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Abstract: This an explorative interview study of the information-seeking 
behaviour of a group of antique dealers. Using a qualitative 
approach, the aim of the study is to gain a deeper understanding 
of how antique dealers describe their search for information. 
This is accomplished using semi-structured interviews. The 
transcriptions of these interviews were analyzed using the theory 
constructed by Leckie, Pettigrew and Sylvain (1996) to describe 
the information seeking of professionals. Previous studies have 
elucidated the information-seeking behaviour of other 
professionals within the arts sector. Our findings build upon 
those findings and specifically examines the information 
seeking-behaviour of antique dealers in relation to various 
factors affecting their practices. The results of this study reveals 
several implications of what precedes an information search, as 
well as the procedure of information seeking for antique dealers. 
These implications include factors such as experience, work 
place and assignments. In addition to this, differing views on 
knowledge were expressed by the respondents which reflected 
the depth of their tasks. Further findings were made regarding 
information as a commodity where information is regarded as 
something valuable. In conclusion antique dealers’ 
information-seeking behaviour shifts depending on contexts and 
further research is essential in several areas of this study. 

Nyckelord: antikhandlare, informationssökning, information som en vara, 
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1 Inledning 
 
Förutom att vara studenter i biblioteks- och informationsvetenskap har vi ett brinnande 
intresse för antikt och besöker gärna antikbutiker och auktioner. Vi har förundrats över 
all den kunskap som ryms inom väggarna i dessa inrättningar. På ett och samma ställe 
kan besökare ta del av antikhandlares kunskaper om allt från förhistoriska föremål till 
moderna handväskor. Handeln med antikviteter är en företeelse som länge har 
intresserat insatta samlare och auktionsbesökare i Sverige. Världens tre äldsta i dag 
aktiva auktionshus är nämligen svenska. Med den nya teknikens och onlineauktioners 
intåg är det i dag lättare än någonsin att delta i budgivningen. Tillgången till kunskap 
om, och intresset för, antikviteter tycks ha skjutit i höjden de senaste åren med 
webbauktionernas utveckling och tv-program som Antikrundan som ses av nära två 
miljoner tv-tittare (Frick, 2018).  
 
Antikt och design har blivit ett folknöje som tilltalar de breda massorna. Men branschen 
och de dokument som framställs av de inom branschen yrkesaktiva har även ett värde 
som sträcker sig bortom lättsmält tv-underhållning och sporadiskt onlineshoppande.  
Auktionskataloger berättar historier. Det skriver Kempe (2004) i en artikel i Art 
Libraries Journal om auktionskatalogens unika roll som forskningsdokument (s. 5). 
Artikelförfattaren som är ansvarig för Frick Art Reference Library beskriver i generella 
drag hur kataloger kan berätta historier om föremål, dess historia samt de personer som 
kommit kontakt med dessa föremål. Vidare berörs auktionskatalogens förmåga att 
spegla sin tid, samt att återspegla trender och strömningar i samhället.  
 
Auktionskatalogen och handeln med antikviteter kan alltså påstås både ha en roll som 
empiriskt material inom den akademiska världen och ett kulturhistoriskt värde. I dag 
möts den konst- och antikintresserade internetsökaren dessutom ofta av beskrivningar 
och bilder av konstverk, samt biografier över konstnärer på antikhandlares och 
auktionshus webbplatser. Antikhandlare sammanställer alltså information på flera olika 
sätt. 
 
Vi är intresserade av att undersöka hur några yrkesverksamma inom antikbranschen 
avgör att information är korrekt. För att kunna göra detta krävs en förståelse för hur 
antikhandlare söker efter, bedömer och sammanställer information. Det vanligaste sättet 
för en handlare eller konstvetare att bevisa ett verks äkthet sker genom att dess 
proveniens undersöks. Proveniensen beskriver vem som ägt, sålt, ställt ut och förvaltat 
ett verk. I bästa fall kan ett verk spåras hela vägen tillbaka till konstnären (Medelyan, 
2013, s. 12). För att kunna spåra ett föremåls proveniens krävs en analys av dokument 
som ofta leder forskaren eller handlaren genom auktionshus och antikhandlares innehav 
i form av inventarielistor och kundliggare. Antikhandlares förmåga att på ett korrekt sätt 
attribuera och beskriva ett verks historia är av högsta vikt eftersom de dokument 
vederbörande framställer kan ligga till grund för framtida akademiska och kommersiella 
efterforskningar.  
 
För att dessa dokument skall finnas tillgängliga, i digital och analog form, förutsätts det 
alltjämt att någon sammanställer dem. För att informationen de innehåller skall vara 
tillförlitlig krävs det dessutom att det sker på ett korrekt sätt. Vi är intresserade av att 
belysa några förutsättningar olika antikhandlare verkar under och hur den information 
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de förmedlar söks. Vidare finner vi ett intresse i att undersöka om vissa antikhandlares 
kunskapsanspråk förändras av att information finns tillgänglig och förmedlas digitalt. I 
ett samhälle som givit ett allt större medialt utrymme för antikbranschen torde 
information rörande antikhandlares informationssökning vara till nytta för 
samhällsmedborgare, akademiker och antikhandlare. Förmågan att bedöma 
informationens trovärdighet är viktig, oavsett vilken roll vi antar. 
 
1.1 Forskningsproblemet 
 
Flera grenar av den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen undersöker 
individens beteende samt hur individens behov kan tillmötesgås och förklaras. Ett av 
dessa forskningsfält rör informationssökning och undersöker vad som förmår oss att 
söka information samt hur vi söker information. Tidigare har flera yrkesgruppers 
informationssökning undersökts (Cooper, Folta & Woo, 1995; Leckie, Pettigrew & 
Sylvain, 1996).  
 
En yrkesgrupp vars informationsbeteende tidigare inte har undersökts är antikhandlare. 
En djupare förståelse för hur denna grupp söker och förmedlar information saknas 
därmed i dag. Detta trots att det är en uppmärksammad grupp som förmedlar 
information i media, i sina verksamheter samt på webben. Den information de 
sammanställer i form av kataloger och beskrivningar av verk lägger dessutom en grund 
till framtida forskning och kan påstås spegla den sociala värld denna information 
uppstår i (Kempe, 2004, s. 5). 
 
Vissa antikhandlare ställs inför utmaningen att de verkar inom ett specifikt 
intresseområde och säljer väldigt unika föremål. Andra verkar mer affärsinriktat och 
möter en ökad konkurrens från internet. Att betrakta antikhandlares 
informationssökning som en individuell process ter sig därför naturligt då olika 
individer, med olika informationsbehov ställs inför olika utmaningar i sitt 
beslutsfattande. Det belyser även värdet i att undersöka yrkesgruppen samt de processer 
som ligger till grund för de olika handlarnas beslutsfattande då information söks.  
 
Leckie et al. (1996) betonar att en djupare förståelse för hur yrkesaktiva söker 
information i olika sammanhang kan fördjupa våra insikter kring de processer som 
omgärdar informationssökningen. Den kunskapsöversikt som sammanställts i artikeln 
tydliggör de kontraster som kan iakttas mellan det vetenskapliga samfundet, vars 
främsta uppgift är att sprida kunskap samt yrkesaktiva som i första hand erbjuder 
kommersiella tjänster. Det leder till ett förhållande där sökning efter information och de 
faktorer som påverkar informationssökningen betraktas på skilda sätt. Detta beroende på 
vem som söker information och i vilken situation den söks. För antikhandlare, som i sitt 
yrke antar ett stort antal roller, blir dessa skillnader och likheter än mer påtagliga. 
Nyttan av att undersöka och skapa sig en bättre förståelse för hur olika individer i denna 
yrkesgrupp söker information är sålunda av än större vikt. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 
Vi avser att undersöka hur ett antal antikhandlare beskriver sin informationssökning 
samt hur informationssökningen påverkas av den kontext antikhandlarna verkar inom. 
Vi utgår från ett antal antikhandlares utsagor för att skapa en djupare förståelse för de 
faktorer som kan påverka hur olika antikhandlare söker information. Det empiriska 
material som ligger till grund för analysarbetet är de utsagor som delgivits oss via ett 
antal semistrukturerade intervjuer. Utsagorna används för att finna olika tendenser i hur 
de olika antikhandlarna söker information men främst för att nå en djupare förståelse för 
de informationsbehov som föranleder individens sökning efter information.  
 
Syftet med studien är därmed att nå en fördjupad förståelse för varför antikhandlare 
söker information, vilka faktorer som påverkar antikhandlares informationssökning 
samt hur olika antikhandlare går till väga då denna information söks. Uppsatsen utgår 
från följande tre frågeställningar: 
 

1. Vilka behov hävdar antikhandlare ligger till grund för deras 
informationssökning? 

2. Hur beskriver antikhandlare sin informationssökning? 
3. Vilka faktorer kan identifieras som påverkar hur antikhandlare söker 

information? 
 
1.3 Avgränsningar 
 
I denna studie har enbart respondenter verksamma i en fysisk butik alternativt 
auktionshus undersökts. Vi har valt att göra denna avgränsning för att kunna fånga den 
sociala dimensionen av arbetet som en kundkontakt ansikte mot ansikte medför. 
Inledningsvis tänkte vi göra en distinktion mellan fysisk butik och nätauktioner, men 
valde att i stället undersöka vilka olika faktorer som påverkar hur information söks. Det 
finns flera anledningar till detta beslut. Vi valde att utföra en intervjustudie. Eftersom vi 
haft begränsat med tid har vi valt att utföra en kvalitativ studie med fokus på de 
individuella utsagorna. Detta beslut grundade sig i att vi ansåg oss ha för lite tid för att 
utföra tillräckligt många intervjuer för att kunna dra några generaliserbara slutsatser. 
Det finns dessutom ett begränsat urval av antikhandlare på nätet i närområdet, något 
som hade försvårat insamlingen av ett sådant empiriskt underlag. 
 
Vi har även avgränsat undersökningen till att endast omfatta respondenter vars 
huvudsakliga verksamhetsområde är försäljning av äldre möbler och konsthantverk 
snarare än nyproducerade föremål eller andra varugrupper. Anledningen till detta val 
var att vi ville undersöka en användargrupp som säljer varor av kulturhistoriskt värde. 
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2 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning som rör antikhandlare som grupp samt 
hur information söks av akademiska respektive kommersiella aktörer. 
Forskningsöversikten är indelad i två huvudsakliga övergripande avsnitt. Det första rör 
antikhandlare, det andra redovisar ett antal teorier kring informationssökning samt hur 
specifika användargrupper söker information. Genom att utföra en grundlig genomgång 
av den tidigare forskningen är det därmed vår avsikt att nå en djupare förståelse för hur 
olika aktörer söker information samt vad som initierar dessa sökningar. Vi har även valt 
att låta detta kapitel omfatta olika teorier kring informationssökning. Detta hoppas vi i 
sin tur kan leda till en bättre förståelse för de utsagor som delges oss i våra intervjuer 
med antikhandlare. I tillägg ger den en yrkesspecifik kunskapsöversikt. 
 
