementeras på en
tidningsredaktion, tycker jag. Informanterna har gett mig en bild av en redaktion
där journalister söker mycket information och använder mycket av sin arbetstid
till att söka information. Därför borde de resurser som stödjer
informationssökning vara välorganiserade och tillgängliga för alla de som kan
tänkas behöva dem. Av litteraturen och intervjuerna har det framgått att
journalister har ganska klart för sig innan de börjar söka information vad det är för
material som de är ute efter. Något som också har framkommit redan tidigare i
uppsatsen är att journalister går igenom mycket material inför skrivandet av en
artikel men att detta material inte tas till vara på något sätt efter det att artikeln är
färdigställd. Det är därför knowledge management skulle kunna användas av
tidningar och även annan nyhetsmedia.

Knowledge management hjälper både organisationer och deras medarbetare att
använda de resurser som finns inom en organisation för att omvandla information
till kunskap, så att organisationen kan förbättra sin ställning i sin omvärld. Många
(bl a Nonaka och Takeuchi (1995), Davenport och Prusak (2001)) menar att
företagen har flera konkurrenter och att företagens ekonomiska situation inte är
lika bra som den kanske har varit tidigare .Detta är också något som
informanterna berättar om och som Quinn (2002) är väldigt tydlig med. Han
menar att alla nyhetsmedia inte kommer att överleva om de inte börjar ta vara på
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det arbete som utförs på dessa företag, alltså om företagen inte börjar värdera den
information och kunskap som journalister besitter och som de tar fram under
arbetets gång, som vilken som helst materiell tillgång.

Nonaka och Takeuchis (1995) modell (se kapitel 3.1.2) utgår ifrån att
tillhandahålla en organisatorisk resurs som är svårhanterlig för en organisation
och dess medarbetare och som är svår att definiera. Tanken med modellen är att
skapa något nytt, i detta fall kunskap, för att bättre kunna anpassa sig till sin
omvärld och därmed utveckla bättre tjänster och produkter för både
organisationen och människorna i organisationens omvärld. Quinn (2002) skriver
om att journalister borde uppfatta sitt arbete som kunskapande och organisationen
som en kunskapsorganisation istället för en industri som tillverkar
pappersprodukter. Detta är också en anledning till att knowledge management
borde vara en del av journalistiken, så att den bättre kan tjäna sina läsare. Även
det faktum att mängden information hela tiden ökar och att den mänskliga
kapaciteten att bearbeta information är begränsad medför att kraven på att hantera
information och kunskap på ett effektivt sätt ökar, vilket i sin tur får mig att tro att
knowledge management borde vara integrerad i en journalists arbete och inte ett
separat arbetsmoment som journalister inte har tid eller kapacitet att utföra.

6. SAMMANFATTNING

Syftet med den här uppsatsen var att beskriva hur journalister utför
informationssökningar inför skrivandet av en artikel och att ta reda på om det
finns behov av att skapa en kunskapsbas av material som tas fram vid
informationssökning. Även hur knowledge management skulle kunna användas på
en dagstidning för att skapa mervärde för organisationen och dess medarbetare
ingår i syftet. Frågorna som jag har besvarat för att uppnå syftet handlar om
journalisters vanor för informationssökning, vilken betydelse knowledge
management har för journalistik och vilka verktyg som finns för knowledge
management.

Jag har använt flera olika metoder för insamlandet av data för denna fallstudie,
bl a litteratursökningar och intervjuer. Jag valde att göra en fallstudie p g a att jag
ville få en bättre förståelse av ett fenomen. Jag intervjuade fyra journalister på en
dagstidning. Intervjufrågorna var indelade i tre delar där den första delen bestod
av generella frågor om informanternas sätt att arbeta, den andra delen innehöll
frågor om informanternas sätt att söka information och om deras val av källor i
informationssökningarna och den tredje delen handlade om hur informanternas
framtagna material behandlades både under och efter arbetet. Jag gjorde också
litteratursökningar för att ta reda på vad som hade skrivits om knowledge
management och journalisternas informationssökning. I min undersökning ingick
även en praktisk del där jag hjälpte en journalist med hans informationssökning
inom ett visst ämne. Avsikten med den praktiska delen var att ge mig en bättre
förståelse för hur varierande journalisternas källor är både till form och innehåll
samt vilka problem som organiseringen av det material som togs fram från dessa
källor gav upphov till.
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Den teoretiska ramen för uppsatsen består av vad som har skrivits om knowledge
management, personlig information management och journalisters
informationsbehov . En modell för knowledge management presenterades och
svårigheter för en organisation att tillgodogöra sig enskilda individers
informationsresurser och personlig information management redovisades.

Det visade sig att informanterna var nöjda med sin förmåga att söka information
och att de redan innan de började en sökning visste vad de var ute efter. Mycket
av journalisternas informationssökning bestod av att söka bakgrundsinformation
och därför föredrog de källor som t ex tidningens eget textarkiv och Mediearkivet.
Några krav som journalister hade på informationen var att den skulle vara pålitlig
och lättillgänglig. Journalister använder även andra källor än textarkiv. Olika
webbsidor från myndigheter eller liknande vedertagna organisationer eller företag
användes också som källor. Hantering av materialet både under och efter arbetet
var sparsamt eftersom flera av informanterna tyckte att de alltid arbetar med nästa
produkt, vilket  betydde att allt framtaget material föråldras snabbt och att det inte
skulle komma att vara av nytta senare.

