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1 Inledning 

Bakgrund 

Joumalistiken och joumalister kommer vi dagligen i kontakt med. De overfor information om 

vfut samhalle till oss. Nyheter ar nagot som vi standigt matas med. 

Biblioteken framstar som mer osynliga. De fiesta av oss har inte en daglig kontakt med 

biblioteken som kan jamforas med den vi har med joumalistiken. Anda har de bada likheter. 

Det ar kanske inte den forsta tanke som slar en, i alia fall var det inte sa for mig i borjan av 

arbetet med denna uppsats, men vid lite eftertanke kan man nog hrula med. Bada institutioners 

arbete handlar om att tillhandahrula information, men pa olika satt. 

Ekecrantz (1994) skriver att i Sverige reglerar grundlagenjoumalistikens verksarnhet. Denna 

kopplingen ar unik och finns inte i nagon annan bransch. Joumalistiken har ett starkt skydd av 

yttrandefriheten, trots att yttrandefriheten ibland anvands for mer ljusskygga verksamheter. 

Man kan fastsla, tryckfriheten ar en frihet under ansvar. 

Journalistiken kan sagas sta mycket nara demokratin och demokratiska varderingar och den 

fungerar som en mellanhand mellan makthavare och medborgare. Enligt riksdagen ar 

massmedierna en viktig del av demokratin och denna roll accepteras av oss i samhallet. Pa 

detta satt far de en mycket stark stallning och kan bestamma vern eller vilka grupper som ska 

fa en framtradande plats i massmedierna och darmed i samhallet. 

Vi accepterar som sagt journalistikens roll som "demokratins stOttepelare". Att den star fOr 

sarnhallsinformationen ser vi som sjalvklart och det ses inte som en motsattning att den 

samtidigt utgors av konkurrerande privatforetag. Samtidigt ar journalistik.en en del av 

samhallet genom att den regleras med lagar t.ex. den redan namnda tryckfrihetsforordningen 

och offentlighetslagstiftningen och ar statligt finansierade genom presstodet och 

journalistutbildningen. Trots detta anser sig joumalistiken sjalv vara en utomstaende 

betraktare av samhallet. 

Vi diskuterar och ifragasatter "den tredje statsmakten" i dess eget medium och pa sa satt pa 

deras egna villkor. Detta kan man inte gora med nagon annan foreteelse. Journalistiken ger oss 

en bild av verkligheten som ar svar att ifragasatta. En beskrivning inriebar alltid en tolkning av 

verkligheten och journalisterna bestammer ocksa vad och i vilken man en viss handelse ska 

frarnhavas. Det som avgor om en viss artikel ska skrivas eller inte bestams genom ett samspel 

mellanjournalisterna och deras omvarld t.ex. hans/hennes kallor. Dessutom ar det viktigt att 

texten har potential att berora och ar slagkraftig. 
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Ekecrantz skriver "Joumalistikens staende och effektiva budskap ar att den ar ett lika naturligt 

som nodvandigt inslag i samhlillet och i vara liv." (Ekecrantz 1994, s 12). 

Biblioteksvarlden regleras annu inte av nagon lag. Som bibliotekarie fungerar man som en 

lank mellan informationen och anvandaren. Individen ska erbjudas en neutral 

informationsgivning som inte ska fargas av personliga asikter hos bibliotekarien eller andra 

asikter som varderas pa ett speciellt satt i samhlillet. Nagon tolkning av informationen ska inte 

ske, man ska bara tolka informationsbehovet. Biblioteket star som en garanti for att varje 

medborgare ska kunna anvanda sin ratt till information. 

Vissa svenska tidningar har under de senaste aren satsat pa att anstalla bibliotekarier/ 

dokumentalister eller andra personer med liknande kompetens. Anledningen ar att tidningama 

upptackt vikten av en saker informationsatervinning for att tillhandahalla det material som 

joumalistema behover for olika typer av arbeten. 

Bods Tidning (BT) ar en tidning som kommer ut sju dagar per vecka och har omkring 200 

anstallda. Den ar ett exempel pa en tidning som har satsat pa att anstalla en 

bibliotekarie/dokumentalist. Tjansten har funnits i cirka fyra ar och bibliotekarien ar chef for 

BTs arkiv och nara knuten till redaktionens arbete. Forutom att hjalpa joumalisterna att ta 

fram information producerar bibliotekarien ocksa eget material som publiceras i tidningen. 

Anledningen till att jag valt detta amne ar att jag ville titta narmare pa ett nytt arbetsomrade 

for biblioteks- och informationsutbildade. Institutionen Bibliotekshogskolans har framhrulit 

vikten av att vi studerande inom biblioteks- och informationsvetenskap soker oss till, for 

bibliotekarier. nya arbetsomraden. Jag tyckte att detta lat som ett sadant omrade och blev 

mycket glad och intresserad nar jag horde attjust BT lag val framme. Jag tog kontakt med 

bibliotekarien och bad att fa komma och halsa pa. Personen ifraga berattade om sitt arbete och 

verkade entusiastisk. Han trodde att han och hans kolleger pa andra tidningar betydde mycket 

for tidningamas arbete och att det dessutom var ett arbete med framtiden for sig. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen har varit att gora en undersokning av joumalister som arbetar med 

tillgang till ett modemt tidningsarkiv och utbildad personal i form av en 

bibliotekarie/dokumentalist. Detta var mojligt pa Boras Tidning i Boras. Mruet var att se hur 

samarbetet fungerade och om detta betydde nagot for det journalistiska arbetet. Annu ett syfte 

var att titta pa en ny arbetsmarknad for biblioteks-och informationsvetare. I forlangningen 

ledde arbetet till att undersoka vad for funktioner som har faststallts av samhallet fOr 

joumalistik och bibliotek och i vilken man man kan se paralleller mellan dem. 
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Problemstallning 

• Vad sager de texter som beskriver joumalistikens och bibliotekens funktioner i det svenska 

samhallet? Med dessa texter avses ett antal utredningar i serien SOU och debattlitteratur. 

• Vad kan man se fOr skillnader och likheter mellan dessa funktioner i teorin. (Beskrivna i 

ovanstaende dokument?) 

• Vad ser man for skillnader och likheter mellan yrkesgruppema i praktiken ?(Hur fungerar 

det i verkligheten ?) 

• Hur diskuteras och anviinds etikbegreppet inom de bada yrkesgruppema? 

• Hur fungerar ett samarbete mellan de tva yrkesgruppema i verkligheten, ex BT. Vad gor 

man for vinster och var st6ter man pa problem? 

• Har utvecklingen av tidningens arkiv betytt nagot for det journalistiska arbetet? 

• Vilken/vilka roller kan en tidningsbibliotekarie spela, i teorin och i praktiken? 

Nora Paul ar bibliotekschef vid the Poynter lnst. St. Petersburg Florida. Institutet fungerar 

som ett st6dcentrum for amerikanska pressens arkiv. Hon definierar ett antal roller som en 

tidningsbibliotekarie kan ha. Paul holl en forelasning om dessa roller i Sverige, januari 1993. 

1. Reporter-samarbete bibliotekarie ochjoumalist 

2. Utbildare 

3. Redaktor-lagledare 

4. Kontrollant -granska fakta 

5. Forhandlare- vid t.ex. inkop av databaser 

6. Databasutvecklare 

7. Lobbyist ( ovanlig roll) 

8. Bibliotekarie-ordinarie biblioteksarbete) 

Kan man jamfora och se nagra likheter/skillnader utifran dessa punkter och mitt 

intervjumaterial och vad kan man i sa fall dra for slutsatser? 
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Metod 
Jag bestamde mig fOr att anvanda kvalitativa intervjuer pa BT for att fa fram de asikter, 

varderingar och tankar som fanns hos de personer som mer eller mindre ofta utnyttjar arkivet. 

For att fa den information jag behovde pratade jag en del med bibliotekarien och fick ett an tal 

fOrslag pa personer som jag sedan sjalv iakttog och valde emellan. For att gora detta agnade 

mig at ganska informell observation pa det dagliga morgonmotet och jag observerade ocksa de 

kontakter som togs mellan de anstallda och arkivets personal. Dessutom forde jag dagbok. Jag 

forsokte valja personer med olika inriktning pa sitt skrivande och ocksa utifran det satt som de 

anvande arkivet fOr att tacka alla typer av anvandande. 

Under mina faltstudier gjorde jag tolv intervjuer plus en med bibliotekarien. De personer som 

jag intervjuade var mellan 25 och 50 ar. De fiesta hade inte nagon formelljournalistutbildning 

utan hade halkat in pa joumalistarbetet genom tillfalliga jobb och kortare kurser och sedan 

fortbildat sig. Vissa hade universitet och hogskolestudier bakom sig. 

Alia journalister jag pratade med var allmanreportrar, d v s de skriver om allt mojligt. Dock 

hade en del en viss inriktning pa sitt skrivande t.ex. konsumentfragor, skog ochjordbruk eller 

kommunala fragor. Vissa arbetade helt ensamma, andra namnde olika kolleger som 

samarbetspartners och ett antal anvande arkivets personal som en sadan. 

A v de tretton intervjuema ingick tre stycken med personer i mer ledande stallning pa 

redaktionen. 

Jag grundar min uppsats pa de lagtexter och utredningar som beror omradenajoumalistik och 

bibliotek. En jamforelse utfors mellan materialen som har hamtats fran bada omraden. 

Intervjumaterialet analyserades enligt fOljande: Utifran de fragor och svar som insamlades 

urskilde jag genom omlasning ett antal kategorier som far beskriva situationen pa BT. 

Fragoma kan ses i bilaga 2. Kategoriema redovisas i kapitel 7. Vissa av fragorna visade sig 

inte fungera i verklighetens intervjuer och finns darfor inte redovisade bland kategorierna. En 

nyckelfraga var att namna bibliotekariens viktigaste roll pa BT. Des sa svar ledde fram till ett 

antal rollkategorier som exemplifieras av citat. 
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Avgransningar 

Jag koncentrerar mig pa bibliotekets informationsuppgifter, men viss anknytning gors till 

kulturdelen nar det ar relevant, just ifraga om yttrandefrihetenltryckfriheten som enligt 

upptagna dokument har med ett lands kulturpolitik att gora. 

Definitioner 

• Arkiv anvands fOr tidningens bibliotek. 

• Tidningsbibliotekarie anvands for art sarskilja yrkesgruppen fran andra bibliotekarier. 

• Joumalistik anvands som overgripande term for allt som ror joumalistomradet. Bibliotek 

anvands pa motsvarande satt fOr sitt omradet. 
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2 Massmedias villkor 

Tryckfriheten 

Massmedia i Sverige regleras av tryckfrihetsforordningen (TF), som ar en del av var grundlag. 

Tryckfriheten ingar som en del i yttrandefriheten och galler tryckta alster. Kriterier for 

tryckfrihet ar bristen pa fOrhandscensur och att ansvar fOr tryckfrihetsbrott utkravs i efterhand. 

(NE band 18 uppsl.ord tryckfrihet). "Det maste vidare vara tillatet att yttra sig i tryck i 

politiska och andra fragor och darvid inom vida granser kritisera de styrande" (ibid). 

I TF framhalls det att "de tryckta medierna ar av stor vikt for den demokratiska 

asiktsbildningen." (Hadenius;Weibull1993, s 21). 

TFs innehall kan sammanfattas sa har: 

1. Etableringsfrihet 

2. Censurforbud 

3. Anonyrnitets- och meddelarskydd 

4. Rattsforfarande 

5. Offentlighetsprincipen 

Yttrandefrihetsgrundlagen (YT) infordes 1992 och blev ett komplement till TF som skyddar 

tryckta klillor. YT innefattar radio, tv, fllm, video och ocksa offentliga databaser. De regler 

som galler fOr TF ska ocksa galla YT t.ex. fOrbud mot forhandscensur. 

Tryckfrihetens historia 

I Sverige har tryckfriheten gamla anor, den var den fOrsta i hela viirlden. 1766 infOrdes 

tryckfrihet i form av tryckfrihetsforordningen. Det innebar att landet hade en i stort sett 

komplett tryckfrihet. (NE band 18 uppsl.ord tryckfrihetsforordningen). 

Under aren har olika inskrankningar och forslimringar skett, t.ex. under Gustav Ills 

regeringstid. 1809 fick Sverige ater sin tryckfrihetsforordning som innebar stor frihet. 1812 

kom den slutgiltiga versionen som glillde fram till 1949 da det visade sig att massmedierna 

inte hade fatt skriva eller rapportera fritt under andra varldskriget utan att viss censur 

forekomrnit. 1949 ars forordning ar fortfarande aktuell och har drag av den allra forsta TF. 

Exempel pa nyheter ar meddelarfrihet och meddelarskydd. (ibid). 
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Pressens utveckling 

Holmberg, Oscarsson och Ryden ( 1983) besk:river den svenska pressens utveckling. Det har 

funnits manga tidningar i Sverige, mer eller mindre framgangsrika och mer eller mindre 

langlivade. Den allra forsta startades 1624 och kom ut med ett nummer, sedan har utbudet 

bara okat. Materialet som anvandes i tidningarna togs ifnm diverse hall, ibland var det rena 

oversattningar och stolder eller ocksa lamplig information ifran statsmakten. I boijan skrev 

man om handelser vid k:rigsskadeplatser, sedan utokades tidningarna med annonser, 

inrikesnyheter och politisk och samhallelig diskussion och de blev en kanal for 

opinionsbildning. 

Pa mitten av 1700-talet boijade det att dyka upp professionella journalister pa tidningarna. 

Tidigare hade man skrivit gratis eller betalat for att fa sina artiklar tryckta. Man skrev da for 

nojes skull eller for att fora fram sina asikter. Med tiden blev det vanligare med avlonade 

medarbetare. Det var litterart kunniga personer som arbetade som nagon form av 

tidningsredaktorer. 

Under 1800-talet utvecklades journalistyrket ytterligare genom inforandet av intervjun. Detta 

arbetssatt blev ett nytt viktigt arbetsredskap fOr joumalister och det innebar att de blev mer 

aktiva och boijade utforska verkligheten. Nu borjade samhallsreportagen skrivas och mycket 

material hamtas utanfor tidningen. Datidens journalister blev mer aktiva och ville granska 

samhallet. Det betydde mycket for maktbalansen att politik.er och andra makthavare borjade 

stallas infOr fragor som kravde svar. Ett exempel pa nytankande var bevakningen av 

sagverksstrejken i Sverige 1879 som fick stort genomslag i pressen. Artikelserier skrevs dar 

de strejkandes syn pa saken togs upp. Detta var mycket ovanligt. 

Journalisterna organiserade sig fackligt for att komma till ratta med otrygga anstallningar, 

dMiga loner och oregelbundna arbetstider. 

I borjan av 1900- talet tick tidningarnas forstasida den utformning som vi idag ar vana vid, 

alltsa en sammanfattning av dagens viktigaste handelser. Forsta varldskriget forandrade bade 

tidningarnas innehrul och utseende. Man anvande fler bilder och storre rubriker och mer av det 

utlandska materialet togs in i tidningen. 

Antalet dagstidningar steg fram till 1920 och alltfler tidningar kom ocksa ut oftare an tidigare. 

1925 startade radiosandningar over hela landet och radion kom mer och mer att ta over 

nyhetsrapporteringen ifran tidningama. Dessa gled over i rollen som kommentatOrer av 

nyheter. 

9 



En kraftig overetablering av tidningar, framst i storstadema borjade bli markbar. 

Kviillstidningama, eller tabloidema, utvecklades under 30-talet med gamla anrika Aftonbladet 

i spetsen. Dagliga serier och utOkat sportmaterial ar nagra exempel pa nya grepp. 

Under andra viirldskriget fick tidningama och annan massmedia en viktig och framtradande 

roll. Den svenska samlingsregeringen fick ibland ge efter for tyska patryckningar och manga 

svenska tidningar reagerade pa ett, for regeringen, obekvamt satt. En vanlig atgard for att 

tysta de obekvama var att ta tidningen i beslag och riksdagen beslutade ocksa att man skulle 

kunna forbjuda vissa tidningars transporter med offentliga kommunikationsmedel. 

Tidningama fick ocksa under den hiir tiden ha en egen sjiilvcensur for kansliga fragor. Man 

fogade sig, fastan motvilligt. 

Att makthavama faktiskt kunde styra massmedierna sa hart visade pa att grundlagsskyddet, 

som fanns da, inte var tillrackligt. Man gjorde en andring i grundlagen och skrev in ett 

eftertryckligt forbud mot censur. Denna andring fanns med i 1949 ars tryckfrihetslagstiftning. 

1944 startade Expressen "Lanseringen skulle bli den framgangsrikaste under de senaste 

decennierna och en av de lyckosammaste nagonsin." (Holmberg 1983, s 148). Lasamas skara 

vaxte och man sokte sig utanfor storstaden tilllandsorten. Expressen fOrutsatte att dess lasare 

hade tillgang till ytterligare en tidning. Man hade darfor egna nyheter med annorlunda 

vinkling. Tidningen satsade mycket pa att jaga "scoop" i likhet med den amerikanska pressen 

som var en foregangare for svensk press. Expressen blev ansedd som en skandaltidning och 

fick mycket kritik. 