På grund av att det saknas forskning rörande antikhandlares informationssökning har vi 
valt att i stället ta upp tidigare forskning om informationssökning som sker i en 
akademisk kontext respektive en kommersiell kontext. Antikhandlarens roll är unik då 
vederbörande verkar inom en bransch som förutsätter en kunskap som på många sätt 
påminner om forskarens. En antikhandlare förutsätts kunna undersöka, dra slutsatser 
och utifrån tidigare erfarenheter kunna syntetisera dessa för att i slutändan bedöma ett 
föremåls äkthet, kvalitet och värde. Samtidigt ställs det krav på att antikhandlare håller 
sig ajour med marknaden och kan avgöra hur varor skall prissättas samt vilka varor som 
är eftertraktade. Detta förutsätter därmed en omvärldsbevakning och ett 
informationsintag som påminner mycket om andra kommersiella aktörers.  
 
2.1 Antikhandlare 
 
Vi har valt att i denna uppsats använda en bred definition av begreppet antikhandlare. 
Vi har inte funnit en adekvat definition av begreppet i tidigare forskning. Vi har därför 
valt att i denna studie använda begreppet för att beteckna de handlare som handlar med 
något eller några av de föremål som nämns i Sveriges Konst- och 
Antikhandlareförenings (SKAF) beskrivning. Dessa är “antika möbler, konst, silver, 
glas, smycken, mattor, porslin, design, böcker, allmoge och afrikansk konst” (Sveriges 
Konst- och Antikhandlareförening, 2018). SKAF beskriver sin organisation som en 
sammanslutning av handlare med en inriktning på kvalitativa föremål. Vi har i denna 
studie valt att använda begreppet antikhandlare för att beskriva handlare som handlar 
med föremål i olika prisklasser och av olika kvalitet.  
 
Antikhandlare behöver söka information för att sätta priser, skaffa sig sig kunskap om 
föremål och kunna beskriva ett föremåls proveniens. För att nå en djupare förståelse för 
hur antikhandlare söker information krävs en medvetenhet om vilken social kontext de 
verkar inom samt vilka utmaningar de ställs inför. Dessa utmaningar består bland annat 
av en marknad med olika aktörer och de olika kunskapskrav som ställs på handlaren. 
Dessa fenomen beskrivs i följande avsnitt. Då antikhandlare är en grupp som inte är väl 
beforskad används i litteraturgenomgången även tidigare forskning som rör 
konsthandlare då dessa har liknande arbetsuppgifter. De arbetar med konstföremål och 
behöver kunna bestämma ett föremåls kvalitet och proveniens samtidigt som det ofta 
finns ett behov av att driva en vinstgivande verksamhet. 
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2.1.1 Antikhandlare och marknad  
 
Konst- och antikvitetsmarknaden är komplex. Utbud och efterfrågan präglar liksom 
andra marknader handeln med konst och antikviteter. Till skillnad från en marknad för 
en mer traditionell produkt där säljaren sätter ett fast pris på varan finns en rörlighet på 
antikmarknaden. Palmer och Forsyth (2002) använder begreppet rörliga priser (floating 
values) för att beskriva detta fenomen. Den prissättningsmodell som brukas av de 
handlare artikelförfattarna kommit i kontakt med då de utfört sin studie beskrivs som en 
pågående process, där ett korrekt, fast pris saknas. I stället är det upp till handlaren att 
utifrån varans art samt rådande efterfrågan sätta ett för stunden riktigt pris. Priset sätts 
därmed utifrån vad någon är villig att betala (s. 181). 
 
Handeln sker dessutom via flera olika försäljningskanaler. Bland dessa kan nämnas 
webben, loppmarknader och antique malls. En antique mall eller köpcenter för 
antikviteter är en inrättning där flera handlare är verksamma i samma lokal. Säljaren kan 
välja att själv närvara vid sitt salustånd eller låta en verksamhetsansvarig sälja varorna. 
Avslutningsvis finns mer väletablerade antikbutiker och större auktionshus. 
Förutsättningarna för olika slags aktörer varierar och de verksamma inom branschen är 
över lag överens om att det finns kvalitetsskillnad på de föremål som säljs i olika slags 
inrättningar (Palmer & Forsyth, 2002, s. 185). 
 
Även på konstmarknaden kan påtagliga skillnader iakttas mellan de aktörer som verkar 
på marknaden. Shubik (2003) beskriver i Dealers of Art ett antal olika sorters 
konsthandlare. Bland dessa återfinns bland andra souvenirhandlare, konstnärshandlare, 
amatörhandlare samt professionella handlare. Skillnaden är påtaglig mellan 
souvenirhandlare som kan sälja massproducerade tryck och professionella handlare som 
själva har, eller har anlitat, kännare med kunskap om originalverk och försäljningen sker 
på olika sätt. De massproducerade trycken säljs vanligtvis på ett sätt som påminner om 
andra varor framställda för masskonsumtion medan originalverk säljs på ett mer 
varierande sätt beroende på vilket slags verk det är (Shubik, 2003, s. 195-196). Shubik 
betonar att dessa verksamheter inte alltid är tydligt åtskilda. Vid finare gallerier säljs 
ibland även massproducerade tryck. Även Palmer och Forsyth (2002) lyfter i anslutning 
till den diskussion som förs rörande föremål av olika kvalitet hos olika säljare att dessa 
kan samexistera på samma yta. Det höjer sannolikheten för att säljare och köpare skall 
mötas (s. 185). Kundgrupperna som besöker de olika inrättningarna påminner om 
varandra, även om det i tidigare forskning framkommit att sociala klasskillnader 
existerar mellan de som handlar varor i olika prisklasser (Palmer & Forsyth, 2002, s. 
171-172).  
 
Även om olika aktörer erbjuder varor av varierande kvalitet utnyttjar vissa handlare den 
gemenskap som existerar mellan vissa aktörer på marknaden. Palmer och Forsyth 
(2002) beskriver den samhörighet som finns mellan de antikhandlare som själva säljer 
varor på sina försäljningsytor i ett köpcenter för antikviteter. Handlarna hjälper varandra 
med vardagssysslor såsom att städa, möblera om och sälja varor (Palmer & Forsyth, 
2002, s. 182). I artikeln beskrivs även att dessa säljare reser på inköpsresor tillsammans 
och att de har ett stort kunskapsutbyte. Andra handlare används även ibland som 
informationskällor. En antikhandlare beskriver hur vederbörande lärt sig mer av en 
annan specifik handlare än från andra informationskällor som tv och böcker. 
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2.1.2 Antikhandlares karakteristika 
 
I föregående avsnitt framkom det att det ställs olika krav på de säljare som handlar med 
massproducerade tryck i stora volymer och de handlare som handlar med original. För 
att få en bättre uppfattning om antikhandlares verksamhet är det emellertid av intresse 
att undersöka om det finns några utmärkande drag bland de som handlar med 
antikviteter. Vi avser att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar några 
antikhandlares beslutsfattande och varför personerna i fråga valt att bli antikhandlare.  
 
Antikhandlaren kan betraktas som en agent på en marknad, som en aktör som handhar 
gods och verkar i kontakt med potentiella köpare. Olika handlare verkar på olika 
marknader och erbjuder olika, nischade utbud. En förutsättning för att antikhandlarna 
skall vara framgångsrika är att de har adekvata kunskaper samt en förståelse för den 
marknad de verkar på. Antikmarknaden kan betraktas som ett nätverk som 
sammankopplar föremål och människor och antikhandlaren kan anta rollen som 
förmedlare. Med hjälp av sina färdigheter, förmågan att avgöra ett föremåls äkthet, en 
utvecklad estetisk smak samt den rätta känslan, kan handlaren förmedla dessa föremål 
(Parsons, 2010, s. 294).  
 
Som tidigare nämnts har vi i avsaknad av forskning om antikhandlares 
informationssökning vänt oss mot konstvärlden. Vi menar att antikmarknaden och 
konstmarknaden drivs av samma mekanismer och att det som skrivits om konst därför 
är relevant för vår studie. En vanlig anledning till att någon väljer att handla med konst 
är den ekonomiska faktorn (Shubik, 2003, s. 199). Parsons (2010) nämner att 
marknaden och därmed marknadskrafterna är en förutsättning för den kunskapstradering 
som sker mellan både konsumenter och handlare (s. 294). Flera motstridiga utsagor kan 
dock identifieras i litteraturen. I det frågeformulär som används som empirisk grund i 
den studie Shubik (2003) utfört rörande konstmarknaden framkommer åsikten att 
konsthandlaren måste drivas av ett intresse för konsten snarare än av vinstintresse: “It 
has to be for love, certainly not for money” (s. 199). I samma artikel görs även en 
distinktion mellan amatörhandlare som kan gå med förlust och professionella handlare 
som försörjer sig på att handla med konst (Shubik, 2003, s. 195). En liknande utsaga 
kan iakttas hos Parsons (2010) där en respondent som handlar med antika kläder säger: 
“I don't think it's anything to do with the money, no, I think it's just a passion for the 
clothes”(s. 292). 
 
Antikhandlarens kärlek till föremålen betonas av flera intervjupersoner. Parsons (2010) 
identifierar en diskurs rörande den omtanke om kunder och föremål antikhandlaren 
upplever sig förmedla. Detta fenomen förstärks ytterligare av uppfattningen att andra 
handlare inte upplevs ha samma kärlek till föremålen utan snarare tycks se dem som ett 
sätt att tjäna pengar (s. 291). Att många antikhandlare själva är samlare är en möjlig 
förklaring till denna syn. Att ett stort antal av de verksamheter som beskrivs i 
forskningen är en utveckling av en personlig samling är en vanligt förekommande 
slutsats (Parsons, 2010, s. 291; Palmer & Forsyth, 2002, s. 180; Shubik, 2003, s. 196).  
 
Antikhandlare uppskattar jakten efter fynd och den sociala samvaro den medför (Palmer 
& Forsyth, 2002, s. 173; Parsons, 2010, s. 292) och kan närmast beskrivas som 
skattjägare som reser hundratals mil varje år i jakt på nya föremål. En antikhandlare 
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beskriver handeln med antikviteter som något som alltid är närvarande, ett behov som 
måste tillfredsställas. En annan ifrågasätter sin sundhet och beskriver kritiskt sin 
ständiga jakt efter nya föremål med därtill hörande besök på auktioner, loppmarknader 
och butiker (Palmer & Forsyth, 2002, s. 182). En av de viktigaste färdigheterna för en 
antikhandlare är att kunna fatta korrekta beslut. Parsons (2010) nämner att antikhandlare 
har uppfattats som opålitliga efter ett antal skandaler då vissa handlare sålt falska 
föremål. Parsons argumenterar för att detta är en möjlig förklaring till att de 
antikhandlare som intervjuats i den studie som utförts lyfter fram hög moral som en 
viktig egenskap för en antikhandlare (s. 288).  
 