Knowledge management användes inte av informanterna eller av någon annan på
tidningen trots att det fanns verktyg för knowledge management som till exempel
intranät och samarbete mellan kollegor. Knowledge management visade sig vara
viktig för att journalistiken skulle kunna utvecklas till det som Quinn nämner som
förenande journalistik.

I diskussionen av resultaten framgick det att journalister använder mycket
material som skulle kunna tas till vara om organisationen hade en enhetlig
informationspolicy. Det framgick också att de arbetsuppgifter som kan kopplas
ihop med knowledge management av journalisterna betraktades som nya
arbetsuppgifter utöver de gamla arbetsuppgifterna istället för en integrerad del av
arbetet. Detta ansågs vara en av de hämmande faktorerna för att knowledge
management som process skulle bli framgångsrik i en organisation och bland dess
medarbetare. För att knowledge management ska kunna fungera bra på en
organisation krävs att några organisatoriska faktorer uppfylls och att journalister
ändrar sitt sätt att tänka på journalistik, från tillverkningsindustri till
informationsindustri.
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Figurer

Figur 1. Fyra sätt att omvandla kunskap till annan kunskap samt
kunskapsinnehållet för varje typ av kunskap (Nonaka & Takeuchi 1995, s. 72).

Figur 2. Processen för organisationens kunskapande (Nonaka & Takeuchi 1995,
s. 84).



55

BILAGA 1

Intervjufrågorna till enskilda journalister

DEL 1
Finns det någon skillnad, enligt dig, mellan granskande journalistik och
undersökande journalistik?
Vad är granskande journalistik för dig?
Hur arbetar du med granskande journalistik?

§ ensam?
§ med kollegor?
§ på annat sätt, vilket?

Hur länge får du jobba på ett projekt?
Varifrån får du idéerna till projekten?

§ tilldelade
§ föreslår du själv
§ från läsare
§ annat, vad?

Finns det formella/informella möten angående arbetsfördelningen?
Har ni gemensamma möten med andra på tidningen där ni går igenom vad som
pågår på tidningen angående vilka artiklar som skall skrivas?
Inom vilka moment samarbetar ni?
Frågar du råd eller hjälp från dina kollegor kring arbetet?

DEL 2
Hur mycket söker du själv information innan ber du om hjälp? Från vem?

§ kollega
§ experter/specialisteer
§ bibliotek intern/extern
§ den som granskningen handlar om, objektet
§ annat, vad?

I vilka situationer kontaktar du direkt någon som kan hjälpa?
Hur mycket tid ägnar åt informationssökning?
Hur stor arbetsbörda informationssökning är för dig?
Är du nöjd med din förmåga att söka information?
Har du / får du utbildning i att söka i databaser?
Vill du ha utbildning?
När du utför en sökning hur pass väl vet du vad du är ute efter?
Hittar du i regel den informationen som du söker?
När vet du att du har tilltäckligt mycket information?
När slutar du söka information?
Vad finns det för källor på tidningen?

§ tillgång till vilka databaser
§ egna arkiv
§ annat, vad?
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Vilka källor använder du?
§ muntliga (kollegor, objekt, annat)
§ tidningens eget arkiv
§ bibliotek (tidningens eget, folkbib., annat)
§ databaser, vilka
§ telefonkatalog
§ annat, vad?

Finns det typiska sätt att söka information för olika ämnen?
Hur väljer du vilka källor du ska söka i?
Hur vet du vilka kollegor du ska prata med?
Hur får ni kännedom om vilka ni ska prata med (människor som berörs av
artikeln, experter)?

Vilka krav ställer du på informationen? Vad är kvalitet för dig?
Hur vet du vilket material du kan använda?

DEL 3
Vad gör du med materialet du tar fram under arbetets gång? Efter arbetet?
Finns det någon tanke om att förvara framtaget material för artiklar på tidningen?
Om någon har skrivit om ämnet redan på tidningen hur hittar personen materialet?
Om ämnet är återkommande, sparar ni då materialet? Varför, varför inte?
Vem och vad avgör vad som sparas / inte sparas?
Organiseras det på något sätt? Av vem?
Har du synpunkter på eller önskemål om hur materialet organiseras?
Kan dina kollegor ta del av det materialet?
Har ni personliga ”databaser”? Varför / inte?
Hurdana? (mappar, datafiler, kartotek...)

Vad händer med personliga ”databaser” när någon slutar?
Tror du att det skulle skapa mervärde för tidningen att alla personliga ”databaser”
skulle vara åtkomliga för alla? Varför/varför inte?
Vilka fördelar / nackdelar ser du med att dela med sig sina personliga
”databaser”?
Vilka svårigheter eller problem kan du se med att dela med sig sina personliga
”databaser”?
Finns det teknologiska förutsättningar för fördelningen av kunskap?