I borjan av 50-talet fOrsvann fler tidningar an det skapades nya. Alla olika sorters tidningar 

drabbades, men framforallt de svaga tidningar som fanns pa orter med flera konkurrerande 

tidningsblad. TV gjorde sitt intrade pa marknaden och framforallt veckopressen fick stryka pa 

foten. Antalet tidningar fortsatte att minska under 60-talet och till slut var situationen sa 

allvarlig att kraven pa hjiilp ifran staten beviljades. 

Vissa var mycket avstandstagande till all statlig inblandning i tidningama p.g.a. radsla for att 

forsatta konkurrensen ur spel och leda tidningama in i ett beroende dar de kunde bli utsatta for 

patryckningar. Trots detta infordes ett presstOd i etapper for att garantera det fria ordet. Man 

kom fram till att de sk andratidningama (den mindre tidningen pa en ort med tva tidningar 

som representerar en annan politisk asikt an den ledande) behovde stod, en lane fond fOr svaga 

tidningar skapades och en samdistributionsrabatt. 
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1972 kom den tredje pressutredningen igang och 1975lades en grundUiggande skrift fram som 

tog upp pressens stallning och furiktion i samhallet, SOU 1975:78. Nya stodformer kom till, 

t.ex. etableringsstod 

De sma lokaltidningarna fick en storre betydelse pa 70-talet da de i st6rre utstrackning 

koncentrerade sig pa lokalnyheter. De stOrre varldsnyhetema fick medborgarna nu genom TVs 

nyhetssandningar. 

Den amerikanska Watergateaffaren betydde mycket for den svenskajoumalistiken vars 

joumalister nu sag nya arbetssatt och arbetet som sjalvstandig journalist okade. 

Partitillhorigheten komi skymundan. (Hadenius,Weibull1993, s 286). 

Under 80-talet har pressmarknaden varit ganska stabil. Vissa tidningar har forsvunnit och det 

har inte uppstatt nagra nya. Detta anser man emellertid vara marginella forandringar. 

Dagspressmonstret, som det sag uti borjan av 70-talet, finns i stor utstrackning kvar i borjan 

av 90-talet.( SOU 1994:94, s 29ff). 

Pressens samhallsroll i teorin 

Redan under tidningarnas barndom diskuterades deras roll gentemot samhallet. Det har alltid 

varit svart att analysera massmediema fOr sig eftersom de ingar som en del av samhallet. Man 

har sett massmediema som antingen folkets eller makthavarnas redskap for att uppna sina 

mal. 

Ginman (1983) beskriver i sin undersokning En modell for joumalistemas 

informationsanskaffning fyra teorier om pressens roll i samhallet. 

1. "I den auktoritara ideologin kontrolleras massmediema av de politiska makthavama. Den 

ar till for att fOrsvara och stOdja statens politik och medverka till att utveckla samarbetet 

och opinionema i enlighet med makthavarnas riktlinjer. Den auktoritativa pressen deltar 

aven i utbildning och uppfostran av befolkningen. Kritik mot det ledande skiktet tolereras 

inte, inte heller avvikande asikter. Massmedier censureras ofta men tillats att uppratthalla 

konkurrens och till och med kommersiella intressen inom den ram som det riidande 

systemet tillater." (Ginman 1983, s 47). 

2. "I frihetsteorin ar utgangspunkten en positiv manniskosyn. I motsats till den auktoritara 

ideologin fOrbjuder denna teori all form av ingripande och censur pa tryckfriheten fran 

statsmaktens sida. Manniskoma uppmuntras till opinionsbildning och pressens mal ar en fri 

debatt aven om denna ar negativ eller obehaglig for makthavarna. Samhallets utveckling ar 

11 



enligt denna ideologi beroende pa fri konkurrens mellan alla forekommande opinioner, 

vilka genom en obegriinsad diskussion i massmedierna skall kunna florera fritt i 

samhallet." (ibid s 47). 

3. "Den sociala ansvarsteorin uppkom som en protest mot frihetsteorin. Denna hade enligt 

mangas asikt sm!ningom borjat praglas av frihet fran ansvar och moraliska fOrpliktelser. 

Man papekade att massmedierna har ett socialt ansvar och maste darfor paHiggas en viss 

kontroll av den information som fOrdelas. Tidningarna far inte enbart skriva om sactant som 

ar saljbart, intressant, positivt och kommersiellt gangbart. Man maste bevaka aven 

minoritetens intresse, sociala missforh!llanden och idka aven "obekvam nyhetstjanst." 

(ibid s 48). 

4. "Enligt den marxistiska teorin skall pressen vara ett band som sammanbinder individen 

. med staten. Lenin ansag att tidningspressen maste vara i partiets tjiinst och verka som ett 

instrument i dess stravan att bygga upp det nya kommunistiska samhallet. Pressens frihet 

skall inte vara entydig med frihet fOr dess agare eller redaktOrer. Den skall daremot vara en 

bestandsdel i statsapparaten och anvandas till att uppfostra, propagera och motverka 

splittring." (ibid s 48). 

Idag har de fiesta samhallen en blandning av teori 2 och 3. Massmedierna ska fungera som 

informationsfOrmedlare med ett socialt ansvar. De ska inte utsattas for nagon form av censur. 

Detta ar det satt som massmedierna anses fungera pa i Norden. Alia tidningar ser olika ut och 

kan gora det. Det betyder att ingen tidning star i exakt samma forhrulande till staten som 

nagon annan tidning. Ginman skriver: "Koncensus verkar att rada enbart kring en enda faktor, 

namligen: massmedierna ar ett maste och en fOrutsattning for det moderna samhallet." (ibid 

s 48). 

Samhallet har blivit mycket mer komplicerat under de senaste aren. For att samhallets 

medborgare ska kunna hiinga med och kunna ta stallning i olika fragor behover de 

information. Makthavarna kan inte ha personlig kontakt med alla medborgare. Har har 

massmedierna en stor roll som overforare av information at b!da hall. For att kunna gora det 

helt korrekt skulle pressen vara helt fristaende ifran samhallet Ginman skriver att i Norden 

kan inte regeringar aga eller kontrollera tidningar. Trots detta ar tidningarna inte obundna utan 

en politisk inriktning kan markas i t.ex. ledare. 
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Pressens roll i praktiken 

Ginman kan inte se nagon vidare overensstammelse med teorin vid en narmare blick pa 

praktiken. Hon refererar till Furhoff, svensk mediaforskare, som sager att idealbilden ar att 

massmediema ska vara sjalvstandiga och att konkurrens mellan olika massmedier ska ge 

valfrihet och man utgar felaktigt ifran att det verkligen ar sa. Idealbilden uppnas inte eftersom 

massmediema ar en del av samhallet och inte fristaende. 

Ginman skriver ocksa om hur joumalistema sjalva uppfattar massmediemas samhallsroll. Hon 

hanvisar till en undersokning av svenskajoumalister av Fjaestad (1975) som undersokte just 

detta. I sin undersokning kom Fjaestad fram till att joumalistema uppfattade sig som 

samhallets vakthundar som skulle bevaka och granska samhallets makthavare. I samma 

undersokning togs ocksa politikemas syn pa massmediemas roll upp. Den overensstamde val 

med joumalistemas syn pa bevakning av makten men politikerna tyckte att joumalisterna 

skulle uppmana och uppmuntra till mer aktivt politiskt deltagande hos medborgarna. 

Pressutredningar 

Ett flertal pressutredningar har under de senaste 30 aren genomforts i Sverige. 1972 ars 

utredning gav sig i kast med "att undersoka vad de tva fOregaende pressutredningarnas forslag 

nastan axiomatiskt utgatt ifran men som manga manniskor ifragasatte: att pressen fyller en 

funktion i ett demokratiskt samhalle." (Pressen i norden 1979, s 52). 

1972 ars pressutredning resulterade i SOU-rapporten Svensk press. Pressens funktioner i 

samhallet SOU 1975:78 dar tre huvuduppgifter for massmedia i det svenska samhallet slas 

fast. 

• formedling av information i politiska fragor 

• forum for politisk debatt 

• kommentar och granskning av vad som hander i politiken 

(OBS forumfunktionen togs ej med ide slutgiltiga ma.J.en. Man delade pa kommentar och 

granskningsfunktionen och lade till gruppkommunikation som en punkt, den kan till viss del 

jamforas med forumfunktionen). 

SOU-rapporten forklarar de tre punktema sa har: 

Informationsfunktionen 
Att formedla information om vad som hander kan ses som massmediemas huvuduppgift. I 

forskningsrapporten ser man mest till den "politiska basinformationen" (begreppet anvands i 

vid bemarkelse) som formedlas till medborgarna. 
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Man kan urskilja tva delar av informationen om politiken, dels informationen om opinioner 

och dels informationen om beslut. 

Forumfunktionen 

I och med tidningsdoden har utrymmet fOr oliktankande att fora fram sina asikter krympt. 

Darfor blir tidningens roll som plats fOr diskussion och asikter mycket viktig. Alia bor ha 

mojlighet att fOra fram sina asikter i form av debattartiklar och insandare. 

Kommentar-och granskningsfunktionen 

Massmediema ses har som sjalvstandiga institutioner i samhallet. Massmediema ses som den 

tredje statsmakten, "den ska sta fri fran olika intressen och kritiskt bevaka 

samhallsutvecklingen." (SOU 1975:78, s 22). "Kommentar- och granskning kan forekomma i 

ledare, kommentarer, bakgrunder och reportage."( ibid s 22) 

SOU-skriften namner ocksa ovriga funktioner som massmedia kan formedla, t.ex. 

annonsorgan, samtalsamne mellan manniskor och underhrulning. Dessa funktioner tas inte 

upp namnvart av rapporten. 

Dessa tre punkter resulterar i fyra punkter som namns hos ett flertal av de forfattare till 

dokument somjag har last. Ett exempel ar Torsten Thurens bok dar han beskriver dem sa har: 

1. Informationsfunktionen: Massmediema bor ge den information som ar nodvandig for att 

medborgama ska kunna ta stallning i samhallsfragor. De fortroendevalda bor genom 

massmediema fa lopande information om enskildas och organisationers uppfattningar i 

politiska fragor. 

2. Kommentarfunktionen: Massmediema bor fristaende eller som sprakror for organiserade 

samhallsintressen kommentera skeenden i samhallet. 

3. Granskningsfunktionen: Massmediema bor som allmanhetens foretradare granska och 

kontrollera de inflytelserika i samhallet. 

4. Gruppkommunikation: Massmediema bOr framja en kommunikation mellan politiska, 

fackliga och ideella grupper i samhallet. 

Inte bara riksdagen star bakom detta uttalande utan ocksa Tidningsutgivarforeningen och 

J oumalistforbundet. 

Fortsattningsvis skriver Thuren att dessa punkter kan jamforas med en aldre princip, den 

liberala principen, som tar upp motsvarande uppgifter. Den kommer ursprungligen ifran 

yttrandefrihetskampen som fordes pa 1800-talet och den var knuten till de davarande liberala 
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stromningar som fanns i samhallet. Idag vill inte Thuren anvanda "den liberala principen" som 

uttryck utan valjer istallet "den klassiska principen" som far ses som en teoretisk modell for 

massmedias funktioner i samhallet. 

I Furhoffs bok Makten over joumalistiken ( 1986) skriver fOrfattaren att principen fOr 

joumalistikens sarstallning har sitt ursprung i liberalismen, och en av liberalismens 

utgangspunkter ar att yttrandefriheten ar en av de manskliga rattigheterna.(Furhoff 1986, s 

13). NE (band 13 uppsl. ord manskliga r.) skriver att manskliga fri- och rattigheter ar ett 

begrepp inom den intemationella ratten och politiken. 1945 slog FN fast att ett av dess mal var 

att varna de manskliga rattighetema. Ett urval av dessa redovisas i NE. Bland den finns ratten 

till asiktsfrihet och yttrandefrihet. 

Thuren skriver vidare: Informationsfunktionen ar en viktig uppgift fOr Sveriges massmedier 

och uppgiften har blivit viktigare med aren. Forr, vid nyheters tillkomst, betydde manniskors 

egna erfarenheter mycket. Man kunde overblicka och fOrsta de handelser som skedde i ens 

narhet. Idag sker nyhetema alit langre bort och ens egna erfarenheter och kunskap racker inte 

till for att kunna fOrsta och tolka skeenden. Har har massmedia en uppgift att fylla sa att 

demokratin kan fungera. Man kan saga att informationsfunktionen har tva aspekter, dels 

massmediernas information till medborgarna och dels deras funktion som 

informationsformedlare till samhallets makthavare om vad enskilda medborgare och 

organisationer tycker i olika fragor. 

Nar det gal1er massmediernas granskande funktion forvantas de kontrollera niyndigheter och 

makthavare. Granskningen ska var opartisk och galla alia delar i samhallet. "Massmedia ska 

med andra ord vara en kontrollinstans, ett slags samhallets revisorer."(Thuren 1988, s 20). 

Massmedia ska ocksa fungera som folkets, de maktlosas sista instans dar man kan fa hjalp att 

slass mot orattvisor. Granskningsfunktionen ar ocksa viktig for att demokratin ska fungera. 

"Massmediema ska fungera som en garanti mot maktmissbruk och korruption." (ibid s 20). 

Granskningen ska galla sa val den offentliga sektorn som den privata, sa som foretag som 

arbetsplatser och organisationer. 

Att kommentera handelser i samhallet kommer i forsta hand fram pa ledar- och kultursidoma. 

Kommentarer pa nyhetsplats ar inte allmant accepterat hos alia och en debatt om man ska eller 

inte ska har funnits och verkar finnas aven nu. 

Gruppkonununikationen ingar som en uppgift, precis som de ovriga punktema, for alla 

massmedier, men ar kanske speciellt viktig for organisations- och personaltidningar, dar de 

ska visa pa de olika asikter som finns inom den egna organisationen och utat gentemot andra. 
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Saklighet 

Enligt Thuren ar en viktig del av journalistiken sakligheten. Joumalistiken ska inte medvetet 

ge en falsk bild av verkligheten och for att detta ska kunna fungera kravs det kunniga och 

noggranna joumalister. Trots att det kan verka sjalvklart att det ska fungera finns det all tid 

mer eller rnindre allvarliga sakfel i massmediemas framstallningar. Den som brukar fa 

skulden ar joumalisten som vid fel anses vara okunnig och slarvig. Thuren kan tanka sig flera 

olika orsaker,till problemet. 

• Journalisten kanske chansar och struntar att kontrollera fakta och givna uppgifter. 

• Journalister ar bara manniskor och alia manniskor har da.Iiga dagar, Detar viktigt med 

motivation. 

• Man kan ibland raka ut fOr att den intervjuade sager fel och att journalisten struntar i att 

kontrollera uppgiften 

• "Bristande medvetenhet, dalig inlevelseformaga och da.Iiga kunskaper ar orsak till att 

journalister inte gor sitt basta."( ibid s 28). 

• Att journalister ibland saknar allmanbildning och kunskap ar ett problem. Det gor att de ar 

da.Iigt fOrberedda pa de jobb de skickas ut pa. 

• Rutin och slentrian. 

Men Thuren skriver ocksa att man inte kan skylla alit pa okunnighet och slarv hos 

journalister. Problemen med saklighet kan ocksa ha sin grund i institutionella forha.Ilanden. 

Journalisten har kanske inte haft tid och inte heller resurser for att gora faktakontrollen sa 

noggrant som den hade kunnat goras. Om det ar sa ar det redaktionsledningen for en tidning 

som har ansvaret for de sakfel som finns i tidningstexten. Redaktionsledningens roll i 

sarnmanhanget ar viktig och det Jigger ett start ansvar hos dem om att reda ut vad for policy 

tidningen ska ha i speciella fragor. En tidning behover en valutbildad, stark och intresserad 

arbetsledning for att kunna fungera. 

Slarv kan ocksa bero pa tidspress. Att man ska vara snabb inom massmediavarlden med 

nyhetshantering ar en sjalvklarhet. "Det kan fOra in joumalisten i en ond cirkel dar han far 

uppskattning for saker som han har slarvat med for att fa in den en dag tidigare." (ibid s 29). 

Man kan fraga sig om tidspressen ar en ofrankomlig faktor for massmediema? Om man ger 

sig tid att kontrollera fakta och pastaenden battre och undanrojer sakfel skulle journalistiken 

da se annorlunda ut? Journalistik som inte utsattes fOr tidspress skulle kanske fungera som en 
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motvikt mot den ibland skeva nyhetsrapporteringen sam sker idag. Nagonstans finns det en 

konflikt mellan snabbhet och saklighet. I och med det finns det en fara att massmediema 

forlorar i troviirdighet. 

I Furhoffs bok Makten over joumalistiken (1986) skrivs det om en undersokning sam allmant 

forsoker identifiera god joumalistik bland joumalister sjalva. Ett kriterium sam framhavdes 

mycket var kravet pa att vara korrekt i varje detalj. Man kan aterge egna funderingar och 

intryck men de maste vara val underbyggda och grunda sig pa en kunskap om amnet. 

Allsidighet 

Thuren fortsatter. Massmediema ska ge en allsidig bild av samhallet och viirlden. 

Medborgama ska genom mediema fa en helhetsbild av samhallet och pa sa satt kunna ta 

stallning i olika fragor. Man ska ocksa fa en overblick over varlden och dess handelser. 

Massmediema ska ock~d. visa pa olika tolkningar och asikter, speciellt kontroversiella i fragor. 

Alia asikter ska redovisas for att manniskor sjalva ska kunna valja en egen inriktning av ide. 