Att kunna avgöra ett föremåls äkthet handlar inte bara om att avgöra huruvida ett 
föremål är en modern reproduktion eller inte. Antikhandlare måste kunna avgöra under 
vilken tidsperiod ett föremål är tillverkat samt vem som har tillverkat det (Parsons, 
2010, s. 286). Under slutet av 1800-talet skapades så kallade nystilar, eller klassicerande 
stilar. Det innebar att föremål tillverkades som använde sig av samma formspråk som 
tidigare tillverkade föremål. Det är sålunda en viktig färdighet för antikhandlare att 
skilja på nystilar och föremål från tiden. Parsons (2010) bygger vidare på resonemanget 
kring antikhandlares förmåga att avgöra om något är äkta och betonar att antikhandlare 
måste ha förmågan att avgöra om något är tillverkat på det sätt ett föremål tillverkades 
under en specifik tidsperiod (s. 289). 
 
Antikhandlare bör förutom en utvecklad känsla för ett föremåls äkthet även ha en god 
smak. Parsons (2010) använder begreppet blicken (the eye) för att beskriva de beslut 
antikhandlare fattar rörande föremål och hur de ibland utgår från en känsla eller ett 
infall snarare än objektiva fakta (s. 289-291). Att ha ett öga för vad som är god kvalitet 
eller ligger rätt i tiden är en av de outtalade färdigheter en antikhandlare behöver. Att 
kunna fatta korrekta beslut handlar därmed inte uteslutande om att avgöra huruvida ett 
föremål är äkta eller inte. Andra faktorer, som ett föremåls design och förmågan att 
tillmötesgå kundernas krav, lyfts även de fram som viktiga element då beslut fattas 
rörande inköp av en vara. Palmer och Forsyth (2002) berör även en outtalad uppfattning 
som finns hos köparna. En etablerad säljare förväntas ha fattat goda beslut rörande ett 
föremåls art och kunna erbjuda kvalitetsföremål (s. 186-187).  
 
2.2 Informationssökning 
 
I följande avsnitt beskriver vi några olika sätt att betrakta informationssökning. Detta 
för att nå en bättre förståelse för tidigare studier av ämnet samt hur antikhandlares 
beteende kan tänkas passa in eller avvika från dessa modeller. Vi upplever det som 
värdefullt att ha en förståelse för hur sätten våra respondenter beskriver sin 
informationssökning kan förklaras utifrån tidigare forskning. Eftersom antikhandlare 
antar flera roller är det dessutom av intresse att se om information söks på olika sätt 
beroende på kontext samt om olika typer av kunskap efterfrågas. Dessutom ger det oss 
en mer precis begreppsapparat som kan vara användbar då vi i resultat- och analysdelen 
beskriver hur antikhandlarna söker information. Vi kommer därför att definiera några 
centrala begrepp som rör kunskap samt information.  
 
Ett av dessa begrepp är informationsbehov. Wilson (1981) föreslår att begreppet 
används för att beskriva individens unika behov samt vad som föranleder dessa (s. 11). 
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Vi har tagit fasta på denna användarcentrerade syn på informationssökning och de 
informationsbehov som leder till att information söks. Vidare avser vi att utgå från en 
holistisk syn på användarens informationsbehov. De behov som uppstår kan antas 
uppstå i en rad olika kontexter eftersom vi väljer att utgå från ett användarcentrerat 
perspektiv. Detta innebär att användarens informationsbehov kommer att undersökas 
som ett individuellt uppkommet fenomen utan några förbehåll för när och i vilken 
kontext de uppkommit.  
 
I litteraturgenomgången framkom ett antal roller för olika aktörer på konstmarknaden. 
En skillnad kunde utläsas mellan souvenirhandlare och professionella handlare där den 
senare gruppen har ett behov av djupare kunskaper om de verk som säljs. Den kunskap 
som rör antikhandlares förmåga att korrekt bedöma ett föremåls värde och egenskaper 
visade sig emellertid inte vara begränsad till traditionella informationskällor. En källa 
för information som berörts i litteraturen är blicken, en subjektiv känsla för ett föremål. 
Inom den informationsvetenskapliga forskningen har denna typ av abstrakt kunskap 
tidigare avhandlats. En distinktion kan göras mellan explicit och tyst kunskap. Explicit 
kunskap beskrivs som objektiv kunskap som enkelt kan delas och överföras. Denna 
kunskap baseras på observationer. Tyst kunskap är däremot ett subjektivt fenomen och 
resultatet av individens erfarenhet och kan ses som resultatet av något upprepats i 
praktiken (Jakubik, 2007, s. 11).  
 
Ett kunskapssyn som främst baseras på erfarenhet presenteras av Lloyd och Somerville 
(2006) som har undersökt brandmäns lärande på arbetsplatsen. Brandmännen inhämtar i 
vissa situationer information med kroppen, snarare än från läsning eller samtal. I 
artikeln nämns det att det finns vissa färdigheter som det inte går att läsa sig till. 
Förmågan att bedöma en brands egenskaper grundas snarare i bland annat syn- och 
hörselintryck. Denna kunskap betraktas som ett resultat av erfarenhet (Lloyd & 
Somerville, 2006, s. 193). De erfarna brandmännens förkroppsligade (embodied) 
kunskaper används sedan som en informationskälla av nyanställda (Lloyd & 
Somerville, 2006, s. 192). De förkroppsligade kunskaper som finns på stationen kan 
därmed ses som en informationsresurs för brandmännen. Även Jakubik (2007) beskriver 
uppfattningen att kunskap kan betraktas som en tillgång i en organisation. Synen på 
information som en tillgång kallas för kommodifierad kunskap (commodity view of 
knowledge) (s. 12). I ljuset av denna forskning anser vi det vara av intresse att 
undersöka hur de intervjuade antikhandlarna förhåller sig till kunskap och information. 
Med utgång i det koncept Parsons (2010) betecknar blicken vore det dessutom intressant 
att undersöka huruvida våra respondenter nyttjar sig av förkroppsligad kunskap då 
information söks. 
 
För att ett informationsbehov skall kunna mötas behöver individen på något sätt får 
tillgång till information och kunskap. Dervin (1998) har utarbetat en teori om att 
information inte är homogen. Information eller kunskap kan nämligen enligt Dervin 
betraktas på två sätt. Den kan ses som en fortlöpande process eller ett bestämt, konkret 
behov. Dervin använder verb för att beskriva sin processinriktade syn på information 
respektive substantiv (noun) som beskriver uppfattningen att information är något 
bestämt som kan fångas, lagras och tas fram vid behov (s. 38). Utifrån detta teoretiska 
perspektiv vore det intressant att se om antikhandlare betraktar information som en 
dynamisk process (verb), eller ett konkret behov (substantiv). Eftersom syftet med 
denna undersökning är att undersöka olika antikhandlares utsagor kan dessa begrepp 
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användas som ett verktyg för att beskriva hur olika handlare ser på information samt i 
vilka situationer information betraktas på dessa olika sätt. 
 
Enligt McKenzie (2003) har den informationsvetenskapliga forskningen främst 
undersökt sökning efter information och kunskapsframställning i en akademisk kontext. 
För att frångå detta faktum myntar McKenzie begreppet informationspraktiker. 
McKenzie använder begreppet för att frångå den traditionella synen på individens 
informationssökning som något som sker på en arbetsplats, som en del av en yrkesroll 
(McKenzie, 2003, s. 20). I stället används begreppet informationspraktiker för att flytta 
fokus till individens sökprocesser och för att belysa att olika individer söker information 
på olika sätt och i olika situationer och vid olika tidpunkt. Genom att betrakta 
informationspraktiken som något individuellt anser McKenzie (2003) att en djupare 
förståelse för fenomen som omvärldsbevakning och slumpmässig informationssökning 
kan nås (s. 37). Denna syn på sökning efter information har en direkt påverkan på vår 
studie eftersom vi är ute efter att få en förståelse för individens sökbeteende och hur den 
sker i olika kontexter avhängigt de informationsbehov som föreligger.  
 
Kuhlthau (2004) formulerade en ofta citerad modell som kallas informationssökning 
som process. Denna modell är ett försök att beskriva vilka faser en individ genomgår då 
information söks, från det att ett informationsbehov uppstår till en reflekterande fas. 
Modellen antar likt McKenzie (2003) ett holistiskt perspektiv på informationspraktiker 
och kan således användas för att ge ett helhetsperspektiv på antikhandlares 
informationssökning. Hon förde fram tesen att upplevelsen av att söka information är en 
blandning av känslor, tankar och ageranden. Först kommer personen underfund med att 
den saknar något vilket påbörjar sökningen. Detta kallas för initieringsfasen (initiation). 
Sedan skapar personen en generell förståelse för vad som skall sökas, detta sker under 
ämnesvalsfasen (selection). Efter det börjar informationssökningen och många upplever 
ovisshet i utforskningsfasen (exploration). När personen börjar förstå vad som skall 
fokuseras på under informationssökningen upplevs formuleringsfasen (formulation). 
Information inhämtas och ovissheten avtar under insamlingsfasen (collection). Ett 
problem som ofta uppstår vid komplexa informationssökningar är brist på tid. När all 
information samlats skall informationen förmedlas eller sammanställas, denna fas kallas 
presentationsfasen (presentation). Här menar Kuhlthau (2004) att processen slutar för 
de flesta. Ibland följs informationssökningen dock upp av reflektion kring sökningen 
och informationen som hämtats. Denna fas kallas utvärderingsfasen (assessment) 
(Kuhlthau, 2004, s. 165-166).  
 
2.2.1 Hur olika grupper söker information 
 
Det saknas i dag utförliga redogörelser för hur antik- och konsthandlare söker 
information. Vi har därför valt att utgå från hur information söks av olika grupper i olika 
kontexter. För att på ett adekvat sätt beskriva de olika roller en antikhandlare kan anta 
har vi valt att redogöra för hur ett antal andra användargrupper söker information. Först 
redogör vi för hur olika grupper inom kulturrelaterade verksamheter söker information 
och därefter för hur företagare söker information. Då en stor andel av antikhandlarna 
verkar i mindre företag anser vi denna forskning vara av relevans för yrkesgruppen. 
Vidare avser vi att i studien undersöka hur olika antikhandlare som verkar under olika 
förutsättningar söker information. Däribland återfinns egenföretagare och anställda 
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vilket också stärker uppfattningen om att olika yrkesgruppers sökning av information är 
av relevans. 
 