Alia asikter ska dessutom redovisas ri:ittvist, alia ska fa lika mycket plats. 

Massmediema ska ge en korrekt bild av sakforhallanden och inte syssla med 

urvalsforfalskning. Med urvalsforfalskning menas att man genom att anvi:inda korrekta fakta 

pa ett skevt satt ger en falsk bild av verkligheten. 

Tidsaspekten kan ocksa tas upp i detta sammanhang. Ska allsidigheten galla i varje enskild 

artikel eller iir det tillrackligt att mediema tar upp ett fenomen allsidigt i det langa lappet? 

N eutralitet 

Thuren tar upp neutraliteten sam iir nagot personer inom massmediema har olika asikter om. 

Att tycka pa nyhetsplats i:ir bland vissa helt otankbart medan andra tycker att just genom att 

klart och tydligt visa sin partiskhet, dels ger en bi:ittre joumalistik rent stilistiskt, dels i:ir 

iirligare mot mottagaren. Publiken kan da se var joumalisten star i olika fragor. Att vara 

skenbart opartisk kan vara farligare, eftersom den opartiskheten iir svar att genomskada och 

kan leda till manipulering av asikter. 

Givetvis iir neutraliteten viktigare i vissa sammanhang ani andra. "I rena nyhetstexter ar 

kravet pa neutralt sprak starkast, i reportage, portrattintervjuer och liknande accepteras en 

stOrre grad av personligt skrivande." (ibid s 23). 
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Den nya pressutredningen 1994 ars utredning om pressen i vart samhalle 

I inledningen till den senaste Pressutredningen skriver man att direktiven anger att det ska 

goras "en fOrutsattningslOs och bred studie av de svenska massmediema ... " (SOU 1994:94, s 

11 ). Man ska titta pa vilken roll massmediema bor ha i den svenska demokratin och hur olika 

medier drar sitt stra till stacken fOr att deras gemensamma uppgifter mot samhlillet ska 

uppfyllas. Dessa uppgifter och fragan om vad som hander med massmedielandskapet med 

eller utan stod beskriver vad utredningen har for uppgifter. Utredningen ar bred och anknyter 

inte bara till dagspressen. 

Anledningen till att man ifran samhlillets sida bestamt sig for att stodja dagspressen har varit 

den betydelse den anses ha fOr det demokratiska samhlillet. 1972 ars Pressutredning tog bl. a 

upp pressens teoretiska uppgifter i samhlillet som vi sett tidigare. De fyra funktionerna ar ju 

som tidigare nlimnts information, kommentar, granskning och gruppkommunikation 

Sedan den tiden har det hant mycket pa mediaomradet. Detta forandrar mediemas satt att 

fungera i det politiska och samhlilleliga livet. Utredningen ser det som viktigt att annu en gang 

belysa dagspressens politiska roll pa 90-talet. I direktiven till den senaste Pressutredningen 

SOU 1994:94 papekar man att 1972 ars mal for pressen varit styrande fOr presspolitiken men 

att de inte har genomgatt riktig provning. 

I analysen som utforts pa Pressutredningens uppdrag skriver utredaren, Kent Asp, att de fyra 

uppgifterna ar val fOrankrade i det svenska samhlillet, i det politiska livet och hos t.ex. 

J ournalistfOrbundet. Dock anser han att de har dalig anknytning till t.ex. den svenska 

forfattningen eller annan demokrativardering. Forskare anser att "avsaknaden av anknytning 

till en grundlaggande demokratiuppfattning ar problematisk, detta kan leda till att 

presspolitiken paverkas av dagspolitiska vindar och gynnar vissa grupper i samhlillet." (ibid s 

181). Man anser vidare att en naturlig utgangspunkt for de presspolitiska malen 74 borde varit 

regeringsformens paragraf om fri asiktsbildning liksom TFs formulering om 

"slikerhetsstlillande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning." (ibid s181). 

Dagens utredning sager att man far se 1972 ars mal som tidstypiska och att det kan vara svart 

att se paralleller i nutiden. Grunden for malen ses som stats- och myndighetscentrerade. De 

gav en losning pa samhlillets och de politiska partiernas problem nar det gliller fungerande 

informationskanaler utat men medforde inga lOsningar fOr landets medborgare. 

Pressen verkar enligt utredningen fungera bra som ett forum for debatt genom insandare som 

ganska frikostigt far plats i tidningarna. 
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Forhallandet mellan statsmakten och medierna 

Utredningen skriver om de olika teorier som finns for att beskriva samspelet mellan 

ovanstaende kontrahenter. Den auktoriUira teorin, den frihetliga teorin och den sociala 

ansvarsteorin. 

Vid tiden for 1972 ars pressutredning fordes diskussioner om pressens ansvar samtidigt som 

dess frihet anfordes som viktig. Har, i Sverige, kritiserades pressens band med landets 

politiska partier, frarnst av joumalistema sjaJ.va. De menade att detta forh:lllande inte tilHit att 

pressen blev sjaJ.vstandig och kunde fungera som en tredje statsmakt. 

De fyra funktionema ses har som en sammanslagning av olika viljor. Dels anknytningen till 

partiema och dels tankarna om pressen som sjaJ.vstandig granskare. Den tredje uppgiften, 

granskningsfunktionen, far ses som den punkt som tillfredsstaJ.ler frihetstl:i.nkarna. Nr 2 och 4, 

kommentar- och gruppkommunikationfunktionen, ansluter sig till traditionen att ha 

partikontakter. Den forsta uppgiften, informationsfunktionen, far vara den neutrala och far sta 

for "ett grundHiggande varde nar det gaJ.ler pressens roll i samhallet ."(SOU 1994:94, s 180). 

M:llen kunde ganska llitt finna forankring i de politiska partiema och hos pressens foretradare. 

Deras anknytning till demokratiska varderingar ar svarare att se. Man menar att uppgiftema 

fOr pressen ska grunda sig pa medborgarnas behov av information som ger mojlighet till 

sjalvstandiga staJ.lningstaganden i samhallsfragor. "Detta kraver fria och oberoende 

massmedier som granskar skeendet pa medborgarnas vagnar ."(ibid s 181). Om man ser 

pressens funktioner pa det sattet menar utredningen att kommentar- och 

gruppkommunikationsrollen inte uppfyller medborgarnas krav utan tar fasta pa andras behov 

t.ex. partiemas. Synen pa mediema och deras roller har alltsa andrats sedan utredningen 1972 

I utredningen sager man att den offentliga debatten nu fors pa villkor av en ekonomisk och 

joumalistisk professionalism hos mediema. Detta kritiseras ganska ofta. Nyhetsurvalet har 

ifragasatts och man menar att viktiga fragor far mindre uppmarksamhet om de inte ar 

kommersiellt gangbara. Utredningen tycker att m:llen fran 74 har forstarkt tendensen. Det har 

anknyter till etiken i joumalistiken. 

Journalisternas professionalisering 

Samhallets syn pa mediemas uppgifter i allmanhet och pressens i synnerhet har fOrandrat 

joumalistemas arbete. Deras arbete har mer och mer grundat sig pa andra bedomningar an de 

rent partipolitiska. Pressens infallsvinklar ar i mindre utstrackning styrda av ett visst 

partipolitiskt staJ.lningstagande. 
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Vidare betydlde de nya joumalistema som kom in i yrket under 70-talet en del for 

professionaliseringen. Deras syn pa yrket var en annan an tidigare generationer som av 

tradition hade kontakter med respektive partier. De yngre hade Uingre utbildning och hade ofta 

inte samma politiska sympatier som sin tidning. "Den nya joumalistgenerationen markerade 

ett avstandstagande fran den partipolitiska traditionen och menade att nyhetsverksamheten 

maste bedrivas professionellt." (ibid s 199). 

Man blev av1en influerad av andra medier, radio och television som hardare styrdes av 

Radiolagen till saklighet och opartiskhet. 

Utredningen skriver ocksa att pressen genom att bli mer sjalvstandig ekonomiskt inte ar 

beroende av stod direkt fran partier. Utredningen spekulerar aven i om infOrandet av statligt 

presstOd okat pressens sjalvstandighet. 

De politiska partiema har dessutom forlorat i trovardighet bland medborgama. Detta enligt 

Maktutredningen SOU 1990:44 som Pressutredningen hanvisar till. Genom 1972 ars mcillade 

man grunden till joumalistikens professionalisering som har starkt joumalistrollen. 

J ournalisternas informationsanskaffning 

Ginman, som har undersokt joumalistemas informationsanskaffning, skriver i sin inledning att 

de sk informationsbearbetande yrkesgruppema har okat kraftigt sedan 60-talet. Till dessa 

grupper raknas t.ex. joumalister och bibliotekarier. Vidare skriver hon att "Kunskap 

produceras pa lopande band och hittar inte automatiskt sin naturliga konsument." (Ginman 

1983, s 10). Om man vill underlatta informationstillgangen for alia maste man ha en god 

kunskap om de informationskallor som ar viktiga for ens yrkesgrupp. 

Objektivitet 

Trycket pa massmediema att vara sanningsenliga ar mycket stort, inte minst fran allmanhetens 

hcill. Partiskhet och vinklingar ses inte med blida ogon av samhallet. J ournalisten ska vara en 

objektiv ask~Ldare i ett neutralt medium. Det blir en svar roll att balansera mellan neutralitet 

och ett aktivt: deltagande i ett handelsefOrlopp som man bevakar. Att vara helt objektiv ar 

omojligt For journalistema betyder det att kunna separera fakta fran asikter. 

Vardering; av nyheter 

Vad far komma med som nyheter och vad far inte gora det? En uppfattning ar att det ar 

journalisterna som utifran sig sjalva bestammer vad mottagaren vill ha. Det som styr ar hur 

nyhetsmaterialet ser ut och personliga egenskaper hos joumalisten. 
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Svarigheter att fa tag pa information 

Tidsbristen lir en faktor som man far ta hansyn till i det hlir sammanhanget och ocksa att viss 

information kan vara oatkomlig. Journalisterna tenderar till att vardera informationen hogre ju 

svaratkomligare den lir. 

Ginman skriver i sin sammanfattning att ''En journalist kan givetvis inte rapportera vi dare 

sadant som han sjiilv inte vet. Att "fa tag pa" utgor dlirfor ett av hans grundbehov. Ett 

viilutvecklat system for att fylla detta behov maste dlirfor vara en forutsattning i hans arbete." 

(ibid s 120). 

I Ginmans kapitel om informationsanskaffning visar hennes undersokning att datidens arkiv 

inte kan ge en tillfredsstiillande bakgrund till olika ternan eftersom de bestar av tidningsklipp, 

mest ifran den egna tidningen. Man kan inte ga till primlirkiillan genom arkivet och 

journalisterna blir hanvisade till andra kiillor. 

Vid tiden for Ginmans undersokning bested tidningarnas arkiv av aldre argangar av den egna 

tidningen och ibland av andra tidningar. Det var svarhanterligt att anvanda lagg och dessutom 

svart att hitta ratt. En del arkiv klippte texten och den forvarades sedan i kuvert med 

nyckelord. Man mikrofilmade ocksa klippen pa en del stiillen. Detta gjorde att livslangden 

okade pa klippen men att mikrofilmerna kunde upplevas som annu svarare att anvanda. 

Arkivstandarden var och lir mycket olika pa dagens tidningar. Nlir Ginman gjorde sin 

undersokning 1977 anvandes arkivet pa helt annat satt an idag. Om det fanns anvandes det 

mest fOr bildernas skull och vid avsaknad av arkiv anvandes kolleger som informationskallor. 

"En journalist ar en brobyggare. Han bygger broar som baserar sig pa overlord kunskap 

mellan olika ornraden, samhiillen, personer osv. I praktiken betyder detta att han far eller soker 

denna kunskap och overfor den till grupper i samhiillet som enligt hans asikt lir betjanta av 
den." (ibid s 84). 
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Biblioteke:ns historia 

Foreteelsen bibliotek har en lang historia bakom sig. I Nationalencyklopedin definieras ordet 

som "en pa visst satt ordnad samling av bocker, tidskrifter, handskrifter eller andra dokument 

som i allmanhet forvaras i for andamMet anpassade lokaler och skots av speciell personal ; 

termen anvands aven om sjalva lokalen ." ( NE band 2 uppsl.ord bibliotek) NE fortsatter: 

Man brukar dela upp biblioteken i tva grupper, forskningsbibliotek och folkbibliotek. 

Forskningsbibliotek finns vid universitet och hogskolor och stoder forskningen medan 

folkbiblioteken, som ar i kommunal regi, servar allmanheten. Andra typer av bibliotek som 

kan namnas iir fOretagsbibliotek, skolbibliotek och patientbibliotek pa sjukhus. 

V ad finns pa biblioteket? 

Det beror givetvis pa vilken typ av bibliotek det handlar om. Allmant kan sagas att enligt 

lagen om pliktleveranser fran 1978 ska "ett exemplar av alit som trycks i landet av 

kommersiella eller andra tryckerier skall sandas till KB samt till de sex 

universitetsbiblioteken." (ibid). Utlandsk litteratur kops in i man av pengar och utbildningens 

och forskningens behov. Ovriga hogskolebibliotek koper all sin litteratur. 

Folkbibliotekens inkop av litteratur ar mer allmanna och breda an forskningsbibliotekens. " 

De ska bidra till att folkbibliotekens kultur- och informationsuppgifter gentemot allmanheten 

kan genomfo,ras." (ibid). Skonlitteratur, facklitteratur, andra medier som video, skivor, CD

ROM skivor och barnbocker ska inkopas for att finnas tillgangliga pa biblioteken. 

Att arbeta med att ta fram ratt information till nagon uppdragsgivare kallas dokumentation 

eller referensarbete. Man anvander sig av datakataloger, bibliografier och databaser for att 

hitta ratt. Att bredda bibliotekens uppgifter och personalens kompetens fran att lana ut bocker 

till att fungera som ett informationscenter som tillhandahaller all sorts information ar en viktig 

och en nodvalridig utveckling. 

En annan viktig del av bibliotekets arbete ar att formedla samhallsinformation for att stOdja 

medborgarna.s ratt till insyn i det politiska livet. Informationen ska ge "overblick over och 

klarhet i komplicerade orsakssammanhang ."(ibid). 
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Biblioteket och dess uppgifter 

Aven ett antal SOU-rapporter har anknutit till biblioteket och dess uppgifter. SOU- rapporten 

Vetenskaplig och teknisk informationsfOrsorjning SOU 1977:71 skriver att 

informationsforsorjningen iir en del for att uppna andra mal t.ex. vetenskapliga, ekonomiska, 

kulturella och sociala mal. Informationsforsorjningens huvudsyfte iir foljande: 

"lnformationsfOrsorjningens skall syfta till att tillgodose de behov av information som finns 

eller kan forutses vid forsknings- och utvecklingsverksamhet eller liknande verksamhet 

oavsett var den bedrivs i samhillet." (SOU 1977:71, s 37 ). 

Det stiills ocksa krav pa informationsfOrsorjningen. 

"Informationsforsorjningen skall avse information inom alia discipliner och omrMen som kan 

bidra till samha.J.lsutvecklingen." (ibid s 39). 

"lnformationsforsorjningen skall syfta till att tillforsakra anvandarna information oavsett 

medium, form och bearbetningsgrad och oberoende av var den framtagits" (ibid s 40). 

"Det intemationella utbudet av informationstjanster skall utnyttjas i stOrsta mojliga 

utstrackning." (ibid s 40). 

Ocksa SOU-rapporten skriver att biblioteken i Sverige brukar delas in i tva grupper, 

vetenskapliga bibliotek och folkbibliotek. De vetenskapliga bibliotekens uppgift sags vara "att 

betjana forskning och hogre utbildning samt i man av resurser forvaltning och na~ingsliv ." 

(ibid s 44). For folkbiblioteken framgar det att aven de anses ha en plats inom 

informationsforsorjningen. SOU skriver "A v ga.J.lande malformuleringar framgar att 

folkbiblioteken stravar efter att fylla en plats niir det ga.J.ler att formedla vetenskaplig och 

teknisk information." (ibid s 79). 

I nasta SOU som beror biblioteken, SOU 1984:23, sager man att folkbiblioteken iir viktiga for 

att kunna uppfylla de kulturpolitiska malen. Mediabestandet ska vara stort, det ska vara oppet 

fOr alla och inte kosta nagot. Detta ska gynna den for demokratin viktiga opinionsbildningen. 

Man ska gora sokandet efter kunskap mojligt och aven uppmuntra till det sa att det Ieder till 

en stOrre medvetenhet och engagemang i samha.J.lsfragor for att i slutandan framja demokratin. 

Man delar upp folkbibliotekets uppgifter i tva delar, kulturuppgiften och 

informationsuppgiften. I detta arbete agnar jag mig till storre delen av informationsuppgiften. 

SOU beskriver den som en uppgift fOr biblioteket att formedla alla sorts informationskallor 

som innehaller tankar och upplysningar till alla landets invanare. Biblioteket ska vara en 
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neutral institution i samhallet som ger olika asikter tilltrade och utrymme, sa att medborgarna 

kan skaffa sig en egen asikt i samhallsfragorna. Information om fOrmaner, rattigheter och 

skyldigheter och om organisationers och myndigheters arbete brukar benamnas 

samhallsinformation. "Folkbiblioteket skall underlatta for den enskilde att utnyttja den 

grundlagsfasta informations och yttrandefriheten. Det innebar att folkbiblioteket har ett ansvar 

deis fOr att g1~ sakupplysningar och bibringa kunskap och bildning i vidare mening, deis for att 

framja opinionsbildning och lata oiika asikter komma till tals." (SOU 1984:23, s 13). 