Leckie et al. (1996) har formulerat en modell för att försöka förklara hur olika 
yrkesaktiva söker information. Modellen är baserad på tidigare forskning och 
undersöker hur ingenjörer, sjukvårdsanställda och jurister söker information. 
Artikelförfattarna valde att utgå från tre olika yrkesgrupper för att kunna identifiera 
generaliserbara mönster. Studien resulterade i att sex förekommande faktorer 
identifierades då användarnas informationssökning analyserades. Dessa rörde till 
exempel sambandet mellan yrkesroll, informationsbehov, val av informationskällor och 
hur dessa faktorer förhåller sig till varandra. En mer utförlig beskrivning av denna 
modell återfinns i kapitel 3. 
 
Antikhandlare kan anses arbeta i ett gränsland mellan forskning, konstnärlig verksamhet 
och affärsverksamhet. Till skillnad från antikhandlare har det tidigare forskats om hur 
yrkesaktiva inom dessa verksamhetsområden söker information. Rose (2002) 
undersökte i början av 2000-talet hur konsthistoriker söker information samt vilken 
påverkan tillgängliga tekniska verktyg har på deras tillvägagångssätt. Då den 
teknologiska infrastrukturen samt den teknologi som finns tillgänglig i dag skiljer sig 
mycket åt från hur det var i början av 2000-talet kan det vara riskabelt att dra 
omedelbara slutsatser kring hur teknologin påverkar informationssökning. I studien dras 
emellertid ett antal intressanta slutsatser. Rose (2002) beskriver hur tekniska verktyg 
används i ett inledande stadium av konsthistorikers informationssökning. Vid tiden för 
studien påverkades dock inte sättet information samlades in och organiserades av dessa 
verktyg. Dessutom berörs de möjligheter och begränsningar tillgången till bilder av verk 
via digitala kanaler kan ha för yrkesgruppen. Ett resonemang förs i artikeln kring att 
tillgången till dylikt material skulle kunna verka som en bibliografisk resurs för 
konsthistoriker (s. 40-41). 
 
Collins (2003) visar på skillnader mellan bibliotekarier som arbetar på museum och 
bibliotekarier som arbetar på akademiska bibliotek med inriktning mot konst. Några 
viktiga slutsatser som framkommer i artikeln är att museerna lägger mer resurser på att 
hämta illustrerade försäljningskataloger från auktioner, något som de akademiska 
biblioteken nedprioriterar till fördel för mer pedagogiskt material. Vidare deltar museer 
i fler utbytesprogram vilket medför att de har större tillgång till utställningskataloger 
från hela världen. De akademiska biblioteken har å andra sidan mer resurser till 
elektroniskt tillgängligt material. Det går alltså att skönja en skillnad i budgetering som 
härstammar från vilka informationskällor eller nätverk som institutionerna arbetar med. 
Skillnaden kan bero på olika prioritering inom organisationerna, vilket i sin tur leder till 
olika förutsättningar för hur information kan sökas.  
 
Även Larkin (2010) undersöker informationssökning i en akademisk kontext, närmare 
bestämt hur forskare inom bildkonsterna söker information. Forskarens 
informationsbehov består enligt Larkin bland annat av att kunna avgöra ett föremåls 
kvalitet och äkthet samt att kunna skilja på reproduktioner och originalverk. 
Informationssökningen består därefter av att se på bilder, läsa böcker eller vända sig till 
internet som nu alltmer börjar prägla denna yrkesgrupps verksamhet. I anslutning till 
detta förs ett resonemang kring varför webbaserade källor kan upplevas som 
tillförlitliga, effektiva och kostsamma. Artikelförfattaren hävdar att detta beror på att 
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frekvent användande skapar förtroende för plattformen. Något annat som framträder i 
studien är deltagarnas upplevda värde i att ha ett bibliotek hemma. Det är intressant att 
betrakta detta förhållningssätt till informationssökning då slutsatser dras kring några 
informationskällor som antikhandlare väljer att använda. De uppgifter antikhandlare 
ställs inför rör också verks äkthet och kvalitet och är tätt knutet till det resonemang 
Larkin (2010) för kring konstforskare.  
 
Skillnaderna mellan hur olika företagare söker information belyses av Johnson och 
Kuehn (1987) i artikeln The small business owner/manager's search for external 
information. Med hjälp av en enkätundersökning undersökte artikelförfattarna vilka 
källor småföretagare använder sig av, vilka källor de föredrar samt hur detta förhåller 
sig till hur information söks i större organisationer. Undersökningen visade att 
småföretagare oftare sökte information än yrkesaktiva i större företag. De förlitar sig 
även mer på externa källor i form av exempelvis leverantörer och kunder. Då 
undersökningen är utförd i slutet av åttiotalet saknas digitala resurser som en möjlig 
informationskälla. Internets förmåga att sprida information kan tros ha en påverkan på 
hur småföretagare söker information i dag och är en faktor som bör undersökas. 
 
En annan aspekt av hur entreprenörer söker information berörs av Cooper et al. (1995). I 
artikeln Entrepreneurial information search undersökte artikelförfattarna skillnaderna 
mellan hur erfarna och oerfarna entreprenörer söker information. Det visade sig att 
oerfarna entreprenörer söker mer information än de med mer erfarenhet. Likaså kunde 
en skillnad iakttas då de som kände sig mer säkra i sin entreprenörsroll sökte mindre 
information. De som var mer säkra hade i regel även mer erfarenhet (s. 117). 
 
Forskningsgenomgången belyser att ett antal faktorer påverkar hur olika grupper söker 
information. Yrkesaktiva inom stora organisationer söker information på ett annat sätt 
än de som söker information i en mindre organisation. Vidare betonas nyttan av att ha 
tillgång till digitala källor men även att ett eget fysiskt bibliotek kan upplevas som en 
tillgång. Även de prioriteringar som görs inom en organisation upplevs påverka vilka 
källor som finns tillgängliga. För egenanställda antikhandlare torde det ha en liten 
påverkan men för de individer som verkar inom en större organisation kan det 
möjligtvis ha en påverkan på hur information söks.  
 
Vi har i litteraturgenomgången av olika användargruppers sökning efter information 
lyckats identifiera ett antal olika faktorer som påverkar hur information söks. I nästa 
kapitel följer en närmare beskrivning av den teoretiska modell vi valt att utgå från i vårt 
analysarbete. 
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3 Analysredskap 
 
I detta kapitel beskriver vi det teoretiska perspektiv och i förlängning det analysredskap 
vi har valt att utgå från samt varför vi valt att använda dessa verktyg. Vidare redovisar 
vi hur verktygen tillämpas utifrån de frågeställningar som formulerats i uppsatsen.  
 
Vi vill i denna undersökning utforska hur några antikhandlare beskriver sin 
informationssökning samt vilka faktorer som påverkar hur denna information söks. För 
att få en översikt över det informationsvetenskapliga området har vi valt att i kapitel 2 
undersöka några olika sätt att betrakta informationssökning. Av de teorier vi berört 
upplever vi att den modell Leckie et al. (1996) formulerat ligger närmast till hands för 
att vi på ett adekvat sätt skall kunna undersöka och analysera ämnet utifrån syftet och de 
forskningsfrågor vi formulerat i denna uppsats. 
 
Vi har därför valt att huvudsakligen utgå från den modell Leckie et al. (1996) benämner 
A Proposed Model of the Information Seeking of Professionals. Det är 
artikelförfattarnas avsikt att denna teoretiska modell, i den mån det är möjligt, skall vara 
generaliserbar och användbar för att beskriva hur olika sorters yrkesaktiva söker 
information (Leckie et al., 1996, s. 180).  
 
Då teorin är baserad på ett antal traditionella yrkesgrupper ser vi en möjlig begränsning 
i att det mer forskarorienterade perspektivet på antikhandlarens informationssökning 
kan åsidosattas. Emellertid nämns rollen forskare som en roll den yrkesaktive kan anta i 
sin informationssökning (Leckie et al., 1996, s. 181-182). Vi avser att undersöka all den 
informationssökning respondenterna utför. Därmed är en annan möjlig begränsning att 
den teoretiska modellen främst undersökt den informationssökning som sker i en 
professionell kontext. McKenzie (2003) har problematiserat detta tillvägagångssätt då 
det inte fångar upp den informationssökning som sker i andra sammanhang.  
 
3.1 Modell över yrkesaktivas informationssökning 
 
Den modell Leckie et al. (1996) presenterar är konstruerad utifrån hur tre yrkesgrupper 
söker information. Dessa tre yrkesgrupper är: ingenjörer, vårdanställda samt jurister. 
Nedan ses en visuell representation av den modell Leckie et al. (1996) formulerat.  
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Figur 1. 
Leckies, Pettigrews och Sylvains modell över yrkesaktivas informationssökning (Leckie 
et al. 1996, s. 180, vår översättning) 

 
Enligt artikelförfattarna påverkar ett antal olika faktorer hur yrkesaktiva söker 
information. Dessa faktorer beskrivs nedan. Beskrivningarna utgår från de 
beskrivningar Leckie et al. (1996) formulerat. I tillägg till dessa har vi valt att 
konkretisera hur de kan ta sig uttryck inom den kontext studien utforskar. 
 
Yrkesroller, Uppgifter och dess påverkan på Informationsbehovets karaktär:  
Tidigare forskning har belyst skillnaderna mellan de olika yrkesroller som olika 
individer inom olika yrkesgrupper har och de varierande arbetsuppgifter rollerna 
medför. Utifrån dessa roller och arbetsuppgifter konstrueras enligt artikelförfattarna 
informationsbehov som är direkt avhängiga dessa. Den yrkesroll och de uppgifter 
individen ålagts att utföra står därför i direkt relation till hur vederbörande söker 
information. Den yrkesaktive kan i sitt yrkesutövande anta flera olika arbetsroller och 
uppgifter. För en antikhandlare kan dessa roller och uppgifter skilja sig åt. En 
antikhandlare kan enligt den information som framkommit i litteraturgenomgången till 
exempel utöva informationssökning för att tillfredsställa olika informationsbehov 
rörande exempelvis ett föremåls pris, ursprung och ålder.  
 