Fri tillgang till information ar alltsa en viktig del av bibliotekets verksamhet och i och med det 

samarbete sam finns mellan olika bibliotek fylls behovet av information i diverse former for 

olika andam~H. SOU- rapporten skriver att "det blir allt svarare att overblicka, vardera och ta 

stallning till det rika informationsflodet i samhallet" (ibid s 33). och fortsatter "Det maste vara 

en central uppgift for folkbiblioteket att med integritet och sjalvstandighet soka strukturera 

informationsutbudet, gora det overskadligt for medborgarna och ge manga manniskor 

forutsattningar att kritiskt granska och vardera informationsflodet." (ibid s 34). Vidare sager 

rapporten att tillgangen till information ska framja jamlikhet. I och med den snabba 

utvecklingen av teknologin kan vissa grupper hamna bakom och inte fa samma tillgang till 

information som andra som har mer kunskaper. I det arbetet for att overbrygga klyftan sa att 

alia far sina rattigheter uppfyllda har biblioteket en viktig roll. 

"Folkbibliote:ken ar den enda samhallsinstitutionen, fritt tillganglig for alla, som har ett ansvar 

att tillhandahrula tryckt material." (ibid s 42). Biblioteken ska vara mycket allsidigt i sitt 

mediabestand och leva upp till sin roll som neutral institution i samhallet. Anledningen ar att 

man ska kumlla ge en helhet av informationsskeenden genom manga medier. Idag kan annars 

informations,overflodet ge en ofullstandig bild av verkligheten. Folkbiblioteket ska fungera 

som lanken mellan kunskapskallan och den som soker kunskap. Detta ska ge tillfalle till 

debatt. Om den efterfragade informationen inte finns tillganglig pa plats ska biblioteket 

antingen fa fram uppgiften genom externa samlingar eller ge hanvisning om var man ska 

vanda sig vidlare. De ska dessutom de formedla uppiysningar, tankar inom alia omraden 

genom tillgang till alia sorts informationskallor. De ska ocksa underlatta anvandandet av 

information c:mligt informations- och yttrandefriheten. (ibid s 43). Man ska ocksa na de 

passiva grupper som inte anvander biblioteket sjalvmant. For att kunna klara det som 

bibliotekarie kravs stor kunskap om bokbestandet och ocksa en pedagogisk formaga. 

Rapporten tar ocksa upp gratisprincipen och skriver " ... folkbibliotekets insatser har sa 

vasentlig betydelse for demokrati, yttrandefrihet och fri opinionsbildning att utnyttjandet av 

dess resurserinte far vara beroende av den enskilda medborgarens ekonomiska villkor." (ibid 

s 47). 
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Kulturutredningar, de kulturpolitiska malen fran 197 4 

I propositionen (1974:28), som tar uppmai for kulturpolitiken star det i inledningen vilka mAl 
som foresias fOr kulturpolitiken. Bl.a. betonas att kulturpolitiken skall i okad utstdickning 

utformas med hansyn till eftersatta gruppers behov. De kulturpolitiska insatsema skall vidare 

medverka till att skydda yttrandefriheten, motverka kommersialismens negativa verkningar pa 

kulturomradet och ge manniskor mojlighet till egen skapande aktivitet." (Prop. 1974:28 s 1). 

Alit som alit fanns det atta mal. 

Det forsta mMet som foreslas handlar om att skydda yttrandefriheten. "Kulturpolitiken skall 

medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella forutsattningar for att denna frihet 

skall kunna utnyttjas." (SOU 1995:84, s 16). Detta framhMls som viktigt och biblioteket har 

en viktig del i uppfyllandet av det. 

Nilsson (1981) skriver att 60-och 70-talen innebar en breddning av verksamheten och 

informationsuppgiften vaxte. " Det r!der ingen tvekan om att biblioteket ar den bast utbyggda 

kulturinstitutionen i samhallet." (Nilsson 1981, s 456). Detar ocksa den institution som 

besoks av flest och har en oppenhet mot manniskor, for detta finns historiska skal, t.ex. ett 

folkligt engagemang i folkrorelsema 

I en SOU fran Kulturradet: Ny kulturpolitik NuHige och forslag. Stockholm 1972: 66 skriver 

man i sin inledning att medborgarna har ratt att i massmedier och pa annat konstnarligt 

uttryckssatt visa sina asikter, tankar och kanslor och att dessa inte far begransas." En 

kulturpolitik utan yttrandefrihet ar inte vard namnet "(SOU 1972: 66, s 4). 

len sammanfattning av Ny kulturpolitik: nulage och forslag SOU 1972: 67 skriver man att 

kulturpolitiken ska skydda yttrandefriheten och ge mojlighet fOr medborgare att utnyttja sin 

ratt. Man motiverar mMet vidare genom att papeka att yttrandefriheten ar en forutsattning for 

en kulturpolitik. Konstnarlig verksamhet ar att utforska verkligheten och att ifragasatta den 

utan f6rhandsgranskning och andra inskrankningar. 

Den nya kulturutredningen 1995 

Den nya kulturutredningen, Kulturpolitikens inriktning, har haft som uppgift att utvardera de 

kulturpolitiska mM som antogs 1974 och gora en bedomning om vad kulturpolitiken star infor 

pa 90-talet och framover. 

Utredningen anlagger fern perspektiv pa kulturen, individens, konstens, mediernas, 

kulturarvens och samhallets perspektiv. 
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De atta mruen fran 1974 har blivit fern stycken 1995. Det forsta mruet i den nya 

kulturutredningen har foljande utformning. "Kulturpolitiken ska darfor varna yttrandefriheten 

och ge reella yttrandemojligheter." (SOU 1995:84, s 16). Aven har blir biblioteket en del av 

uppfyllandet av de foreslagna kulturpolitiska mruen. 

Mediernas perspektiv 

Medierna tas upp som ett perspektiv inom kulturpolitiken. Utredningen viii utnyttja 

mediernas stora mojligheter att na en stor publik. 

Biblioteken 

Utvecklingen inom datatekniken innebar att information kommer att finnas lagrat i digital 

form, pa olika slitt. Utredningen Ui.nker sig ocksa en typ av kultumatverk som ska sprida 

information till intresserade medborgare. Tillgangligheten tas upp som en viktig faktor i detta 

sammanhang. Utredningen skriver: "Genom den etablerade rollen som informationskallor for 

allmanheten ar biblioteken val lampade att fungera som informationsstationer med terminaler 

kopplade till databaser och natverk." (ibid s 45). 

Bibliotekslag 

Utredningen fOreslar ocksa att Sverige far en bibliotekslag 

Folkbiblioteken ar de mest utnyttjade kulturinstitutionema som finns i vart samhalle. Det har 

en viktig och val fungerande roll i samhallet. Problem finns dock inom sektorn dar anslag 

minskas och nya driftsformer fOr biblioteken provas. Det finns inte nagon overgripande 

formulerad mrusattning for biblioteken och detta i kombination med forandrade villkor t.ex. 

ekonomiska kan bidra till att kvaliten sanks. Darfor vill utredningen ge ett starkare skydd for 

verksamheten inom biblioteksomradet. "Genom en lag kan staten med kraft betona betydelsen 

av medborgamas ratt till tryckt information och kultur samt av insatser for att starka intresset 

for lasning, litteratur och bildning i samhallet." (ibid s 67). 
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4 Etiska regler 

Gunnel Colnerud har sk:rivit en avhandling som beror Hiraryrkets yrkesetik. I sina inledande 

kapitel diskuteras etik och yrkesetik i allmanna ordalag. Orden etik och moral anvands som 

synonymer vid beskrivning av en uppfattning om vad som ar ratt eller fel. Men orden anvands 

ocksa i olika betydelse. "Med moral avses oftast i vanligt sprakbruk de oreflekterade 

handlingsnormer om vad som ar gott eller ont och som fungerar i vardagslivet." (Colnerud 

1995, s. 11). "Etik ... har kommit att beteckna det medvetna reflekterande over vad som ar ratt 

eller fel i handlandet utifran bestamda varden." (ibid s 11). De tva orden har i sprakbruket fatt 

helt olika laddning. Moral och dess sammansattningar med andra ord har en ganska negativ 

laddning medan etik inte har det. "Etik anvands for att beteckna de medvetna principer, vilka 

utgor grunden for de normer och varderingar, som styr vara handlingar. Etik betecknar darmed 

moralens teori .. " (ibid s. 11). Yrkesetik ses som en avdelning under etik. "Den utgor en 

tillampning av etik pa ett avgransat yrkesomrade." (ibid s 12). 

Colnerud refererar till en aldre etikforskare Durkheim (1992) som under 1800-talet skrev att 

yrkesetiken fungerar som ett tak man kan soka skydd under tillsammans med sina 

arbetskamrater. Vidare hanvisar Colnerud till en annan forskare, Mcintyre (1984), som anser 

att yrkesgruppen, som allman foreteelse, ar ganska ensam om att ha en etik som framtrader 

relativt klart i dagens samhalle. Peterson (1994) gor atskillnad mellan yrkesetik och 

omradesetik. Y rkesetiken beror enbart yrkesutovarna. Omradesetiken daremot avser de 

normer som beror hela verksamhetsomradet. forha.Ilandet mellan allman etik, yrkesetik och 

yrkesomrade kan illustreras genom foljande figur.(Colnerud 1995, s. 16). 

3 
Y rkesomrade 

Y rkesetikens relation till allman etik och yrkesomrade 

Colnerud fortsatter och sk:river att yrkesetik brukar betraktas som ett kannetecken for en 

etablerad profession. Andra kannetecken ar att yrket vilar pa en vetenskaplig kunskapsbasis, 

alltsa en lang och kontrollerad utbildning, eller en yrkesmassig autonomi och samhallelig 

auktorisation som kan vara en legitimation. Yrkesetiken kontrolleras av professionens egna 

medlemmar. (Det kan aven finnas utomstaende kontrollorgan, jamfor t.ex. sjukvard.) 
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Yrkesetiken kan fungera som en utestangningmekanism fOr dem som inte uppfyller kraven 

och for att ha kontroll over dem som befinner sig inom gruppen. Ett av skalen till intern 

kontroll ar att behalla allmanhetens fortroende for yrkesprofessionen. Professionen arbetar for 

att skapa ett monopol pa att utfora vissa tjanster. Pa sa satt gor sig professionens medlemmar 

behovda och kan annu starkare havda sin yrkesstatus.(ibid s 33). 

Etiska regler for journalister 

Hadenius och Weibull skriver i sin bok Massmedier i Sverige (1993) omjoumalistemas 

yrkesetik. De etiska reglema ar de frivilliga regler som pressen sjalv har stallt upp. Reglema 

staller krav pa mediema for att fa allsidiga och neutrala nyheter atergivna och ocksa skydda 

enskilda personer fran att raka ut fOr publicitet som kan upplevas som krankande. 

Publicistreglema ar aldst och togs fram i botjan av 1900-talet. De bestar av rekommendationer 

om att joumalister "skall vara kritiska mot nyhetskallor, ge plats at bemotanden, respektera 

den personliga integriteten genom att i vissa sammanhang undvika att namna namn pa 

personer och att vara forsiktiga vid anvandning av bilder." (Hadenius,Weibull1993, s 27). 

Pressens opinionsnamnd ar det organ som overvakar att pressen foljer publicistreglema. A ven 

Allmanhetens pressombudsman ska granska om huruvida nagon bryter mot de etiska reglema. 

Nagra andra etiska regler som finns ar "desk yrkesreglema".Dessa tar upp joumalistens egen 

integritet. Man ska bl.a. inte dra fordel av upplysningar som man fatt genom arbetet. Man ska 

inte heller ta emot gavor och man ska inte behova arbeta med "fomedrande joumalistiska 

uppdrag" (ibid s 27). Dessa regler uppratthalls av yrkesetiska namnden inom Svenska 

J oumalistforbundet. 

Mediema tar sjalva ansvar for att vissa regler fOljs, alit efter den sociala ansvarsideologin. 

Trots det kan man finna brott mot reglema i medieutbudet. Man har utpekat de kommersiella 

intressen som ocksa styr t.ex. pressen som en problemfaktor. Bara sa lange de intressena inte 

kommer i kHim efterfoljs de etiska reglema. 

Yrkesetik i biblioteksvarlden 

Inom biblioteksbranschen ar det relativt nytt att diskutera yrkesetik. Manga har givetvis 

asikter om hur man som bibliotekarie ska upptrada men det ar fa som forsokt fa nagot 

nedskrivet. En diskussion som ledde fram till ett resultatet av 10 yrkesetiska riktlinjer fOrdes 

av Svenska folkbiblioteksfOrbundet (SFF) och De Vetenskapliga Bibliotekens 

Tjanstemannaforening (VBT) under 1992. Orsaken till diskussionen om varfor yrket behovde 

en etik forklarar man med att saga att genom att formulera etiska regler fOr en viss yrkesgrupp 

professionaliseras hela karen och dess yrkesutOvare starks i sin yrkesroll och far en hogre 
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status. En yrkesutovande bibliotekarie sta.lls ofta infor val dar professionella och etiska 

bedomningar kravs. I sin sammanfattning av diskussionen (DIK-forum 1 1993) skriver man 

att bibliotekarieyrket lir heterogent. Detta gor att de etiska bedomningar som gors kan variera 

ganska stort. Dock framkommer det i diskussionen "att bibliotekarieyrket till sin 

grundHi.ggande karaktar kan betraktas som en profession." (DIK-forum 1 1993, s.15). Se 

bilaga 1. Y rkesutOvarna har en ganska homogen utbildning och ocksa en gemensam 

instlillning till yrket. Utifran detta har man kommit fram till tio yrkesetiska regler. 

Vissa ar inte relevanta har utanjag nojer mig med att ta upp 1, 3 och 8. 

Ur yrkesetiska riktlinjer for bibliotekarier: 

• Bibliotekariens framsta uppgift lir att alltid forsvara och framja demokrati, yttrandefrihet 

och fri kunskapsformedling genom att aktivt verka for tillgang till det samlade kulturarvet i 

litteraturen och till information i olika medier. 

• Bibliotekarien skall bemota sina anvandare med respekt och omdome, opartiskhet och 

jlimlikt, varvid den enskildes di.tt till integritet skall skyddas sava1 vad galler personliga 

forhAllanden och erhallen information som lanat material. 

• Bibliotekarien far inte utnyttja information eller material som erha.llits i tjansten for att 

vinna personliga fOrdelar. 
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5 Ark:ivets historia 

Hegg (1991) beskriver tidningsarkivets historia. Under manga ar var tidningsarkiven inte 

utsatta for nagon utveckling utan sag ungefar likadana ut som de alltid gjort. De fick namn om 

sig att likna ett barhus, pa engelska oknamnet "the mourge". 

I USA tror man att det forsta mer organiserade tidningsarkivet kom till pa 1850-talet. Da 

bestod det av en samlirig referensbocker, ofta en liten, klipp av den egna tidningen och efter 

hand fler och fler foton. Man klippte ett antal exemplar av varje artikel for att mojliggora 

ingangar till ett amne pa flera satt. Arkiven sag ut pa ovan beskrivna satt langt in i vart sekel. 

Om vissa uppgifter eller artiklar inte funnits/skrivits i tidningen var informationen onabar. 

(Foley 1989, s 15). 

Hegg skriver att sattet att hantera tidningens klipp var inte tillfredsstallande, mycket arbete lag 

bakom, papper slits ut genom anvandning och man hade tillgang till ganska fa 

indexeringstermer och ingangar till intressanta amnen. Man led av tidsbrist och 

utrymmesbrist. Bibliotekarierna eller arkivpersonalen fungerade som tidningens minne, en 

mansklig katalog, den som visste var saker och ting kunde hittas. Genom en utveckling av 

datorer kunde man hitta en losning pa arkivets problem, det blev lattare att hitta och det gick 

snabbare. 

Hegg skriver att i USA borjade datorer anvandas inom tidningsvarlden pa sent 60-tal da New 

York Times skapade en informations bank som fungerade som en referensdatabas med 

abstracts av tidningens egen produktion. Pa 1980-talet borjade tidningar ordna egna system 

med fulltext av tidningens artiklar. Utvecklingen har sedan bara fortsatt. Idag ser ett arkiv helt 

annorlunda ut. 

Denna utveckling galler framst de stora tidningarna som har en stor spridning i USA. Hegg 

skriver att det idag inte alls ar lika utvecklat pa mindre, mer lokala tidningar. 

Genom mina studier har jag funnit att i Sverige, som ar i borjan av att datorisera sina 

tidningsarkiv, ser det ungefar likadant ut. Vissa tidningar, de storsta och nagra mindre, 

daribland BT, ligger langt framme och ser arkivutvecklingen som ett led i deras 

konkurrensarbete. Andra tidningar har inte ails paborjat nagon utveckling och ser ut som de 

gamla beskrivna amerikanska exemplen. 