Informationsbehov är inte statiska och följer därför inte uteslutande de uppgifter och 
den roll individen antagit i en yrkesrelaterad kontext. Informationsbehovets karaktär 
påverkas även av andra faktorer såsom hur komplext behovet är, hur angeläget det är att 
informationsbehovet snabbt tillfredsställs samt hur vanligt förekommande det är. Leckie 
et al. (1996) betonar även att olika faktorer samt den yrkesaktives roll påverkar 
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individens informationsbehov. Bland dessa återfinns ålder, yrke, erfarenhet samt om 
den informationssökande har några specialkunskaper (s. 182-183). Vår erfarenhet av 
antikbranschen visar på att det är vanligt att olika aktörer på antikmarknaden har olika 
specialkunskaper rörande olika slags föremål. Dessa kunskaper kan utifrån 
artikelförfattarnas modell forma individens informationsbehov. 
 
Informationskällor: Den yrkesaktive kan använda ett stort antal olika källor för att 
tillfredsställa sitt informationsbehov. Dessa inbegriper exempelvis kollegor, tryckta 
dokument såsom kataloger, bibliotekarier samt egna erfarenheter och egen kunskap. 
Informationskällorna kan delas in i följande kategorier: formella (till exempel en 
konferens eller branschtidskrift) eller informella (såsom ett samtal); interna eller externa 
(källor inom eller utom den egna organisationen); muntliga eller skrivna (i både fysisk 
och digital form); och personliga källor (egen kunskap eller erfarenhet) (Leckie et al., 
1996, s. 184). Tidigare forskning har visat att olika yrkesgrupper föredrar olika 
informationskällor. Leckie et al. (1996) betonar även vikten av personliga, specifika 
ämneskunskaper, en färdighet som man kan anta värdesätts högt inom antikbranschen 
där handlaren förutsätts ha goda kunskaper om de föremål som bjuds ut till försäljning. 
Artikelförfattarna nämner att yrkesaktiva med djupgående specialkunskaper har visat 
förlita sig mycket på dessa tidigare kunskaper och erfarenheter då information söks. 
 
Medvetenhet om information: Individens förförståelse har en stor påverkan på hur 
information söks. En förtrogenhet med vilka källor som är relevanta för att möta de 
informationsbehov som uppstår är en viktig del då information söks. Enligt Leckie et al. 
(1996) påverkar informationssökarens medvetenhet om olika informationskällors 
pålitlighet, tids- och kostnadseffektivitet, kvalitet, tillgänglighet samt tidigare 
erfarenheter av att använda källan som används. Artikelförfattarna har i sin 
forskningsgenomgång noterat att tillgängligheten till respektive källa är den kanske 
viktigaste faktorn då den yrkesaktive beslutar sig för att använda en specifik källa. På 
grund av detta har informationssökarens egna samlingar visat sig vara det vanligaste 
valet av källa. Ett viktigt resonemang, särskilt med artikelns ålder i åtanke, förs kring 
elektroniska källors potentiella användbarhet (Leckie et al., 1996, s. 185-186). Eftersom 
ett stort antal föremål i dag säljs via webben och uppgifter om föremål samt 
försäljningspriser finns tillgängliga digitalt tyder mycket på att detta kan vara en 
potentiell faktor att ta i beaktande i denna uppsats analysdel. Förmågan att kunna avgöra 
dessa källors tillförlitlighet följer som en naturlig del av att vara medveten om 
information. 
 
Utfall och Feedback: Utfallet av informationssökningen bör betraktas som en dynamisk 
variabel. Beroende på om den yrkesaktive är tillfreds med den information 
vederbörande funnit kan ytterligare informationssökning behövas. I figuren ovan 
representeras denna process av Feedback-elementen. Utfallet kan leda till att olika 
informationskällor utforskas på nytt. Ett negativt utfall kan också leda till att individens 
medvetenhet om information påverkas i form av att exempelvis en källas pålitlighet 
eller kvalitet kan komma att ifrågasättas.  
 
En återkoppling sker även enligt den teoretiska modellen via feedback-elementet då ett 
positivt utfall uppnås. De erfarenheter och nya kunskaper individen inhämtat som ett 
resultat av informationssökningsprocessen kan införlivas i vederbörandes kunskapsbas 
och vara till nytta då nya informationsbehov uppkommer. Leckie et al. (1996) nämner 
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även att ett utfall som är ett resultat av individens informationssökningsprocess i en 
specifik arbetsroll kan vara behjälplig i andra situationer då en annan arbetsroll antas (s. 
187). För antikhandlare kan detta ta sig uttryck i att de söker information för sin egen 
kunskaps skull för att senare, i en annan roll kunna förmedla denna information till en 
kund eller kollega. 
 
Vårt val föll på den teoretiska modell Leckie et al. (1996) konstruerat då vi upplever att 
bruket av denna modell möjliggör en mer nyanserad analys av den 
informationssökningsprocess som utförs av den yrkesaktive antikhandlaren. Att den 
bygger på ett antal olika yrkesgruppers informationsbeteende möjliggör att flera 
aspekter kan undersökas. Antikhandlare verkar i dag inom olika ämnesområden och i 
olika verksamhetsformer. Vissa säljer uteslutande varor i en fysisk miljö medan andra 
säljer föremål online. Vi anser därför att det finns ett värde i att välja ett teoretiskt 
perspektiv som inte baseras på en specifik yrkesroll.  
 
Vi inser att det kan bli problematiskt att i intervjusituationerna få respektive respondent 
att steg-för-steg beskriva sitt tillvägagångssätt då information söks för att på det sättet 
behandla alla de faktorer som omnämns i vår teoretiska modell. Vi har valt att nyttja oss 
av semistrukturerade intervjuer där samtalen sker på ett naturligt sätt. Vi vill därför inte 
styra respondenterna för mycket mot abstrakta begrepp som medvetenhet om 
information. Vi har emellertid formulerat en intervjuguide som vi avser skall kunna leda 
till svar som går att relatera till dessa begrepp (se bilaga 1).  
 
Det teoretiska analysarbetet utgår till stor del från syftet med undersökningen och 
därmed de forskningsfrågor som formulerats. Vårt huvudsakliga teoretiska fokus ligger 
på att använda ovanstående modell för att undersöka hur vissa antikhandlares olika 
roller samt informationsbehov påverkar vilka källor som används. Vidare avser vi 
undersöka likheter och skillnader som finns mellan de olika respondenternas utsagor. I 
ovanstående modell representeras dessa faktorer av hur antikhandlare förhåller sig till: 
Yrkesroller, Informationsbehovets karaktär samt Informationskällor. 
 
En av de avgörande faktorer som påverkade vårt beslut att använda modellen är det 
feedback-element som används i modellen. Vi har velat utforska den potentiella 
växelverkan som kan finnas mellan informationskällor och det informationsintag som 
sker i olika roller. Detta kan exempelvis antas ske då en handlare läser dokument utan 
att det sker i direkt koppling till ett föremål. Feedback-elementen låter oss utforska detta 
utbyte genom att i analysdelen ge oss verktygen för att undersöka huruvida detta utbyte 
existerar i en praktisk kontext.  
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4 Metod 
 
I det inledande avsnittet för vi ett resonemang kring vårt metodval. Detta följs sedan av 
en beskrivning av den insamlingsmetod vi använt, de forskningsetiska övervägande vi 
gjort samt en kort beskrivning av urvalsmetod. Sedan följer våra tankar kring val av 
analysmetod. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur vi praktiskt gått till väga, 
från urval till analys. 
 
4.1 Metodval 
 
Vi har valt att i denna studie använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då studien är 
explorativ till sin natur. Vi vill nämligen utforska hur ett antal olika antikhandlare, en 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen tidigare obeforskad grupp människor, 
söker information. Genom att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod kan vi i 
forskarrollen få en djupare förståelse för den sociala värld individen verkar inom samt 
hur denna individ uppfattar denna värld (Bryman, 2011, s. 362). Vi anser att detta val 
samstämmer med vår forskningsansats då vi avser att analysera individspecifika utsagor 
kring informationssökning. Genom detta metodval får vi en bättre förståelse för de 
faktorer som påverkar hur de antikhandlare vi intervjuat söker information.  
 
Ett kvalitativt tillvägagångssätt fångar å andra sidan inte upp helheten, slutsatserna är i 
regel inte direkt generaliserbara eller kvantifierbara. Metodvalet har därmed 
inskränkningar i form av vad vi kan och inte kan hävda vara återkommande mönster. 
Denna begränsning förstärks ytterligare av att vi på grund av tidsbegränsningar endast 
haft tillfälle att intervjua sju personer med varierande yrkesroller. Vi ser samtidigt ett 
värde i att undersöka hur specifika antikhandlare söker information. Då gruppen 
antikhandlare är en sällan beforskad användargrupp vill vi med detta metodval skapa en 
studie som kan ligga till grund för vidare forskning. Genom att belysa hur olika 
individer, verksamma inom olika sociala och ekonomiska kontexter verkar är det vår 
avsikt att skapa en uppfattning om hur olika antikhandlare söker information. Utifrån 
denna information kan sedan studier utföras som undersöker specifika fenomen eller 
mer specifika undergrupper inom antikbranschen. Hade vi i stället valt att bruka en 
kvantitativ metod hade de individuella variationer som kan antas prägla hur de 
yrkesaktiva söker information varit svårare att identifiera. Vi valde därför att utföra 
semistrukturerade intervjuer. I nästa avsnitt följer en beskrivning av denna metod. 
 
4.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
Luo och Wildemuth (2017) hävdar att forskare ofta väljer semistrukturerade intervjuer 
för att fånga subjektiva upplevelser och utsagor. Dessa kan sedan kontextualiseras då 
världen uppfattas på olika sätt beroende på vem informanten är och vilken roll som 
antas i ett specifikt sammanhang. Semistrukturerade intervjuer är särskilt gynnsamma 
för att belysa personliga åsikter, upplevelser och nyanser av människans beteende (s. 
249). Intervjuer har tidigare använts för att undersöka olika användargruppers 
informationssökning samt olika faktorer som påverkar denna (Rose, 2002; Johnson & 
Kuehn, 1987). Vi upplever att den semistrukturerade intervjun är en adekvat 

19 



 

insamlingsmetod för vår studie då vi fokuserar på och försöker fånga upp hur olika 
individer söker information och hur det skiljer sig åt mellan olika individer.  
 
Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av flexibilitet och styrning; en balans mellan 
ett informellt och formellt samtal. Luo och Wildemuth (2017) uttrycker det som att det 
formella tar sig i uttryck i att själva intervjuguiden och frågorna är förutbestämda och att 
samtalet styrs utifrån studiens syfte. Det informella innebär att forskaren tillåts att 
frångå intervjuguiden vad rör struktur och formuleringar. Vissa frågor kan väljas bort 
eller läggas till. Denna balansgång hjälper intervjuaren att föra ett naturligt samtal och 
fördjupa eller identifiera underliggande teman under intervjun. På grund av studiens art, 
där handlare verksamma inom vitt skilda områden inom antikbranschen undersöks, 
finner vi ett värde i den semistrukturerade intervjuns flexibilitet. Upplever forskaren att 
nya frågor relevanta för studien behövs kan forskaren ställa följdfrågor för att klargöra 
vad respondenten menade med svaret (Luo & Wildemuth 2017, s. 249). I en studie som 
undersöker en yrkesgrupp som tidigare ej har beforskats upplever vi denna möjlighet 
som ett användbart verktyg. Vi kan visserligen utgå från tidigare forskning om andra 
yrkesgrupper men då forskning saknas specifikt om antikhandlares informationssökning 
är det problematiskt att uteslutande arbeta deduktivt utifrån tidigare resultat. 
 
Vi har valt att utgå från den sammanställning Luo och Wildemuth (2017) utfört då vi 
utformade vår intervjuguide. De menar att frågorna i intervjuguiden bör utformas så att 
respondenten acklimatiseras till upplägget: samtalet öppnas förslagsvis med enkla 
frågor såsom namn, yrke. Respondenten kan sedan ledas in i studien med öppna frågor 
som vederbörande känner sig trygg med att besvara som den vill. Vår intervjuguide 
inleds därför med ett stycke som kallas för Personlig Information. Detta stycke ligger 
till grund för den beskrivning av våra respondenter som presenteras i avsnitt 5.1. Vi har 
därefter valt att formulera ytterligare frågor utifrån syftet med undersökningen, våra 
forskningsfrågor samt det aktuella forskningsläget. Vi valde att avsluta intervjuerna med 
några enkla frågor enligt de rekommendationer som ges i litteraturen (Luo & 
Wildemuth, 2017. s. 249-250). 
 
Bryman (2011) problematiserar den semistrukturerade intervjun och andra kvalitativa 
forskningsmetoder. Han nämner några kriterier som kan användas då en kvalitativ 
undersökning bedöms. Till skillnad från kvantitativa studier där validitet och reliabilitet 
är viktigt nämns ett antal andra begrepp som inom den kvalitativa forskningen används 
för att beskriva en studies tillförlitlighet. Bland annat nämner Bryman (2011): 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (s. 354-356). Trovärdighet 
innebär att forskningen utförts efter gällande regler samt att resultatet rapporteras till 
personer som är en del av den undersökta gruppen. Överförbarhet handlar om att 
studiens resultat beskrivs på ett utförligt sätt. På så sätt kan andra personer bedöma 
huruvida resultaten kan överföras till en annan kontext. Pålitlighet erhåller den 
kvalitativa forskaren genom ett transparent metodologiskt arbete. Forskaren bör därför 
utförligt redovisa sitt tillvägagångssätt. Konfirmering handlar om studiens objektivitet 
och forskarens medvetenhet om att det inte är möjligt att utföra en fullständigt objektiv 
studie (Bryman, 2011, s. 355). Vi har försökt minimera eventuell partiskhet genom att 
båda närvara vid intervjuerna för att vid sammanställningen kunna diskutera hur vi 
uppfattade respondentens utsagor. 
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Kvale och Brinkmann (2009) belyser samhällsvetenskaplig forskning ur ett annat 
perspektiv. För att den samhällsvetenskapliga forskaren skall kunna eftersträva 
objektivitet måste människan betraktas som en okontrollerad variabel snarare än något 
som är objektivt mätbart (s. 262). Mot bakgrund av denna problematisering vill vi 
argumentera för att de semistrukturerade intervjuernas öppna frågor hjälper till att 
uppnå objektivitet. 
 
4.3 Forskningsetiska ställningstaganden  
 
Forskningsetiskt ställs det vissa krav på oss i vår roll som forskare. Några av dessa krav 
blir mer påtagliga då kvalitativa intervjuer utgör det empiriska underlaget. Bryman 
(2011) betonar att den som utför en intervju måste ta hänsyn till är informationskravet; 
respondenten skall informeras om studiens syfte och att det de säger kan komma att 
publiceras (s. 131). Vi valde därför att betona detta då vi initialt tog kontakt med våra 
potentiella respondenter. Vidare bör respondenterna i den utsträckning det går förbli 
anonyma och materialet skall hanteras konfidentiellt. Nyttjandekravet säger att uppgifter 
om respondenterna endast får användas för studiens ändamål. Samtyckeskravet innebär 
att deltagandet är frivilligt och att respondenten har rätt att avbryta intervjun när som 
helst. Utöver detta måste forskaren informera om och respektera att respondenten har 
rätt att ta tillbaka allt hen sa under intervjun (Bryman, 2011, s. 132). 
 
Under undersökningens gång har vi hanterat allt insamlat material i enlighet med dessa 
riktlinjer. Det insamlade empiriska materialet har behandlats konfidentiellt. Vi valde att 
tilldela respondenterna i denna studie ett alias för att förbättra läsbarheten i uppsatsen. 
Då studiens huvudsakliga fokus ligger på de individuella erfarenheter som delgivits oss 
under intervjuerna anser vi att en unik identifikator i form av ett alias kan minska risken 
för att en utsaga uppfattas komma från en annan respondent. Då de potentiella 
respondenterna kontaktades upplyste vi dem om samtyckeskravet. Vi var även noga 
med att betona att respondenterna har möjligheten att avbryta intervjun och även efter 
att intervjun utförts dra tillbaka sin medverkan (se bilaga 2). 
 
4.4 Urval  
 
Vi har valt att göra ett målstyrt urval. Enligt Bryman (2011) används det för att nå 
respondenter som passar studiens ändamål samtidigt som det ger utrymme för spridning 
avseende exempelvis ålder och erfarenhet (s. 434). Vi valde ett målstyrt urval då vi på 
så vis kunde säkerställa att respondenterna hade passande arbetsuppgifter för att kunna 
besvara våra frågor. McCracken (1988) betonar att den huvudsakliga utmaningen inom 
kvalitativ forskning är att få tillgång till en viss kulturell kategori för att på det sättet 
kunna undersöka hur denna kategori av människor upplever olika företeelser (s. 17). 
Genom att nyttja ett målstyrt heterogent urval var vår avsikt att bilda oss en bredare 
förståelse för vilka olika faktorer som påverkar antikhandlare verksamma under olika 
förutsättningar vid deras informationssökning. Vi valde att intervjua sju respondenter. 
En närmare beskrivning av studiens deltagare återfinns i avsnitt 5.1. Hur respondenterna 
valdes ut beskrivs i avsnitt 4.6.1.  
 
 

21 



 

4.5 Kvalitativ innehållsanalys 
 
För att analysera vår data har vi valt att använda oss av ett företrädesvis deduktivt 
tillvägagångssätt med vissa induktiva inslag. Brinkmann (2013) använder termen 
abduktion för att beskriva ett tillvägagångssätt som blandar ett induktivt och ett 
deduktivt tillvägagångssätt. Vi valde till en början mellan att arbeta antingen induktivt 
eller deduktivt men såg nackdelar med att följa endast en av dessa metoder. Att 
induktivt analysera empirin genom att skapa teman eller kategorier utifrån det empiriska 
materialet ställer höga krav på den som utför tematiseringen (Pope, Ziebland & Mays, 
2000, s. 116). Ett deduktivt analytiskt tillvägagångssätt utgår däremot från ett teoretiskt 
ramverk då tematiseringen sker. Att arbeta deduktivt ställer höga krav på de som kodar 
materialet. En risk som förs fram av Brinkmann (2013) är bekräftelsefel (confirmation 
bias), att forskaren omedvetet försöker bekräfta en formulerad hypotes (s. 55).  
 
Oavsett vilket arbetssätt som används gäller det att försöka hålla ett neutralt och 
vetenskapligt förhållningssätt då insamlad empirisk data kodas. Det finns ett antal saker 
att ta i beaktande i analysarbetet. Luo och Wildemuth (2017) hävdar att det är viktigt att 
hålla kodningen konsekvent och inte blanda synonymer. Vidare rekommenderar de 
forskaren att försöka ta fasta på återkommande teman och utgå ifrån dessa vid urval av 
citat inför den slutgiltiga analysen (s. 322). Även Bryman (2011) rekommenderar ett 
kritiskt förhållningssätt i kodningen. Används flera beteckningar för att beskriva samma 
fenomen bör detta åtgärdas och endast en användas. Forskaren bör samtidigt ha en 
distans till kodningsmomentet. Det är visserligen en del av, men inte att likställa med, 
själva analysen (s. 525).  
 
4.6 Tillvägagångssätt 
 
I tidigare avsnitt har vi beskrivit de metoder vi använt oss av. Dessutom har vi resonerat 
kring de val vi fattat. Nedan beskrivs hur det praktiska metodarbetet gått till, från 
insamling till analys. 
 
4.6.1 Insamlingsmetod 
 
Inledningsvis hade vi planerat att ha sex respondenter varav tre bedrev sin verksamhet 
online och tre i en fysisk butik. Efter att ha utfört litteraturgenomgången noterade vi att 
ett flertal nya frågor väcktes avseende vilka faktorer som påverkar hur en antikhandlare 
beter sig i olika situationer. Som ett resultat av detta, utöver att vi hade svårt att nå rätt 
användare, valde vi därför att i stället söka en heterogenitet bland respondenterna. Detta 
tog sig uttryck i att vi på internet sökte efter och fann respondenter som sålde varor i 
olika prisklasser och av olika slag. Bland dessa beslutade vi oss även för att intervjua 
både antikhandlare som säljer varor på auktion åt säljare samt de som huvudsakligen 
säljer inköpta dödsbon. Även de butiksinnehavare vi intervjuade sålde varor på olika 
sätt.  
 
Våra erfarenheter av antikbranschen har visat att antikhandlare är en yrkesgrupp det kan 
vara svårt att få tag i via telefon eller e-post. Vi fattade därför beslutet att uppsöka ett 
tiotal handlare i deras respektive butiker samt auktionslokaler. Vi kompletterade detta 
med att skicka ut tio mejl till andra handlare med ett informationsbrev som beskrev vår 
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uppsats. De samtal som fördes i antikhandlarnas verksamhetslokaler utgick även de från 
detta brev. Beslutet att besöka antikhandlare visade sig vara bra. Av de respondenter 
som deltog i studien var det endast en som svarade på e-post. Resten fick vi kontakt 
med genom att besöka dem.  
 