Alit nytt ar inte bra. Gamla amnesmappar var lattare att skumma igenom. Det ar svarare att 

hitta elektroniskt lagrad information om man inte har ratt nycklar, t.ex. kunskap om 

datasystemen, satt att soka o.s.v. 
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Forskning om tidningsarkiv 

Ward och Hansen (1991) arbetar for institutionen fOr journalistik pa universitet i Minnesota. 

De har publicerat sig inom journalistlimnet, tidningsbibliotekarier och elektronisk 

informationsteknologi. 

I en studie av Hansen och Ward som tar upp ovanstaende skriver de att klipp i pappersform 

eller elektroniskt lagrat material betyder mycket for journalisternas informationsbehov. 

Journalister behover faktauppgifter, stavning, fOdelsedata och annan biografisk information. 

Bakgrunden behovs for att veta vern man ska intervjua eller skriva om, t.ex. vad som har 

skrivits tidigare om personen. Man behover vinklingar och ideer, uppslag och dessutom 

jlimforande material. 

Hansen och Ward fortsatter och skriver att en viktig uppgift for arkivets personal ar att trana 

annan personal i anvandningen av elektroniska textarkiv for att underlatta tillgangen for dem 

till den egna tidningens material och se vad som tidigare skrivits. Forfattarna ger en definition 

av elektroniskt textarkiv: Nar dagens tidning ar klar for tryckning sands materialet inte bara 

till tryckeriet utan ocksa till arkivet for att dar lagras elektroniskt. Nyckelord laggs till 

materialet for att gora det mojligt att soka. Man kan aven ga vidare och anvanda sig av 

kommersiella databaser, utomstaende bibliotek och olika typer av samhilllsinformation ifran 

myndigheter. 

Hansen och Ward ser i sin rapport det som en utveckling att journalister anvander eget 

textarkiv sjillva men de far oftast inte tillgang att soka i kommersiella databaser. Detar 

arkivpersonalen fOrunnat p.g.a. de stora kostnader som kan uppsta. Arkivets personal fungerar 

da alltsa som en s.k. gatekeeper som star mellan informationen och anvandaren, i detta fall 

journalisten. Vissa anser detta som harnmande och havdar att de kommersiella databaserna 

kan anvandas i mycket storre utstrackning av journalisterna an vad som gors idag. Det ar i 

slutandan en kostnadsfraga. 

I sin undersokning stillier Hansen och Ward fragan hur relationen mellan 

tidningsbibliotekarien och journalisten ser ut nar den nya teknologin gor sitt in trade pa arenan. 

Hansen och Ward sager att det ar sallan somjournalisterna armed medan bibliotekarien utfor 

den efterfragade sokningen av information. Bibliotekarien ger sallan alit hittat material till 

journalisten. Mangden beror pa hur informationsbehovet ser ut. Vid en smal sokning kan det 

bli aktuellt att llimna vidare alit som hittas, ar sokningen bredare och traffarna manga far 

journalisterna en referenslista och far utifran den villja det mest intressanta. !bland gor 

bibliotekarien urvalet sjillv. Killian for informationen fOrblir osynlig fOr journalisten som 

endast mottar information 
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Samarbete mellan journalister och bibliotekarier 

I olika artiklar har jag sett exempel pa hur ett samarbete mellan de tva yrkesgrupperna kan se 

ut. I Stokers artikel (1991) skriver han att en tidningsbibliotekarie kan ha mycket kravande 

anvandare som tar mycket av servicen fOr givet. Tacksamhet ar ovanligt. Journalister arbetar 

under stor press och fOrvantar sig att de personer de samarbetar med har samma press pa sig 

eller i alia fall fullkomligt forstar den. Det som ar bra ar att man som bibliotekarie kanner sig 

som en viktig lank, mitt i handelsernas centrum. Man far standigt nya arbetsuppgifter och man 

ser resultat av sitt arbete i tidningen snabbt. 

Stoker fortsatter och skriver att journalisterna kan gora enklare sokningar sjalva och lamna 

svarare sokningar till arkivet och bibliotekarien. 

I en rapport om en undersokning som tar upp journalisternas informationsvanor pa en stor 

brittisk tidning har Martin och Nicholas (1993) tittat pa anvandningen av elektroniska 

databaser online. Man kommer man fram till att journalisterna soker ofokuserat och att de 

skummar mycket text. I undersokningen verkar journalisterna nojda med de sokningar de gor 

sjalva, trots att mycket skulle kunna goras annorlunda i deras sokning¥. A andra sidan kan 

man saga att det man inte vet att man missar har man inte ont av att missa. 

Undersokningen visar att slutanvandarna, i detta falljournalisterna, inte ar sa sofistikerade 

som professionella informationssokare. Journalisternas sokningar har en enkel konstruktion 

och de utfors snabbt. Den arkivpersonal som finns tillganglig pa den undersokta tidningen 

tycker inte att journalisterna forst kontrollerar vad som redan finns i huset utan gor 

onlinesokningar med en gang. Det finns aven motsatsen som aldrig gor en sokning utan 

larnnar alit till arkivet. Martin och Nicholas skriver i sin slutsats att vid onlinesokningar pa 

egen hand spelar intuition for vad som ar en "bra grej" stor roll. Journalisterna vill ha bred 

information och ser onlinesokningar som ett medel for att ga igenom stora mangder 

information. Samtidigt hnns det ett stort antal som garna overlarnnar onlinesokningar till 

bibliotekarier. 

Ett svenskt exempel 

Annu ett exempel pa samarbete men nu i Sverige har utforts pa Bibliotekshogskolan i Boras. 

En blivande dokumentalist Mona Onnestam (1993) valde att som fordjupningsarbete 

undersoka om journalister hade nagon nytta av en dokumentalists kunskaper i sitt arbete. Hon 

fick kontakt med tvajournalister som.arbetade pa en dagstidningsliknande veckotidning med 

ett brett utbud av bade nyheter och mer analyserande artiklar av vart samhalle. Pa tidningen 

fanns inte stor mojlighet att sjalv leta efter information. 
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Dokumentalisten fick genom sam tal reda pa vad de tva joumalistema behovde for information 

for sitt arbete med olika projekt. Vissa uppgifter var allmant hallna och andra mer specifika. 

Dokumentalisten anvande sig av utlandska databaser som finns hos databasvardama Dialog 

och Datastar, men aven svenska databaser som Libris, Artikelsok och Celex. Referenser till 

bocker och artiklar blev resultatet av dessa sokningar och dokumentalisten plockade fram det 

onskade materialet da det var mojligt. 

I sin utvardering ar dokumentalisten nojd med sin insats i samarbetsforsoket. Hon blev 

fOrvanad over att materialet hade anvants i sa stor utstrackning som det hade gjorts. Trots det 

fanns fragan kvar. Hade dokumentalistens arbete tillfOrtjoumalistema och deras artiklar 

nagot, eller var det bara nagot extra som man lika gama hade kunnat var utan. Visst 

framplockat material hade de kunnat hitta sjiilva men nya tidningsartiklar och det utlandska 

materialet skulle de inte ha haft tillgang till om inte dokumentalisten hade tagit fram det.. 

Alltsa, skriver Onnestam, blir svaret ja. En dokumentalist kan spela en roll vid 

materialanskaffning fOr joumalister. 

Nar de tva joumalistema skriver om sina erfarenheter av samarbetet ar de positiva. Den ena 

tycker att hon har haft "stor nytta av samarbetet" (Onnestam 1993, s 15). Hon har haft nytta av 

materialet for att lasa in sig pa amnet och ocksa fatt ideer till artiklar genom materialet. Hon 

har varit vag i sina beskrivningar av sina informationsbehov vilket har gjort att 

dokumentalisten plockat fram "alit" inom amnet. Vissa restriktioner hade kanske behovts. 

Den andra joumalisten skriver om den indirekta anvandningen av materialet, dar man skaffar 

sig kunskap och en forstaelse for amnet. Hon ansag sig ha haft stor hjiilp av materialet. Bade 

som en bekraftelse pa redan tidigare insamlad information och som ny information som Iedde 

arbetet vidare. Viss utlandsk information skulle hon aldrig ha natts av utan dokumentalistens 
hjiilp. 
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6 Rapport fran faltstudiearbetet pi Boris Tidning 

Den 7/11 1994 inleddes mitt faltstudiearbete pa BT for att sedan fortsatta under fyra veckor. 

Jag hade tidigt tagit kontakt med BTs bibliotekarie/dokumentalist och vi hade tillsammans 

kommit overrens om hur faltstudierna skulle Uiggas upp. 

Den forsta veckan foljde jag bibliotekarien tatt i halarna for att se och forsta hur arbetet for en 

tidningsbibliotekarie kan te sig. Han var valdigt tillmotesgaende och villig att dela med sig av 

sin kunskap och sina erfarenheter. 

Det f6rsta vi gjorde var en rundvandring pa redaktionen och jag triiffade chefredaktOren och 

nyhetschefen. 

BTs redaktion ar ett stort rum dar nyhetschefen, redaktionssekreteraren och den datoriserade 

sattningen ar centralt placerade. Alldeles intill finns fotoavdelningen, sportredaktionen och 

den manuella sattning som man numera mest anvander for annonser. 

Langst bort i rummet ligger BTs arkiv och bibliotek som bestar av en liten boksamling, med 

litteratur som t.ex. uppslagsbocker, referensverk och handbocker inom alia amnen. Dar finns 

ocksa de senaste tidningslaggen av BT (de aldre forvaras i arkiv i kallaren) diverse andra 

dagstidningar och tidskrifter, ett bildarkiv och bibliotekariens arbetsplats som delvis anvands 

for informationsokningar i databaser och pa CD-ROM skivor. Nagra av de databaser som 

finns pa tidningen ar Affarsdata som innehruler t.ex. TT -Nyhetsbank, Tidningsdata och 

Foretagsfakta, Artikelsok, Infotorg som innehruler t.ex. Spar och Basun dar man kan hitta 

personuppgifter och information om bolag. Fortsattningsvis finns Europatorg och Dialog som 

dock inte anvands sa mycket. 

BTs bibliotekarie har flera olika ansvarsomraden. Bl.a. skoter han tillsammans med en 

medarbetare bildarkivet som innehiller bade papperskopior och negativ. Bildarkivet ar 

uppbyggt utifran SAB-systemet och dar finns en stor mangd foton. Det ar anda inte tillrackligt 

och arkivet utOkas standigt med nya motiv. 

Arkivets personal skote1 ocksa dokumentationen av BTs egna texter. Varje natt sker en 

automatisk overforing av dagens tidning till BTs egen databas. Dar kan man sedan pa olika 

satt plocka fram tidigare artiklar. Detta betyder mycket fOr tidningens journalister som pa sa 

satt snabbt kan skaffa sig en bild av vad BT tidigare har skrivit i ett visst amne. Tidigare tick 

man forlita sig pa egna klipparkiv som inte kunde ge besked med en sadan traffsakerhet som 

tekniken gor mojlig idag. 

Personalen i arkivet tar aven hand om tidningar och tidskrifter och ser till att boksamlingen 
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utokas. Bibliotekarien har ocksa ansvar for tidningens researcharbete. Detta att arkivet plockar 

fram researchmaterial at de skrivande joumalistema ar ett relativt nytt arbetssatt och det ar 

inte en sja.Ivklarhet att alla tidningar har ett arkiv som arbetar pa det sattet. BT ligger dock val 

framme och kan sa smatt boJ.ja skorda fruktema av att ha en researchavdelning. 

Uppgiftema som bibliotekarien far av tidningens ansta.Ilda, det hander att andra yrkesgrupper 

an joumalistema anlitar arkivet, kan variera mycket. 

V arje morgon har joumalistema och redaktionsledningen ett mOte dar bl. a gardagens tidning 

diskuteras och man pratar om hur man kan ga vidare pa vissa ternan. Dagens jobb delas ut och 

ideer bollas mellan de narvarande. Bibliotekarien ar med sa ofta som mojligt pa motena for att 

hanga med i vad som sker pa tidningen, komma med synpunkter utifran sin speciella kunskap 

och fa uppdrag att utfOra under dagen. 

Forutom dessa moten ar det mycket som sker helt informellt. Personer kommer till arkivet 

eller till fikarummet och diskuterar, har ideer och tankar som bibliotekarien kan tillfOra nagot 

och ibland ocksa utveckla. 

Under de dagar somjag var dar fick arkivet i uppgift att ta fram artiklar om mobiltelefoner, 

regler fOr stuvning av langtradare, statistik over Kina kontra Sverige, personuppgifter pa 

personer som skulle intervjuas och statistik om nattarbete. Vi tog ocksa fram recensioner och 

olika typer av information pa temat Varmland i litteraturen. Alltsa, ett mycket brett spektra, 

dar manga olika typer av hja.Ipmedel kom till anvandning, framforallt de tillgangliga 

database rna. 
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7 Redovisning av undersokningen 

Information och kallor 

Den information som journalisterna anvande sig av kom ifran manga olika ka.Ilor. V atje 

journalist namnde ka.Ilor som var specifika for dem. Arkivet namndes ibland som en kalla, 

men personliga kontakter pa t.ex. myndigheter var viktiga for den direkta informationen. 

Tankar om bibliotek i allmanhet 

Jag fragade vad de hade for asikter och tankar om bibliotek och bibliotekarier i allmanhet. De 

fiesta pratade mycket positivt om bibliotek och namnde bAde information och kultur som 

viktiga arbetsuppgifter fOr biblioteken. Trots detta var det fa av de intervjuade som var 

regelbundna besokare pa ett bibliotek. De var vana att vid att kopa bocker och forlita sig pa 

sitt eget hemmabibliotek, ibland aven fOr arbetet. Deras bild av bibliotekarier var for det 

mesta positiv. 

BTs arkiv 

De fragor som jag stallde som rorde BTs eget arkiv och dess betydelse for arbetet och 

tidningen fick som vantat ganska blandade svar. For en del hade tillkomsten inneburit en 

revolution fOr det egna skrivandet. Journalistjobb som tidigare hade varit otankbara p.g.a. 

svartillganglig information var plotsligt mojliga. Det tycktes vara en allman asikt att hela 

tidningen hade utvecklats. Det som betyder mycket ar att informationen finns i huset och att 

det gar sa snabbt att fa fram det onskade materialet. BTs journalister kan ha efterfdlgat 

materiallika snabbt som de stora tidningarna. Journalisterna slipper leta sja.Iva. 

Vissa av journalisterna led tidigare av att inte ha tillgang till den information som de ansag 

nodvandig for att gora ett bra arbete. Det kandes halvdant att arbeta och genant da man var 

tvungen att utnyttja sina kolleger pa andra tidningar som hade sokmojligheter. Nu nar BT har 

ett eget arkiv kanner sig journalisterna mer sja.Ivstandiga och kan gora battre ifran sig. 

Vissa havdade ocksa att pressen av tradition ar druiga pa att lagra information. Det behovs 

experthjalp med den biten och arkivet arbetar mer Iangsiktigt och pa ett annat satt an det som 

journalisterna ar vana vid. De vill ha snabba resultat. 

Man papekade att arkivet har en viktig roll nar det ga.Iler att ta fram vad som har skrivits 

tidigare om ett amne. Genom den mojligheten behover man inte vara radd att upprepa sig och 

man har ocksa kontroll pa att man foljer upp historien pa ratt satt. 

En del tyckte att sjalva skrivandet forandrades, det blir mer renodlat och man kan ge det en 
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mer specifik vinkling. I och med att researchen har forts in i arbetet hojer det kvaliten pa 

arbetet och ocksa pa texten. Research behovs for att fa en trovardighet hos Hisarna. Att ha 

tillgang till research innebar ett mer aktivt arbetssatt for de skrivande joumalistema. 

Kunskapen om amnet blir mer heltackande genom att ratt sorts information tas fram. 

Vissa tyckte att arkivet hade lite betydelse fOr deras arbete. En del anviinder det inte alls, de 

har andra satt att fa fram information pa, t.ex. personliga kontakter. Dock ar dessa personer 

inte negativa till att arkivet finns. 

Skillnader rorr och nu 

Manga berattade om att forut kunde man slangas ut i tomma intet for att gora ett jobb. All 

bakgrundsinformation saknades. Man kanske bara visste namnet pa den person man skulle 

intervjua. 

Nu kraver joumalistema mer bakgrundsinformation och tid att satta sig in det speciella jobbet. 

Joumalister ar numera mer angelagna om att vara val paHista. Forut saknades vana att anvanda 

information. Nu kan man stalla vettiga fragor. For joumalisterna kanns det battre och 

tidningens lasare far en battre tidning. 

Forut fanns ett dolt behov av bakgrundsinformation och research, nu nar mojligheterna ar 

upptackta blir det ett okat tryck pa att anvanda sig av det, fran lasare och kollegor. Flera av de 

intervjuade framhaller anda att detta att hitta fram till arkivet och dess annorlunda satt att 

arbeta, ar helt individuellt och inget som chefer eller kollegor kan eller bor paverka. Vissa 

tycker dock att detta ska kravas for att bli/vara en bra journalist. Man ska inte bara kora pa i 

gamla hjulspar och inte tillgodogora sig nagot nytt. 

Det ar en snabb utveckling som har skett pa bara nagra ar, behovet av bakgrundsinformation 

kommer sakert att vaxa tror de intervjuade. 

Specifik nytta av arkivet 

Det som manga niimner som forsta punkt pa fragan om vad de har mest nytta av fran arkivet 

ar mojligheten att ta fram en personbakgrund pa olika personer som ska intervjuas. Detta ar 

viktigt for att kunna vara val forberedd och veta om vad det ar for en person man ska traffa, 

vad han!hon har sagt tidigare o.s. v. Journalisten far ett bra utgangslage och kan fa ut mer av 

sin intervju. Annan viktig information som man kan fa ar uppgifter om bolag gallande deras 

ekonomi. 
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Arkivet kan aven hjalpa till med enklare och mer handfasta saker sa som kontroll av lagar, ta 

fram regler for sprakbruk och stavning och hitta bevingade ord. Bibliotekarien skriver ocksa 

bakgrunder till artiklar och reportage. 

Problem och brister 

Det som tidningens joumalister namner som ett problem ar bristen pa tillganglighet. Nar 

bibliotekarien ar borta finns det ingen som kan ta fram den onskade informationen och 

irriterade roster kan horas eftersom det ar snabbhet som galler. Arkivet kan ibland ha svart att 

fOrsta det. 

I borjan upplevde en del att det var svart att hitta ratt arbetsniva. Det handlade om ovana fran 

bagge haiL Det kan ibland upplevas som svart att sjalv anvanda arkivet. Boksamlingen ar 

placerad enligt SAB systemet och det ar inte klart for alia manniskor hur det fungerar. 

Forut, da urvalet var mindre var det lattare att hitta sjalv. Detsamma galler databaser och CD

ROM skivor. Arkivet har haft utbildning men den har inte varit tillracklig. Annan kritik som 

framfors ar att det saknas en dellitteratur t.ex. lokallitteratur. 

En del av joumalistema vill ha sitt material mer bearbetat av arkivet redan fran borjan och 

slippa att salla sjalva. Man framhaller dessutom att det inte far bli for mycket faktauppgifter 

eftersom det kan tynga ner artikeln. 

Problem finns aven med bildarkivet som inte heller ar tillrackligt tillgangligt p.g.a. dess 

upplaggning. Man vet inte hur man ska leta for att hitta ratt. Dessutom behover det 

uppdateras. 

BTs elektroniska textarkiv skulle behova mer resurser. !bland kan viss text saknas. 

Vissa jobb kraver inte bibliotek 

Det ar viktigt att aven tanka pa de joumalistiska arbetsuppgifter dar arkivet inte behovs. Detta 

galler korta och enkla jobb som ar valdigt lokala, t.ex. intervjuer pa gatan. 

Att veta vad man viii ha 

Det ar mycket varierande om joumalisten vet vad han/hon vill ha. Oftast varierar det ifran 

gang till gang. !bland handlar det om en enkel faktauppgift och ibland ar fragan oerhort vid. 

Joumalisten kan ha utgangspunkter och bibliotekarien kan korrigera, hjalpa till och ge en ny 

synvinkel. Arkivet gor sedan ett urval som lamnas over till bestallaren. 
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Anvandning, forstaelse, vardering 

Har kommer nagra olika asikter till tals. Vissa anser att det inte ar svart att forsta, anvanda och 

vardera. Joumalister ska ha traning pa att t.ex. vardera information och kunna forsta ett snarigt 

sprak. Det framkommer att en del tror att andra kolleger kan ha problem men inte den 

tillfragade sjalv. 

Andra tycker att informationen kan vara svar att fOrsta och att det blir svarare och svarare att 

vardera information och se vad som ar relevant. 

Ark:ivets utveckling pa BT 

En allman onskan ar att sa mycket information som mojligt samlas i huset och att 

tillgangligheten okas. Det maste finnas nagon pa arkivet sa att man kan fa hjalp. 

Nastan alia efterfragar mer utbildning. Det skulle kunna vara en cirkel i arkivkunskap eller ett 

samarbete med arkivet och andra journalister pa olika projekt for att se nya mojligheter. 

Man vill ha mojlighet att soka ifran sitt eget rum och det ska fmnas enkla satt att ta fram text 

och bild sa att man inte star utan. 

Mer litteratur inom vissa amnen efterfragas. 

Ledningens mening enligt de intervjuade journalisterna 

Pa fragan om vad de intervjuade journalisterna ansag vara ledningens mening med att 

utveckla arkivet och anstalla en bibliotekarie svarade de t.ex. att ledningen verkade ha en 

vision fOr tidningen och darfor foljde en viss strategi for att uppna de visionara mruen. En del 

ansag att det hade funnits ett behov, mer eller mindre uttalat, hos bade ledningen och ett antal 

journalister, dar de efterfragade en person med specialkunskap inom informationssokning. 

Ledningen hade fOljt utvecklingen pa andra tidningar i landet. 

Vissa trodde inte att det var nagon genomtankt strategi att gora de forandringar som har gjorts, 

utan att det mer rorde sig om en allman asikt om att arkivet var eftersatt. Nagon trodde att 

Iedningen sag druig journalistik pa tidningen och ville fOrbattra den genom arkivet. Aven 

asikten att det lag i tiden framkom, det var helt enkelt ratt tid till forandring. En del framforde 

ocksa praktiska skal som t.ex. att tidningen ville ha att en val fungerande databas och att man 

rent allmant ville bygga ett bra arkiv. 
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Bibliotekariens roller 

En av de fragor jag stiillde handlade om tidningsbibliotekariens roller. Alia de intervjuade 

personema fick namna den roll de ansag vara viktigast for bibliotekarien. 

Pa denna fraga blev svaren: 

Researcher, inspirationskalla, samarbetspartner, person som ser till att bakgrund och fakta 

finns, padrivare, faktakontrollerare, faktagranskare, kvalitetshojare av moral, skapa intresse 

for val underbyggda fakta, person som ger nya ideer och nya synvinklar, serviceperson som 

forkortar vagen till fakta och arkivarie. 

Olika rollkategorier 

Researcher: "Bibliotekarien ar speciell som manniska. BeUist och har ett brinnande intresse 

for joumalistik. Han ar snabb." 

"Hans viktigaste roll ar att forse joumalistema med bakgrundsmaterial och fakta." 

"Det finns ett okat tryck pa research bland joumalister. Fakta lyfter." 

"Genom mer information utvecklas joumalistemas arbete" 

Inspirationskiilla: "Jag h.ar utgangspunkter, bibliotekarien kan korrigera, ge en ny 

synvinkel." 

"Bibliotekarien har betytt mycket som person for mig och genom att bladdra igenom 

information som jag har fatt ifran honom" 

Samarbetspartner: "Jag bollar ideer med bibliotekarien" 

"Bibliotekarien kompletterar informationen. Det ar bra med samtal" 

Tillganglighet: "Bibliotekariens roll ar att sta for tillganglighet" 

Padrivare: "Jag marker okunskap bland kollegema. Det maste forandras." 

Faktakontrollerare, faktagranskare: "Bibliotekarien ska skapa val underbyggda fakta" 
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"Man har la.rt sig att fOrlita sig pa bibliotekarien, t.ex. om man vill se vad sam redan skrivits 

om ett amne" 

Kvaliteshojare av moralen, kvalitetspaverkare: "Research har tillkommit. Det ar en viktig 

del. Det har hojt kvaliten." 

"Research behovs for att bli trovardig infor Hisarna" 

"Ger kvalite pa texten" 

"Det basta med bibliotekarien och biblioteket ar att det paverkar kvaliten" 

Serviceperson, resurs: "Bibliotekariens roll ar att ge service, underHitta och fOrkorta vagen 

till fakta" 

Arkivarie: "Bibliotekariens viktigaste roll ar att vara arkivarie, mer lin att vara bibliotekarie. 

Han ar inte journalist" 

Pedagog: "Jag och andra saknar kunskap och vill ha det" 

"Utbildning fOr anstallda behovs sa att inte arkivet blir en mystisk plats sam ingen mer an 

bibliotekarien fOrstar" 

"Fler maste fa insyn (i arkivet) inte bara en hlinvisning till bibliotekarien" 

Ledningens syn pi BTs arkiv 

Det gamla arkivet pa BT var inte speciellt utvecklat. Det fanns inte nagon speciell 

arkivtradition och kunskapen om hur man organiserar och systemerar fanns inte heller. 

Bilderna och tidningsklippen var inte i den ordning sam kravs for att det ska bli hanterligt. 

Meningen med att forlindra det tidigare arkivet till ett modernt arkiv kom sig av att mwen for 

BT sam tidning och fOretag forlindrades. Fran att ha varit en ren lokaltidning borjade man 

inrikta sig pa att fa en mer regional framtoning. For att uppna de uppsatta ma.Ien behovdes 

nytankande. Man ville tillfOra tidningen bredd och kompetens och utvecklingen av arkivet var 

ett led i den utvecklingen. Man skapade en ny tjlinst ur den gamla arkivtjlinsten sam bestod av 

sortering av klipp och bilder. Den nya tjlinsten bestod av de gamla arbetsuppgifterna men 

ocksa mycket informationssokningar och att forkorta vagen till informationen for anvandare. 
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Den forandring som arkivet har inneburit for BTs arbete kan beskrivas sa har enligt ledningen. 

Arbetet/skrivandet har fOrenklats. Det har forbattrats och givit tidningen som helhet en battre 

kvalite. Ribban har hojts for alia anstallda pa tidningen. Att detta har skett innebar trots den 

fOrenkling som namndes att arbetet till viss del har blivit svarare. Det ar svarare att komma 

undan nar mojligheten att kolla fakta finns. 

Alia omraden som man skriver om har inte nytta av att anvanda arkivet och det ar inte heller 

onskvart tycker ledningen. 

Ledningen vill fortsatta byggandet av ark:ivet genom ny teknik, utokande av lokaler och 

samling. En viktig punkt ar ocksa att fa fler att anvanda ark:ivet i storre utstrackning, aven om 

det sker en okning hela tiden. 

Bibliotekariens syn pa BTs arkiv och dess arbetssatt 

BTs bibliotekarie ar utbildad folkbibliotekarie pa Bibliotekshogskolan i Boris och bar aven 

gatt en dokumentalistutbildning. Han hade mangang erfarenhet ifran folkbiblioteksvarlden 

innan han borjade arbeta som tidningsbibliotekarie. 

Hans syn pa arkivets betydelse for tidningen ar att det bar som uppgift att skapa tillit hos 

lasarna. De faktauppgifter som star att lasa i BT ska vara korrekta och det finns ingen ursakt 

for nagot annat. Arkivet oppnar mojligheter, men bor samtidigt anvandas med forsiktighet. 

Med andra ord, att vara ka.Ilkritisk ar oerhort viktigt. Tillgangligheten till arkivet tror han ar 

va.Idigt viktig for att t.ex. kunna orientera sig i olika amnen och fa ideer och uppslag. 

Konflikter och problem som kan uppsta beror oftast pa tidsbrist och bibliotekarien kanner ett 

behov av mer hjalp. De olika delarna som arbetet bestir av ska ha balans, ingen del far ta 

alitfor mycket tid. Det kan innebara en fara att bli oumbarlig. Tiden och kraven gar inte ihop 

Bibliotekarien bestammer takt och niva pa arbetet. Hans roll ar att vara professionell och han 

far inte misslyckas med att utfOra sina arbetsuppgifter. !bland kan det vara svart att utfora 

arbetet eftersom mottagarna av den besta.Ilda informationen inte har all kunskap om bur 

bibliotek och information fungerar. Vad ar mojligt och vad ar omojligt. Arkivet har statt for 

viss utbildning men bibliotekarien ar fortfarande ansvarig for researchdelen. 

Journalisternas behov av information har okat, framst p.g.a. att mojligheterna har okat. Forut 

var det fa som hade onskemai om bakgrundsmaterial. Idag stalls det mycket hogre krav pa 

journalisterna eftersom tiden ar mer pressad och informationstillgangen stOrre. 
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Bibliotekariens viktigaste roller enligt honom sjalv ar att kontrollera fakta och driva pa 

joumalistema och stalla krav pa dem nar det galler korrekt faktaanvandning. 

Han tror att joumalistrollen forandras allmant sett genom de nya mojlighetema och mer 

speciflkt pa BT genom en ledning som still.ler krav och arbetar efter ett visst monster. P.g.a. de 

ny mojlighetema ar det viktigt att bryta gamla monster och hitta fram till nya arbetssatt, belt 

enkelt arbeta kreativt. Andra roller som bibliotekarien tycker ar viktiga ar att visa arkivets 

mojligheter och vagen till informationen. Han vill se sig som en lyktbarare. 

I vissa fall vet joumalistema vad de vill ha men oftast ar de ganska ospeciflcerade. De inser 

inte vidden av sokfragan och kan darfor inte heller begransa sig och vara speciflka. Som 

informationssokare maste man ha en viss vinkling fOr att kunna forsta informationsbehovet. 

Vissa personer kan fmna det svart att tranga igenom information och fOrsta den och behover 

en anpassad disposition. Bibliotekarien tror att en del av tidningens journalister kan ha svart 

att forsta den forelagda informationen. Detta beror kanske pa personlighet. 

Vardering av information ar en annan fraga. Har ar situationen liknande. Vissa ar bra pa att 

vardera och andra mindre bra. Det som kan upplevas som svart ar t.ex. ekonomisk 

information, statistik och siffror. Aven bar behovs individuell hjalp med dispositionen. 

Mycket av bibliotekariens arbete kan vara onodigt om den framtagna informationen inte 

anvands p.g.a. att den inte ar ratt disponerad fOr just den personen. Han eller bon forstar inte 

meningen och nyttan av viss information. Vissa joumalister ar mycket bra pa att anvanda 

information. 

Bibliotekarien tycker inte att man ska fa "valja" om man vill ha faktabakgrund i sina arbeten. I 

vissa fall borde detta vara sjalvklart och det skulle krav~. Har bar ledningen en viktig roll for 

att precisera tidningens policy. Andra ansvariga ar nyhetschefen och bibliotekarien som ska se 

helheten. Gor de inte det blir det ingen forandring. Ett mAl for bibliotekarien ar att alla ska 

anvanda arkivet. 

Bibliotekarien vill utveckla arkivet genom att dokumentera tryckta kallor och ut6ka de 

elektroniska kallorna. Han vill aven att de anstallda ska ha mojlighet att soka enklare saker 

sjalva medan han sjalv soker de mer komplexa. Bibliotekarier bar en speciell kunskap som 

ska utnyttjas anser bibliotekarien sjalv. 
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8 Diskussion och slutsatser 

Att tillbandaba.J.la information ocb arbeta nara demokratin ar nagot som overensstammer 

mellan de tva beskrivna yrkesrollema for de bada fOreteelsema joumalistik ocb bibliotek. 

Bada bar ett stort ansvar for demokratin enligt regering ocb riksdag, de anses t.o.m. vara en 

forutsatttning for en demokrati. Bada kan finna stod i var grundlag, tryckfribetsforordningen 

dar alia medborgares ratt till yttrandefrihet ocb informationsfrihet slas fast. A.nda verkar de 

valdigt olika ocb man kan bar seen skillnad mellan yrkesgruppema. Joumalistema tenderar 

att ofta anvanda sin koppling till grundlagen till stOd for sin verksamhet. Deras rattigbeter 

betonas standigt ocb de som ifragasatter joumalistemas verksamhet anses direkt 

odemokratiska. Inom biblioteksvarlden, min varld, verkar kopplingen mellan demokrati ocb 

information ocb i slutandan bibliotek inte ails ba samma kraft. Under min utbildning bar det 

t.ex. borts roster som bavdat att det ar att ga till overdrift om man anvander sig av lagen for att 

stOdja bibliotekens verksamhet. Det verkar som om det skulle vara pinsamt att anvanda sig av 

ovanstaende argument for att bavda bibliotekens varde i en demokrati. Detta ar ett exempel pa 

bur man inom de bada verksamhetema skickar olika signaler ut till samballet. 

De bada verksamhetema bar som uppgift att stOdja demokratin vars makt all tid utgar fran 

folket. Tburen skriver att pressen ska sta pa medborgamas sida ocb att de ska arbeta mot 

orattvisor. Biblioteket kan ba liknande uppgifter t.ex. att starka samhorigheten mellan olika 

grupper. 

Enligt de dokument jag har last bar joumalistiken fyra mal att uppna. Dessutom finns det ett 

antal etiska mal som allsidigbet, neutralitet ocb sakligbet. Dessa tre saker ar ocksa tre viktiga 

begrepp inom biblioteksvarlden ocb de finns ocksa klart markerade i de texter som beror 

biblioteken. Bestandet ska vara allsidigt ocb information ska ges neutralt ocb sakligt. 

De mWfunktioner som bar stallts upp for pressen fran 197 4 ocb som nu har utvarderats i den 

senaste pressutredningen kan i vissa fall jamforas med biblioteksvarlden. 

Informationsfunktionen, gallande politisk debatt i vid bemarkelse, kan ses som mer eller 

mindre sjalvklar for bada gruppema. Informationen ska formedlas. Detta sker pa olika satt 

men det sker. Informationsfunktionens uppgift ar att ge information om saker som allt oftare 

bander allt langre bort ifran manniskomas vardag men som anda pa olika satt paverkar 

vardagslivet. Pa samma satt kan man se bibliotekets informationsfunktion som ger mojligbet 

till sjalvsti:indigt sokande av information med bibliotekets hjalp. Men bar kan vi ocksa seen 

skillnad i informationsfOrmedlingen. Pressen ar mer direkt ocb patrangande genom lopsedlar 

ocb fOrstasidor som kort refererar nybeten. Effekten blir ett smorgasbord dar man kan plocka 

at sig det mest intressanta. 
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Biblioteket har inte alls det utatagerande arbetssattet. Man bor pa nagot satt veta vad fOr 

information man efterstravar och vilken hjalp man som anvandare ska fa ar inte sjalvklar. 