Vi fattade beslutet att ha intervjuguiden färdig innan vi bokade intervjuerna för att vara 
redo att genomföra intervjuerna omedelbart då respondenterna kontaktades. Intervjuerna 
ägde rum vid den tid och plats respondenterna föreslog. De tog mellan 20-50 minuter. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en telefon. Vid alla intervjuer användes minst två 
inspelningsenheter som en säkerhetsåtgärd om det skulle bli något tekniskt problem 
med en inspelningsenhet. Vi deltog båda vid intervjuerna. Våra erfarenheter från 
tidigare intervjusituationer ledde oss till att fatta beslutet att utföra intervjuerna 
tillsammans eftersom vi båda har upplevt att vi missat att ställa relevanta frågor då vi 
tidigare utfört intervjuer enskilt. Detta beslut ledde även till att vi kunde diskutera 
innehållet i intervjuerna på ett mer uttömmande sätt då vi i vissa fall uppfattat 
situationer på olika sätt. Efter intervjuerna transkriberades ljudfilerna. Ljudfilerna 
spelades upp på en dator och under tiden filerna spelades upp transkriberades 
intervjuerna. I de fall vi var osäkra på vad som sades backade vi inspelningarna.  
 
Vi har valt att använda oss av en selektiv transkribering, vilket innebär att vi inte 
transkriberar allt material, utan endast det som vi anser är relevant och viktigt. Inför 
denna studie övervägde vi nyttan av att transkribera hela intervjuerna. Kvale och 
Brinkmann (2009) problematiserar detta moment. De hävdar att kvaliteten på 
transkriptioner ofta varierar och inte alltid speglar intervjuerna på ett riktigt sätt. 
”Intervjun är ett samtal som utvecklas mellan två människor ansikte mot ansikte; i en 
utskrift abstraheras samtalsinteraktionen mellan två fysiskt närvarande personer och 
fixeras i skriven form”(s. 193). Bryman (2011) nämner också möjligheten att 
transkribera delar av en intervju. Han argumenterar för att intervjuer ofta kan leda till 
ointressanta samtal som inte är relevanta för studien (s. 432). Vi är emellertid medvetna 
om att vi riskerar att gå miste om eller hoppa över potentiellt värdefullt material om 
endast delar av intervjuerna transkriberas. Bryman (2011) föreslår att forskaren lyssnar 
igenom inspelningarna flera gånger för att skapa sig en bättre uppfattning om vilka 
utsagor som har högst relevans i intervjuerna (s. 432). Som ytterligare ett led i 
transkriberingen valde vi att konsultera forskningsfrågorna och ha dessa som en 
utgångspunkt då vi lyssnade på inspelningarna. I de fall vi ansåg att dataanalysen var 
bristfällig kunde vi gå tillbaka till inspelningarna för kompletterande uppgifter. Vi 
kunde på så sätt försäkra oss om att analysarbetet kunde ske på ett så precist sätt som 
möjligt. 
 
4.6.2 Analysmetod 
 
Vi analyserade sedan det insamlade materialet. Analysen utfördes i flera steg.  
Inledningsvis bekantade vi oss med det underliggande empiriska materialet genom att 
läsa igenom de transkriberade intervjuerna. Under läsningen reflekterade vi över den 
information som framkommit för att därefter diskutera den. Denna diskussion utgick 
först från de forskningsfrågor, den tidigare forskning och teoretiska modell vi använder 
oss av i vår undersökning. Ur dessa inledande diskussioner formulerade vi sedan de 
första, breda kategorier vi använde i analysen. De kategorier som skapades var 
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informationsbehov samt informationskällor. Vi valde att placera in de textstycken i 
transkriptionerna vi upplevde vara relevanta utifrån både det teoretiska ramverk och 
forskningsfrågorna vi arbetat utifrån under dessa kategorier.  
 
Efter att ha läst igenom de stycken som markerats skapade vi ett antal koder. Dessa var 
bland annat information som en vara, äkthet och proveniens. Vi valde att diskutera de 
textstycken som markerats och tilldelade dem de koder vi skapat. I de fall det var 
behövligt tilldelades samma stycke flera olika koder. Under arbetet reviderades de koder 
som användes. Tydliga avgränsningar mellan och definitioner av de olika koderna 
skapades för att underlätta kodningen (Bryman, 2011, s. 294). En matris är en tabell, 
uppdelad i rader och kolumn som används för att systematisera data. Vi skapade en 
matris för att sammanställa de stycken som kodats för att ge oss en överblick över vår 
insamlade data samt hur den förhöll sig till forskningsfrågorna (Miles & Huberman, 
1994). 
 
I den översta raden lades respondenternas alias till i den ordning de intervjuats, från 
vänster till höger. I respektive kolumn lades de olika koderna till. Matrisen fylldes 
därefter med de textutdrag vi identifierat i det transkriberade empiriska materialet. 
Genom att avläsa matrisen från vänster till höger kunde därmed relevanta utdrag ur de 
transkriberade intervjuerna avläsas för varje kod.  
 
Målet med en kvalitativ innehållsanalys är att finna bakomliggande teman i den 
insamlade empirin (Bryman, 2011, s. 505). Vi diskuterade därför återigen den data som 
sammanställts i matrisen för att finna återkommande teman i intervjuerna och 
sammanställde denna analys i textform. Under analysprocessen arbetade vi företrädesvis 
deduktivt men med vissa induktiva inslag. Vi utgick från både det empiriska materialet 
och det teoretiska ramverket samt den tidigare forskningen och förhöll oss till 
uppsatsens syfte då analysen sammanställdes. På så sätt försökte vi dra slutsatser kring 
hur och varför dessa antikhandlare söker information samt vilka faktorer som påverkar 
denna informationssökning. Arbetet med att strukturera resultatet och analysen var 
stundtals en utmaning. Bland annat övergick vissa teman i varandra trots att vi skapat 
tydliga definitioner för att på ett stringent sätt kunna tematisera det empiriska materialet. 
En förklaring till detta kan vara det utbyte som sker mellan de olika elementen i den 
teoretiska modell vi använt oss av. Detta ledde till att vi valt att inleda respektive avsnitt 
i resultat- och analysdelen med en text som beskriver det inre förhållandet mellan de 
olika avsnitten samt de avgränsningar vi valt att göra i sammanfattningarna av 
respektive tema. I nästa kapitel följer dessa sammanfattningar. 
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5 Resultat och analys  
 
Vi har i tidigare kapitel redovisat tidigare forskning, det teoretiska ramverk vi valt att 
utgå från samt hur vi praktiskt gått till väga då empirin analyserats. I detta kapitel 
presenteras resultatet samt vår analys. Inledningsvis presenteras respondenterna med 
fokus på deras verksamheter och erfarenheter. Sedan följer en tematiserad redovisning 
som behandlar de informationsbehov som ligger till grund för hur de intervjuade 
handlarna söker information. Vi har i detta avsnitt beslutat oss för att utgå från den 
första forskningsfrågan samt den valda teoretiska modellen. Två olika yrkesroller har 
haft en framträdande roll i det empiriska materialet. De är forskarrollen respektive 
företagarrollen. Avsnitt 5.3 avhandlar hur antikhandlarna söker information i olika 
situationer, vilka källor respondenterna använder då de söker information samt hur de 
bedömer den information de finner. Närmare beskrivningar av dessa tendenser återfinns 
i respektive avsnitt.  
 
Det framkom ett tema i det empiriska materialet utan direkt förankring i 
analysredskapet. Vi tilldelade temat ett eget avsnitt. Detta har vi valt att kalla 
information som en vara. I avsnitt 5.4 beskriver vi utsagor som rör hur information delas 
mellan olika aktörer, de olika aktörernas syn på informationsutbyte samt hur 
information stundtals betraktas som en immateriell tillgång för verksamheten. 
Informationen kan därmed ses som ett uttryck för kommodifierad kunskap. 
 
5.1 Presentation av respondenterna 
 
Eftersom respondenternas personliga egenskaper och förutsättningar kan antas vara av 
relevans i analysarbetet då de olika faktorer som påverkar hur respektive respondent 
söker information analyseras har vi valt att presentera respondenterna i analysdelen. 
 
Vi valde att vid sex intervjuer intervjua sju respondenter. Två av dessa respondenter 
driver tillsammans en fysisk butik och bad specifikt om att få utföra intervjun 
tillsammans och redovisas därför tillsammans i sammanställningen nedan. Alla 
respondenter handlar med antikviteter på affärsbasis snarare än att uteslutande handla 
för nöjes skull. Tre av respondenterna är verksamma vid olika auktionsförrättningar där 
två primärt säljer varor online. Vid alla auktionshus finns ett fysiskt visningsrum som 
kunderna kan besöka för att undersöka varorna.  
 
Viktor driver i dag en antikbutik i en mindre svensk ort. Han har ingen formell 
utbildning men har arbetat med antikviteter sedan barnsben då yrket har funnits inom 
familjen under hela hans uppväxt. Tidigare har han arbetat i en familjeägd antikbutik i 
en större svensk stad. Varorna som säljs är generellt av högre kvalitet och ligger lite 
högre i pris än de varor som säljs i de allra billigaste antikbutikerna. De varor som bjuds 
ut till försäljning är noga undersökta och väl dokumenterade.  
 
Adam och Lilit är två antikhandlare som handlar med varor i den lite lägre prisklassen. 
De har drivit sin verksamhet i ungefär tio år och förutom att själva sälja varor säljer 
även andra handlare varor i deras butik. Butiken ligger i en mindre svensk ort. De varor 
som säljs är av varierande slag och av olika ålder. Butiken kan liknas vid ett köpcenter 
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för antikviteter. Allt som säljs är inte antikviteter men i butiken finns ett stort urval av 
möbler, konsthantverk och konst. Adam har tidigare erfarenheter av att driva butik men 
ingen av dem har tidigare erfarenhet av konst- eller antikbranschen.  
 
Edward arbetar vid en auktionsfirma i en svensk stad. Firman säljer uteslutande föremål 
via internet och försäljningen sker mot provision. Föremålen finns tillgängliga för 
intresserade kunder att se i en utställningslokal. Försäljningen sker både till svenska och 
utländska kunder. De föremål Edward säljer kostar allt från någon tusenlapp upp till 
flera miljoner. Han har ett års erfarenhet av att arbeta vid den auktionsfirma han i dag 
arbetar på men har tidigare erfarenheter av att sälja andra varor på auktion. Han är 
utbildad ekonom och utför administrativa uppgifter för företaget men är även 
värderingsman.  
 
George har lång erfarenhet av branschen. Han är auktionsförrättare och har arbetat med 
auktioner i ungefär 15 år. Han är generalist men har även specialkunskaper inom design, 
med ett fokus på nordiskt glas och keramik. Det företag han arbetar vid är verksamt på 
en mindre ort och huvudsakligen säljs dödsbon som köpts in. Få föremål säljs på 
provision. De varor som säljs är på grund av detta av väldigt varierande art. 
Försäljningen sker främst vid fysiska klubbauktioner men också i butik.  
 