Bibliotekariens pedagogiska roll ar ganska oklar pa den punkten. I biblioteket finns en stor 

informationsmangd samlad och genom att stalla de ratta fragoma kan materialet anvandas. 

Nyhetema som presenteras pa smorgasbordet blir enbart ett urval av information. 

Forumfunktionen innebar att pressen ska vara en plats dar alla kan fora fram sina asikter. 

Exempel pa det brukar vara debattsidor/debattinlagg som ar oppna for alia. Pa samma satt kan 

biblioteket fungera som ett debattcentrum dar olika asikter kommer till tals. Biblioteken 

brukar ju anses vara ett av de fa neutrala allmanna platser som finns i samhallet. 

Nar det galler granskning och kommentarer av samhallets handelser kan man inte se nagon 

direkt overensstammelse mellan de bacta fenomenen. 

Gruppkommunikation ar nagot som man kan se likheter mellan, men kanske i ett langre 

perspektiv, biblioteket kan strava efter att oka fOrstaelsen mellan samhallets olika grupper. 

Samma galler for joumalistiken att den ska framja kommunikationen mellan politiska, 

fackliga och ideella grupper i samhallet. 

Enligt Thuren kravs det kunniga och noggranna joumalister for att uppna det matt av saklighet 

som ar rimligt vid bantering av nyheter. Pa samma satt kravs det kunniga och noggranna 

bibliotekarier som kan sina informationskallor. Men likaval som hos joumalistema som hos 

bibliotekarierna sker misstag som kan bero pa saknad allmanbildning hos bada gruppema. 

Medierna ska ge en allsidig bild av verkligheten och visa pa olika tolkningar. I 

bibliotekssammanhang tanker vi nog mest pa ett allsidigt mediabestand, information inom alia 

omracten ska finnas tillganglig. Man kan ja.mfora tankesattet bland de bada gruppernas 

yrkesutOvarna. 

Neutralitet har nara anknytning till detta. Nyheter och information ska inte praglas av eget 

tyckande. Det ska framforas utan att man visar sina sympatier at nagot hall. Pa samma satt 

arbetar bibliotekarien med att ta fram information utan att lagga egna eller yrkets varderingar 

pa anvandaren eller den efterfragade informationen. 

Aven i andra situationer ar journalister mer utatagerande an bibliotekarier. En uppenbar 

skillnad- journalisten satter sitt namn pa sina alster. Ett liknande satt hos bibliotekarien har vi 

inte sett och det skulle kannas ganska frammande. 
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Ginman tar upp viirdringen av nyheter, en intressant aspekt. Vad tas med och vad tas inte med. 

Ekecrantz skriver om formaga, potens att berora, att det iir det som spelar in vid urval av 

nyheter. Detta iir ett frammande arbetssatt fOr bibliotekarien som hellre samlar allt utan 

bearbetning. 

Svagheter, vad ar svart att uppm\? 

Att uppna alia de krav som stalls pa journalistiken och i slutandan journalisten iir givetvis 

svart, fragan iir om det iir mojligt. 

Journalister iir som alia andra som gor bra eller daliga jobb. Att standigt tanka pa demokratin 

och pa medborgarnas basta verkar omojligt. Ska de ha ett stOrre ansvar an vi andra? 

Joumalisterna har dock en stor makt i vart samhalie och med makt foljer ansvar. Hur val de 

tar till vara det och lever upp till samhallets demokratiska viirderingar om yttrandefrihet och 

informationsfrihet fOr alia medborgare. 

Journalistviirlden verkar ibland ha svart att na dessa mal t.ex. p.g.a. tidsbrist eller att man 

struntar att kontrollera fakta. Kan da biblioteket tillfora nagot t.ex. vana att viirdera offentliga 

kallor med mer tid till sitt forfogande. Att arbeta som bibliotekarie betyder att man nastan 

alltid vander sig till tryckta eller elektroniska kallor och inte har personliga kallor som 

joumalister. Man kanske ser saker pa olika satt. Kan man stiilla fragan om biblioteket iir en 

forutsattning fOr okad demokrati som vi far genom tidningama eftersom de kan hjiilpa till att 

na de etiska mal som iir uppstallda for massmediema namligen "kallk:ritik, saklighet och 

opartiskhet".(Hadenius 93 s 283). 

Andra orsaker till att man inte uppnar onskat resultat kan vara de resurser som biblioteken 

eller journalistiken har att anvanda sig av och inte minst den personliga instiillningen och 

ocksa kannedom och tillgivenhet till de etiska regler, skrivna eller oskrivna, som finns bland 

yrkets utovare. 

Biblioteken och bibliotekarier ska fungera som liinkar mellan kunskap och kunskapssokare. 

Hiir kan man jamfora med Ginmans ideer om journalisten som brobyggare. 

Intermediiirbegreppet iir bekant inom biblioteksviirlden som en overbryggande lank. Rollen 

innebiir bade positiva ocn negativa tendenser. Man bade hjalper och stoppar kunskapssokare. 

Joumalisten kan i allt fOr stor utstrackning anvanda sin roll for ickeneutral nyhetsatergivning 

och lamnar pa sa satt ingen plats for egen tolkning. 
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Etik 

Den yrkesetiska biten iir ocksa en del av verksamhetema som skiljer sig markant at. 
Joumalistema har sedan Hinge haft en formulerad yrkesetik som satts hogt inom yrkesgruppen. 

Den iir gammal, val anvand och iir inarbetad hos medlemmarna inom professionen. Colnerud 

skriver att yrkesetik anvands for att behrula allmanhetens troviirdighet. Detta kan man se 

valdigt klart hos joumalistema som trots ett antal etiska overtramp standigt havdar att man 

anda uppfyller kraven pa etik. Detta iir svart att utviirdera for samhallet, Ekecrantz skriver ju 

just att massmediema utviirderar sig sjalv och de problem som uppstar p.g.a. det. 

I och med den skilsmassa som har agt rum mellan partier och press kan mediema alit starkare 

havda sig som den makt som kontrollerar statsmaktema. Eftersom det iir pa detta vis far man 

som allmanhet ha overseende med vissa etiska overtramp fran journalisterna for att sanningen 

ska komma i dagen. 

Tillstandet inom biblioteksviirlden iir helt annorlunda. Det finns inga allmant antagna etiska 

regler. Diskussioner harfOrts mycket utifran det faktum att ett yrkes status hojs genom 

gemensamma riktlinjer. Sainma situation kan miirkas aven hos liirarna enligt Colnerud. Man 

vill hoja yrkets status och visa genom regler att gruppen iir den enda kapabla att utfora vissa 

arbetsuppgifter. Niir man gor en jamforelse av den journalistiska yrkesetiken och det exempel 

pa forslag som ror bibliotekarier som jag har med ser man likheter och skillnader. 

I de tre punkter somjag har tagit ur fOrslaget till etiska regler fOr bibliotekarier ser man 

likheter med joumalisternas regler. Den forsta punkten iir en allmant hrulen ide om att framja 

demokrati och yttrandefrihet. Journalistiken iir ju starkt knuten till det och det anses ju ibland 

rent av vara en fOrutsattning fOr demokrati. Man kan aven se bibliotek pa detta satt som en 

foreteelse tillforsakrar medborgarna ratten att ta del av olika samhallsinformation. 

I bibliotekariemas regler star det ocksa om den enskildes rl:itt till integritet osv. Detta har en 

direkt anknytning till joumalistikens regler om att man ska respektera integriteten sa att man 

inte som allmanhet eller privatperson ska behova uppleva sig som krankt. 

Den tredje punkten somjag tar upp iir att bibliotekarier inte ska utnyttja information som de 

fatt i tjansten for att vinna personliga fordelar. Detta finns aven med bland yrkesreglema for 

journalistema, dar det star att man inte ska dra fordel av information som man fatt genom 

arbetet. Detta iir viktigt fOr att medborgarna som kommer i kontakt med bibliotek och 

journalistik ska kunna kanna sig trygga. 
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En skillnad som kan man se att det for bibliotekarierna inte finns nagon instans som 

kontrollerar att reglerna foljs. De ar sakert inte heller sa allmant antagna som de tidigare 

beskrivna etiska reglerna for journalisterna. 

Arkiv 

Arkiven hailer pa att utvecklas i Sverige . Konkurrensaspekten finns med som en orsak till 

utvecklingen. Det ar forvanande att tidningarna sa lange har behandlat sina arkiv och sett pa 

dem som "barhus". Nagon sager i intervjuerna attjournalistyrket traditionellt setts som ett 

konstnarligt yrke och det kan kanske forklara varfor man har undvikit att narma sig 

informationsteknik, information och arkiv. 

Nar Ginman gjorde sin informationsundersokning sag tidningarnas egna arkiv helt 

annorlunda ut an idag. De bestod av gamla klipp o.s.v. Kolleger utgjorde den egentliga kallan 

pa tidningen och aven andra personliga kallor naturligtvis. Ginman skriver att informationen 

varderades hogre ju svaratkomligare den var. Om detta stammer borde den information som 

idag tas fram i tidningarnas mer utvecklade arkiv inte varderas hogt. Pa samma gang tycker 

jag mig marka ide intervjuer att arkivet inte ses som en direkt kalla. Detar en serviceenhet 

som inte varderas pa samma satt som vanliga killor, oftast personliga. Arkivet varderas 

utifran det faktum att journalisten blir sjiilvstandig. Hanlhon kan aldrig tvingas att lita pa 

osakra uppgifter. Men det ses anda inte som en riktig informationskiilla. 

Ginman fortsatter angaende tillgang till information. Tiden ar en viktig faktor nar det handlar 

om att fa tag pa information. Det ska ga snabbt. Det ar en fOrutsattning i det journalistiska 

arbetet. bristen pa tid gor att man kanske struntar i fak:takontrollen. Narheten till ett eget arkiv 

fOrkortar vagen och tiden det tar att ta fram onskad information. Vad som daremot kan ses 

som en nackdel ar bibliotekariens oforstaelse for just snabbheten. I intervjuerna framkom det 

fran bada hall att detta var ett problem och att man hade fatt vanja sig vid varandra. 

Kommentarer till intervjuerna 

Det som Hansen och Ward tar upp angaende journalisters informationsbehov stammer viil 

overrens med vad jag kom fram till pa BT genom intervjuerna Journalisterna har ett behov av 

olika uppgifter t.ex. fakta, stavning, fOdelsedata och biografisk information enligt Hansen och 

Ward. Allt detta namns av de intervjuade journalisterna. A ven fortsattningsvis kan vi se 

likheter mellan Hansen och Ward och den undersokta verkligheten. Arkivets personal ska ge 

kunskap till ovriga anstiillda om hur man soker och tar fram information. Aven hos BTs 

journalister fanns det en onskan om att arkivet skulle goras mer tillgangligt fOr dem och aven 

bibliotekarien tyckte detsamma. Den pedagogiska rollen som en bibliotekarie pa ett 
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tidningsarkiv har framtrader har tydligt. Man kan dock inte saga att den pedagogiska rollen 

var ett forstahandsval pa fragan om vilken bibliotekariens viktigaste roll var. Den rollen 

framkom mer i andra sammanhang och man sag inte den pedagogiska rollen som den mest 

framtradande medvetet utan kravenlbehoven av en sadan roll marktes i svaren pa andra fragor. 

Problemet med gatekeeper tar Hansen och Ward upp. I och med att bibliotekarien ar ganska 

ensam om att gora informationssokningar blir han eller hon den som star mellan anvandaren 

och informationen. Med detta finns bade for- och nackdelar. Det kan vara bra att ha nagon 

som sovrar, tanker och soker i nya banor. Detta ar ocksa sactant som framkommer under 

intervjuerna att man uppskattar dessa egenskaper hos bibliotekarien. Negativa saker ar att 

bibliotekarien i sin roll som gatekeeper fOrkastar viss information som skulle ha varit nyttig. 

Detta marks inte i intervjuema men bor anda namnas. De intervjuade stalls ju infor fullbordat 

faktum angaende den information som har plockats fram. Bibliotekarien a sin sida sager att 

han kan stallas infOr svara informationsbehov, breda och svara att begransa. Detta moter ingen 

forstaelse hos personen som kommer med fOrfragan. Ett exempel som framkom var begreppet 

DOD. Personen ville att allt som rorde amnet skulle plockas fram. Bibliotekarien forsokte fa 

personen att begransa sig pa nagot satt men detta ronte ingen forstaelse ails hos den som 

fragade. Man sag inte hur fragan borde begransas och kunde inte heller se behovet av en 

begransning. For bibliotekarien tedde sig detta naturligt. 

I Martin och Nicholas undersokning av joumalisters satt att soka information far man fram att 

det sker relativt ofokuserat. Joumalisterna ar sjalva nojda men sokningama skulle kunna 

utfOras pa helt andra satt. Detta ar en intressant brytpunkt mellan de bada yrkesrollema och 

ocksa en av karnpunktema, en annan yrkesgrupps kompetens kan utnyttjas och bredda den 

andres arbetssatt. 

Det ar fa av de intervjuade som ar flitiga biblioteksbesokare och nagra bibliotekariefOrdomar 

kommer i dagen. BTs egen bibliotekarie ses inte som en typisk bibliotekarie, vissa sager att 

han tanker som en journalist medan andra sager att han ar bibliotekarie och papekar skillnaden 

mellan yrkena. 

Arkivets betydelse for arbetet varierar, fran alit till inget. Arbetet har forandrats fran forr da 

man kunde slangas uti tomma intet for att gorajobb. Joumalistrollen forandras och man far 

mer vana att anvanda information om man jamfor med tidigare arbetssatt. For vissa 

joumalister har tillkomsten av ett arkiv inneburit en revolution fOr arbetssattet. Nagot sa starkt 

uttryck har jag inte funnit i litteraturen men det sager anda nagot om hur mycket det kan 
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betyda for enskilda manniskor som arbetssattet passar. De personer som jag pratat med pa BT 

ar overrens om att tidningen har utvecklats. Utvecklingen har t.ex. skett genom att man nu kan 

tavla med de stora tidningarna genom att ha tillgang till samma information samtidigt som de. 

Asikterna gar isar nar det galler om man ska "tvingas" anvanda arkivet i sitt arbete. Vissa 

tycker att det ska man, andra att det ska arbetstagaren bestamma sjalv. Jag ser en skillnad 

mellan bibliotekarien som klart deklarerar sin installning och en representant ur ledningen 

som mer eller mindre ansluter sig till den andra asikten. V arfor anvander vissa av 

journalisterna arkivet och andra inte? Har kanske deras installning till bibliotek kan fOrklara 

det. De anvander inte bibliotek i nagon star utstrackning i privatlivet, kan detta avspegla sig i 

arbetet ocksa. Vissa tog fram faktauppgifter pa andra hill, t.ex. genom sin egen boksamling. 

Man far ocksa rakna med att anvandandet av fakta ar mer eller mindre viktigt for olika 

personer. Vad som arden riktiga uppfattningen far lamnas oppen. Jag kan inte avgora det. 

Min kunskap ar fOr liten om journalisternas villkor. 

Det finns problem och brister med BTs arkiv och det som tas upp ar att tillgangligheten ar fOr 

dalig, bibliotekarien kan kanna tidspress och det kan vara svart att forsta varandras yrkesroller 

och med det varandras utgangspunkter. Arkivet ar uppbyggt pa ett satt som paminner mycket 

om ett bibliotek. Problemet med for lite utbildning tas upp. Den pedagogiska rollen som 

efterfragas ar intressant. Behovet av att kunna sjalv ar stOrre hos vissa an hos andra 

Bibliotekarien kan ibland ifragasatta varfor alit framplockat material inte anvands. Men nagon 

sager att en artikel inte far tyngas med for mycket fakta heller. En grogrund fOr problem? 

Att veta vad man vill ha nar det galler information fran arkivet varierar. Det ar intressant att 

notera bibliotekariens asikter om att journalisterna kan vara ganska ospecificerade. Asikterna 

gar ocksa isar i svaren som galler anvandning, fOrstaelse och vardering. Journalisterna sager 

sjalva att de inte har problem med ovanstaende. Men de anser att vissa kolleger kan ha det. 

Bibliotekarien sager att formagan varierar. Han verkar se det mer problematiskt an de 

intervjuade journalisterna. Man kan tanka sig annu en konflikt, det bibliotekarien uppfattar 

som "formaga att t.ex. vardera" kanske istallet ar ett medvetet val av journalisten dar hanlhon 

valjer bart viss information. Bibliotekarien ger en forklaring att det kan bero pa olamplig 

disposition av materialet. Olika dispositioner passar olika manniskor. 

Utvecklingen av arkivet ses positivt. Aven har aterkommer kravet pa utbildning i 

arkivkunskap. sa att man kan fungera sjalvstandigt. Bibliotekarien ser sig sjalv som den sam 

utfor de svarare sokningarna och att journalisterna gor de enklare sjalva. 
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Svaren pa fragan om bibliotekariens viktigaste roll ar ganska skiftande . Det ar intressant att 

notera att man kan finna overensstammelse med de som narnns och de roller som Paul siitter 

upp for tidningsbibliotekarier. Exempel pa det ar reporter, utbildare, kontrollant och 

bibliotekarie. 

Man kan klart se att punkten reporter-samarbete mellan bibliotekarie och journalist 

overensstammer med resultaten av min undersokning. Bade samarbetspartner och 

inspirationskalla narnns av de intervjuade joumalistema. Aven rollen som reseacher passar in 

eftersom det ocksa hor ihop med samarbete. Bibliotekariens informationsokande laggs ihop 

med joumalistens arbete och blir en helhet. 

Rollen som utbildare eller den pedagogiska rollen narnns inte direkt av nagon av de 

intervjuade. Men att man har krav pa att den ska finnas och att den behovs framgar tydligt av 

svaren pa andra intervjufragor, speciellt den som ror utvecklingen av arkivet. 

Rollen som kontrollant av fakta eller faktagranskare ger genom att anvanda olika ord olika 

intryck. Kontrollant ger en hard bild av rollen medan granskare later mjukare. Kontrollant har 

en negativ laddning, vilket granskare inte har. Ur denna synvinkel blir rollen intressant. 

Bibliotekarierollen hos Paul uppfattar jag som en traditionell roll dar bibliotekarien inte 

overskrider granser och blandar sig i det joumalistiska arbetet. Om man gar en sadan tolkning 

kan man gora enjamforelse mellan Pauls roll och arkivarierollen som framstar som 

traditionell. lntervjuerna visade pa att det fanns en uppfattning om att bibliotekarien skulle 

hrula sig till de traditionella arkivuppgifterna och inte infora nya arbetssatt. 

Bibliotekarien har en utsatt roll pa tidningen eftersom han ar ensam i en frammande 

yrkesgrupp. Han sager sjalv att han inte far misslyckas. Hanska bevisa att han behovs. Detta 

kan vara svart. Han stoter pa olika motstand. Detta resonemang kanns igen fran andra 

bibliotekariegrupper som arbetar med andra yrkesgrupper. Hans viktigaste roll enligt honom 

sjalv ar att kontrollera fakta, driva journalisterna och stalla krav pa dem. 

Teoretiskt sett kan man saga att det metodiska lugn som utmarker en informationssokande 

bibliotekarie och den snabbare mer utatagerande journalistens arbetssatt kan i en kombination 

fungera alldeles utmarkt. I de exempel som finns med i uppsatsen ser man ocksa det. I 

intervjuerna framha.Ils det hur viktigt och bra samarbetet ar. Detar nagot som har saknats fOrut 

men man har inte insett behovet forran nu. Forst nu funderar man over hur arbetet gjordes 

tidigare. Aven de som sager att de inte utnyttjar arkivet ser pa kollegernas anvandande med 

acceptans. 
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Att samarbetet fungerar bra kan kanske forklaras genom de likheter som har pavisats i 

uppsatsen men ocksa av de skillnader som ger yrkesgruppen dess specifika framtoning. Bada 

gruppers yrkeskunskap kan anvandas i kombination och framja varandra. 

Man skulle kunna spekulera i om research kan anvandas som motvikt till de braskande 

tidningsrubrikerna som man ser idag. Det skulle ocksa kunna betyda nagot fOrjournalisternas 

yrkesstolthet att kunna saga att man har kontrollerat sina faktauppgifter i ett eget arkiv. 

For bibliotekarier oppnar sig ett spannande yrkesomrade, dar yrkeskunskaperna kommer till 

anvandning och fOrdjupas. 
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9 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersoka journalister och bibliotekarier i samarbete. 

Platsen ar dagens moderna tidningsarkiv dar journalisterna utnyttjar bibliotekariens kunskap. 

Jag har gjort en undersokning pa Boras Tidning (BT) sam ligger langt framme pa omradet. 

Dessutom har Jag gjort en genomgang av relevanta utredningar som ror biblioteken och 

journalistiken ochjamfort de bada foreteelsernas uppgifter i samhallet. 

I undersokningen har jag anvant mig av kvalitativa intervjuer. Alit som alit ror det sig om 13 

stycken intervjuer vars svar har sammanstallts under olika rubriker. 

1972-ars pressutredning kommer fram till fyra funktioner som ska galla for samhallets 

massmedier. Dessa ar informationsfunktionen, kommentarfunktionen, granskningsfunktionen 

och gruppkommunikationsfunktionen. Olika samhallsgrupper har stallt sig bakom dessa 

funktioner och de ar val forankrade i samhallet. I andra dokument som beror journalistiken tar 

man upp ett antal etiska begrepp som har stor betydelse. Det handlar om saklighet, allsidighet 

och neutralitet. Y rkesetiken ar nagot som starkt hor ihop med journalistiken och den tas upp i 

ett speciellt kapitel i uppsatsen. 

Ocksa de texter som handlar om biblioteken beror de etiska begrepp som ar viktiga i 

journalistvarlden, saklighet, allsidighet och neutralitet. Man kan aven hitta beroringspunkter 

med de fyra funktionerna som stalls upp for pressen, ett exempel ar informationsfunktionen. 

Joumalistiken har en stark koppling till grundlagen genom tryckfriheten och yttrandefriheten. 

I de kulturutredningar som redovisas anknyter man till dessa friheter genom de kulturpolitiska 

millen. Har kan man dra paralleller mellan joumalistik och bibliotek. 

Tidningsarkiven har utvecklats mycket under de senaste aren, bade utomlands och i Sverige. 

Tidigare bestod arkiven av klipp fran den egna tidningen och klippen forvarades i mappar. Det 

var svart att hitta ratt i materialet. Idag kan man gora den egna tidningens produktion 

tillganglig i en elektronisk databas for tidningstext. Mojligheterna att soka information externt 

okar ocksa. 

BTs arkiv har sedan nagra ar tillbaka en anstalld bibliotekarie/dokumentalist. Bibliotekarien 

skater alla vanligt forekommande arkivuppgifter och utfor dessutom informationsokningar at 

journalisterna. Journalisterna berattar i intervjuerna vad det betyder for deras arbete. Asikterna 

gar isar, for vissa betyder det "alit" och fOr andra inget. For dem som anvander arkivet har nya 

arbetssatt utvecklats. Man verkar vara overrens om att joumalistrollen har forandrats och 
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kommer att forts~itta gora det. Joumalistema tar ocksa upp problem och brister med arkivet, 

t.ex. bristen pa tillganglighet. Tidningsledningen och bibliotekarien Hunnar sina synpunkter pa 

arkivet och dess arbete. 

Uppsatsen mynnar ut i en diskussion dar det pekas pa likheter och skillnader mellan de bada 

yrkesgruppema. Ocksa de fOr- och nackdelar som firms med ett samarbete tas upp till 

diskussion. Det exempel som har belysts har fungerar bra och flera av de intervjuade anser sig 

ha vunnit pa att ha en informationssokare till hands. Att samarbetet fungerar bra kan kanske 

forklaras genom de likheter som har pavisats i uppsatsen men ocksa av de skillnader som ger 

yrkesgruppen dess specift.ka framtoning. Bada gruppers yrkeskunskap kan anvandas i 

kombination och framja varandra. 
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Y rl<esetisl<a 
riktlinjer · 

fOr bibliotel<arier · 
Svt:nska Folkbibliotekarj.efdrbundet (S.FF) vd; De Vetenskapliga Bibliotekens Tjiinstemawna
forening ( VBT) har under 1992 fort en disluusion om profi·ssionalism, yrkesroll och y1rkt·setik. 
Som ett fijrsta resttltat av denna diskussion presenteras hiir Y1rkt.·setiska riktlinjer.flir bibliott:
karier, antagna av SFF och VBT JJid ettgememamt styrelsonijte 1992-11-18. 

VARFOR 
YRICESETIK? 

Vad ;i.r ~g~ntligen ~·rkesctik? Behover man ctisb n.:g.kr: 
Etisb on:rY~igamkn kan sagas \'ar~l en forlangning. J\" det 
proti:ssiond!J 111S\'M som ,·issa yrkcskarer har genom sin 
yrkesuto,·ning, deb gentemot allmanhcten, dds gente· 
mot den cgna ,·erksamhetcn. Att medvetanckg/H".I o..:h 
tormulera etisb regler t(ir utch·arna a\· ett yrkc inqcb:ir 
ocksi att kan:n som hclhet protcssionaliseras- k;\rcn t:\r 
battre, mc:ra prokssiondla o..:h s:ikrare yrkcsut()\ .1re. Kcr 
srin Roscnq,·1st skri,·er i en rapport t(>r ;-.;ordisb littcr.nur 
och biblintekskommirrt:n ( Bibliorekserik och bihliorek.1 
1ienik, 14'> I ( "Au c.:n ~Tke~br mcd\'ct.mdeg1ir ~1t t ~·ri~b 
.ms,·ar o(h t( >nnulcr,lr t:n <.:risk kod har uppbn.us s,hom ell 
kritcrium p.\ f1rot\:s\ionell st.nus". 

En bibliott:k.uic ~i >r d.1gligt:n bedi'mming.tr, som b.1~c 
r.ts pa prot~ss1ondla och et isk.t ii' en·:tganden: det k.m g:i11.1 
un·al vid mc.:di.1inkop dlcr hur 111.111 bem(itcr olik.t .111\·,m 

darkarc.:goricr' id in I( mn.Hi< >mdisken. \ ·.1r.1 k< >I kg< >r 1 tkr.1 
J.ndra lamkr ha1 ~cd.111 l.ingt: t:tstst:ilh erisk.1 rt:gkr t(H 

bibliotckarick.iren. 
I sina cnskildhetn ar bibliotebricHket ~(1111 ht:k.mt 

hcterogent. Der :ir en aYsn·:ml skillnad mclbn t:n b.tm 
dler sjukhusbibliott:brie a en.l sidan och t:n bibli< >tebrie 
,·jJ ett stort \'Ctcnsbpligt bibliorck l den andr.L I )c~~'' 
olikhcter mcdt()r narurligt\'iS an en bibliotck.uie' etisk.t 
och profcssiondl.1 ~·,,·en·:iganden kJ.n ,·.trier.!, bc.:r< 1\.:lltk p.1 
,·id ,·i!ken ryp ,1,. bibliotek han/hon arbc:tar. 

Men, trots dena jr det uppenbarr atr bibliotebJic:~Tkt:t 
till sin grundlaggandc karakr:ir kan berrakr.1s ~~>Ill m 
profession: oa\·scn inom \'ilken sektor ,; \"Crbr har .11l.t 
bibliorekarier genomgatt en likarrad urbildning.: o.avo;eu 
inom vilkcn sckror ,·j vcrkar har .lila bibliotck;uicr en i 
grunden gcmc:ns;un drdcring. a,· den cgna prof\:so;ioncn. 

Dct ar dcnn.l g:pnei1SJI11111<1 profession SOil I \ i lur 
urg;att itr:in i Jcs~a yrkesetisb riktlinjcr, imc dct 'o111 

~kiljer. Dt h:ir publiceradc riktlinjern.t \ka cmdknid imc 
ses ~om n.1got en g.;ing t(ir .1lla gi' ct. utJn som en kd 1 n1 
kominuerlig disku~sion 0111 erik och proks~i1 uuli,m. 

YRJ(ESETISKA RIKIIINJER FOR 
BIBLIOTEKARIER 

Bibliotckaricns allmanna forhallningsslitt 
I Bibliotck.lricns framsta uppgitr :ir .Itt .dlrid t(Hw.tr,J 

oc:h ldmj,t dcmok.rari, yttr.mdcti·ihct och ti·i kun 
~kap~t<·mnedling genom an .lkti\1 'nk.1 t<·~r tilh.;.llH!. 
till det ~.unl.tde kulturaJYt't 1 lntcr.lturcn o..:f1 till 
inti ll'lll.Hion i olika media. 

2 Bibliotek.lrien sbll utitr:m dct t.'ll,kild.J bihlior~· 

kcb 111.11 och dess andnd.ll'l'' hl·hc" .u bct.t ti >!' .111 

bibhotc:kcrs rj;insrer :ir nunp1di~.t, \,ilorJ:!..IIli,l·r.l 
de o..:h l.itullg:mglig,L 

Ribliott:briens torhallningssatt till .mv:ind.tma 
3 B1blit 1tc:k.Jrien sbll bt:miit.l Slll.l.lll\ .t11<L1rc 111e.:d rc' 

pckt ocil c llllli<)me,opaniskt <>c·h J.lllllikt, 1 .1n id den 
cnskildc~ rJtt till inregritcl ,k.dl 'k 1 dd.h ,,l\ .tl , .1d 
g;ilkr pc.:rsonliga thrh.ilbndcn c ,, 11 nlulk11 inli •r 
m.nion 'om 1.1n.lt mareri.1l 

Ribliotekariens forhallningssan till egen o(h andra 
yrkcsgruppcrs profession 
4 Bibliorck.Jrien skall i sin proks\IOtkll.l roll od1 l!l" 

no111 ~itt t(,rh;illningssatt bidr.1 ull .111 11()].1 h1hlic ;tr 
kariek.ll'cns anseende. 

S Bibliotck.irll."n sbll vidm.lk!lull.t c"h tlllt:lkl.t 'Ill 
~Tkc,sh.:klighet sann ,·idarehl'lt 1rdr.1 ~~ .d \Tk,·,pr.t\1\ 
och )!.1 ){I \Tkeserik till nya kolkg< •r 

6 Bibliorck.lrien sbll ge sin a kolk!!.c •r '!od < •d 1 rc,pck 
rer.t tkr~l~ kompetens samt i < 1rd c >(h lundlinl! 
solid,m~cra sig mcd de bihli< H~·k.tnn. \c >Ill h< •t.b i ,1;1 

~Tkt:Sllt< 1\'11il.1g. 
7 Bibli< >tl·k.lrit:n skall ,·isa rt:spckt I( •r .tndr.1 1Tkc~g.n 1 p 

per\ erisk.1 regkr odt dera' pre lie\\!( 111cll.l k< nnpt: 
ten~. 

Bibliotekaricns fiirh;\llningss;\tt rill n:rk.~;unhctcn 
,}' Bibliotck.lril·n t:ir inrc utm·ttJ.I lllli>ml.ltion din 

lll.ltcn.ll·" 1111 erh:illir~ i rj:in\lul I(., .Ill, inn.tpc.:N 111 

l) 

!0 

hg,.1 I< 111.kl.tr 

Bil 'lie'' d .... men skallloj,llt och "I '.1111\kt .trhd.l li •r.111 

liH'\lTkil~.l ~Ill arbetsgiqrc~ l!i'lllldi.ll!.l!.llhk nul 
Btbli< •rduncns lundlande o~·ll h,·,II:t ',k.lll<·rld.t.'l 
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Fragor till joumalister 

Alder? 

Utbildning? 

Hur Hinge har du arbetat pa BT? 

Vad bestar ditt arbete av? 

Vad sysslar du mest med? 

Vilka samarbetar du med? 

Information 

V ar hittar du den information du be hover? 

Vilken ar din viktigaste kalla? 

Bibliotek i allmanhet 

Hur ser du pa bibliotek i allmanhet 

Hur ser din bild av bibliotekarier ut? 

BTs arkiv 

Hur ser g_u,,pa BTs arkiv? 

~---Vad betyder det fOr ditt arbete? 

Blir ehovet av bakgrundsinformationen st6rre och st6rre eller ar det oforandrat? 

det ett okat tryck blandjournalister pa att fa battre bakgrundsinformation? 

St"" er arkivets bibliotekarie in pa den bild du har av bibliotekarier? 

Mitt s du nagot speciellt jobb som arkivets personal har hjalpt dig med? 

Bilaga 2 

Har du fOr det mesta en klar uppfattning om vad du vill ha for information eller later du 

arkivet valja? 

Ar det svart att anvanda och fOrsta information ifran arkivet? 

Ar det svart att vardera information? 

Hur forandras joumalistrollen? 

Hur ser du pa arkivets utveckling? 

Vilka jobb kraver inte arkivets hjalp? 

Vad tror du var ledningens mening med att anstalla en bibliotekarie? 



Fragor tillledningen 

Vilken ar journalisternas viktigaste informationskalla? 

Ar BTs journalister bra eller druiga pa att anvanda arkivet? 

Hur ser samarbetet med arkivet ut pa redaktionen? 

Ar det svart fOr journalisterna att anvanda och forsta information fran arkivet? 

Ar det svart att vardera information? 

Hur forandras journalisternas arbetssatt genom arkivet? 

Samma fragor anvandes vid intervjun med bibliotekarien pa BT, men stalldes ur hans 

synpunkt. 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran he Ia landet for att studera har. Hogskolan bestar av 
fern institutioller och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omradena bibliote~ och infonnation, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonorni. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala Bork 
1977 grundades Hogskolan i Bonis, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung annu Hingre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utveck:lingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hi:igskolan samverkar hlir med 
foretag, statliga myndigheter och kcmmuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet v~:t utlandet 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga a! var bibliotekshogskolan i Bonis landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hOgskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inriittats liven pa andra universitet. ' 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammauiagt 160 poling (motsvarar atta tenni
ner), varav rninst 80 poling inom amnet biblioteks- och 
infonnationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och infonnationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

1 nstitutionen biblioteksnogskolan 
... -- - - - ·· · · - u;:.~~l.,nt~~ :Bonis 

HC>gskolan i Boris '4 · 
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