Gustav är verksam vid ett stort auktionshus i en svensk stad. Hans specialområde är 
konst. Vid auktionshuset tas föremål in som sedan säljs via internet. De finns dock att 
beskåda i auktionshusets lokaler. Auktionshuset säljer främst konst och konsthantverk 
och föremålen kan kosta allt från en tusenlapp upp till flera miljoner. Varorna säljs mot 
provision. Gustavs erfarenhet av auktionsbranschen spänner över 28 år.  
 
Artur är 50 %-ig delägare av en antikhandel i en stad i Sverige. Hans bakgrund består av 
utbildning i grafisk form och han har ett intresse för färg och form. I 10 år har han 
arbetat i butiken. Föremålen som säljs har ett värde mellan 100 och 20 000 kronor. 
Sortimentet består övervägande av skandinavisk design, retro, lite allmoge och 
nostalgiska ting. Utbudet har sovrats genom åren och håller nu därför lite högre kvalitet 
än tidigare. 
 
5.2 Yrkesroller och informationsbehov  
 
Enligt Wilson (1981) kan ett informationsbehov påstås beskriva vad som föranleder en 
viss individs behov att söka information. Vi har valt att närmare undersöka vilka 
informationsbehov som föranleder våra respondenters informationssökning. Leckie et 
al. (1996) beskriver hur yrkesaktiva påverkas av sin yrkesroll samt de uppgifter den 
medför då de söker information. Vi har under analysarbetet identifierat två yrkesroller: 
forskarrollen och företagarrollen. I anslutning till dessa roller har vi under intervjuerna 
samt efterföljande analysarbete identifierat tre huvudsakliga situationer som 
antikhandlarna beskriver föranleder sin informationssökning. Dessa situationer 
benämner vi: kunskapsdriven, föremålsdriven respektive ekonomiskt driven 
informationssökning. I följande avsnitt beskrivs dessa informationsbehov, hur de 
förhåller sig till yrkesrollerna samt hur de kan ta sig uttryck, utifrån de utsagor vi 
delgivits under intervjuerna.  
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5.2.1 Forskarrollen: kunskapsdrivna respektive föremålsdrivna 
informationsbehov 
 
Med forskarrollen syftar vi på den yrkesroll antikhandlare antar då information söks 
som avses förklara vad ett föremål är, när det är tillverkat eller vem som har ägt det. En 
kategori av informationsbehov vi har identifierat under analysarbetet har vi valt att kalla 
för kunskapsdrivna informationsbehov. De kunskapsdrivna informationsbehoven avser 
de situationer som uppstår då de undersökta antikhandlarna söker information utan 
direkt koppling till ett specifikt föremål. Sökningen utförs för att ge handlaren en 
grundkunskap som kan vara användbar i nya situationer, exempelvis då ett föremåls 
äkthet eller upphovsperson skall avgöras. Kunskapsdrivna informationsbehov tar sig 
inte bara uttryck i att antikhandlaren aktivt söker information. Tidigare erfarenheter är 
en annan kunskapskälla som framkommit som ett sätt att stilla dessa behov. Vi påstår att 
de kunskapsdrivna informationsbehoven och efterföljande informationssökning avviker 
från en statisk syn på information som söks och vilka behov som behöver stillas.  
 
Artur ger uttryck för att en bred kunskap är av stor vikt för honom som antikhandlare. 
Ju bredare kunskaperna är, desto lättare är det att “göra fynd”. Artur talar även om en 
annan aspekt av denna grundläggande kunskap och dess nytta. En bred kunskap och 
erfarenhet leder till att han kan börja känna igen saker. Han kan exempelvis “misstänka 
att” något är dansk design utifrån hur det ser ut. Även Lilit uttrycker att hon kan få en 
känsla för ett föremål, båda vad gäller pris och för om det “är något”. Denna misstanke 
kan jämföras med initieringsfasen som Kuhlthau (2004) nämner i sin modell, då något 
skapar ett informationsbehov som sedan leder till att information söks. Paralleller kan 
även dras mellan dessa intryck och det koncept Parsons (2010) kallar för blicken, 
nämligen att utifrån en känsla eller ett infall kunna avgöra om ett föremål är av god 
kvalitet. Känslan för ett föremål kan betraktas som en tyst kunskap. 
 
Ett mer konkret exempel på hur den information antikhandlaren tidigare blivit medveten 
om påverkar vederbörande i sitt arbete förmedlas av Gustav. Han beskriver hur det går 
att känna på en möbel för att bedöma om den är handsågad och på det sättet avgöra om 
den är från tiden eller om det är en senare reproduktion. Gustav har i dessa situationer 
inget behov av att söka ny information, i stället förlitar han sig på sin erfarenhet samt de 
kunskaper han har om hur möbler tillverkats under olika tidsperioder. Han använder sig 
av förkroppsligade kunskaper då han med känselns hjälp kan avgöra ett föremåls art.  
 
Även Viktor betonar hur stort behovet av denna grundkunskap är samt hur viktigt det är 
att som antikhandlare kunna möta dessa kunskapsdrivna informationsbehov. Det viktiga 
är att få en förståelse för föremålen. Förmågan att utifrån denna förståelse kunna dra 
adekvata slutsatser rörande ett föremåls art framhålls av Viktor som en av de främsta 
färdigheter en antikhandlare kan ha. Nyttan av att tillfredsställa ett informationsbehov 
problematiseras om en förståelse för föremålet saknas, något som Viktor tillskriver 
ytinlärning. Han ifrågasätter vilken nytta en handlare har av att kunna avgöra vem som 
designat en möbel om denna kunskap inte kan användas för att avgöra om samma 
formgivare komponerat en annan möbel. 
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Viktor utmärker sig i den bemärkelse att han är den enda respondent som uttrycker en 
positiv inställning till de situationer där hans kunskaper inte är tillräckliga. Han är också 
den enda deltagaren i intervjustudien som uttryckligen jämför sig själv med “en 
researcher”. Då de andra respondenterna talar om att söka information eller googla 
använder sig Viktor i stället av en mer akademisk begreppsapparat. Han anser sig forska 
om olika föremål och jämför vid ett tillfälle hur hans kontinuerliga sökande efter 
kunskap om antikviteter näst intill kan liknas vid hur “ingen annan forskare” anser sig 
vara fullärd inom sitt ämnesområde. 
 
Utifrån litteraturgenomgången har vi kunnat dra slutatsen att antikhandlaren i sin 
forskarroll har ett behov av att på ett korrekt sätt bedöma och kunna förmedla vem som 
har tillverkat ett föremål, när det har tillverkats samt hur detta har gått till. I de 
intervjuer vi har utfört har dessa behov berörts av de antikhandlare som har intervjuats. 
En distinktion görs i intervjuerna mellan dessa informationsbehov och de som vi har 
valt att beteckna ekonomiskt drivna informationsbehov. Vi har tidigare berört 
kunskapsdrivna informationsbehov. Nedan beskrivs några av de informationsbehov som 
uppkommer då antikhandlare hanterar ett nytt föremål. Vi har valt att kalla dem för 
föremålsdrivna informationsbehov. 
 
Vi har nämnt den abstrakta känsla, ofta grundad i tidigare erfarenhet, som några av 
antikhandlarna förlitar sig på då de kommer i kontakt med ett nytt föremål. Sökning 
efter information sker även i mer traditionella källor. Gustav beskriver att han vanligtvis 
använder sig av böcker då stämplar på silverföremål undersöks. Genom att konsultera 
en bok går det att få fram flera olika sorters information, däribland var och när föremålet 
är tillverkat samt vilken silversmed som har utfört arbetet. Även Viktor, som 
genomgående i intervjun vill betona vikten av att konsultera olika källor för att själv 
avgöra vilken information som är riktig, nämner silverstämplar som ett exempel då 
tryckt litteratur nästan alltid används.  
 
Att korrekt kunna hitta den information en silverstämpel kan förmedla är den enda 
situation där mer än en respondent väljer att i första hand konsultera tryckta verk. Vad 
som föranleder detta beslut är något oklart. Viktor talar om en “spetsighet” då 
silverföremål diskuteras. Han menar att det är förhållandevis enkelt att hitta information 
om silver. Främst är det modernt silver som är spetsigt enligt Viktor. Äldre föremål som 
är flera hundra år gamla leder till andra informationsbehov då det “blir mer historia av 
det”. 
 
Gustav, vars specialitet är konst, beskriver hur stor skillnaden är mellan de behov som 
uppstår då han behöver finna information om silver och då han behöver hitta 
information om ett konstverk. De behov som uppstår ur uppgiften att bedöma konst är 
bredare och mer varierande. Förutom att beskriva vem en konstnär är samt om föremålet 
är signerat och märkt med ett årtal ställs det krav på att han som antikhandlare kan 
avgöra med vilken teknik det är framställt. Förutom detta behov har de intervjuade 
antikhandlare som handlar med konst andra typer av informationsbehov. Information 
som rör när en tavla är målad bör nämligen inte betraktas som statisk information av det 
slag Dervin (1998) benämner substantiv. Handlaren måste även kunna avgöra om den är 
från vad George kallar “en bra eller dålig period”. Denna information påverkar enligt 
både Gustav och George den information som söks då ett pris skall sättas. 
Informationen som söks i företagarrollen påverkas således av de behov som 
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framkommit i en forskarroll. De slutsatser som dras på en felaktig basis i en forskarroll 
kan därmed även leda till att missvisande informationskällor används i en företagarroll. 
I nästa avsnitt beskrivs företagarrollen mer ingående. 
 
5.2.2 Företagarrollen: ekonomiskt drivna informationsbehov 
 
Den vanligast förekommande situationen som leder till att respondenterna söker 
information är då de försöker skapa sig en uppfattning om hur mycket ett specifikt 
föremål är värt. Vi har valt att kalla de behov som föranleder dessa sökningar för 
ekonomiskt drivna informationsbehov. Då det i anslutning till att detta fenomen 
diskuterades under intervjuerna framkom en mer företagsinriktad syn på 
informationssökning har vi valt att kalla den roll handlaren antar då denna information 
söks för företagarrollen. 
 
Att hitta rätt pris är ett påtagligt informationsbehov för antikhandlarna i vår 
undersökning. Palmer och Forsyth (2002) belyser i sin undersökning av antikhandlare 
konceptet att priset på antikviteter sätts utifrån vad någon är villig att betala. De 
respondenter som deltog i vår intervjustudie talar också om prissättning som en 
dynamisk entitet. De behov som uppstår grundar sig ofta i att de prisuppgifter som 
används då en vara prissätts måste vara aktuella. Det är inte intressant att ta reda på vad 
en vara kostade för några år sedan. Georges inledande svar då vi ställde frågan vilka 
situationer som leder till att information söks rörde just behovet av att veta vad en vara 
kostar “här och nu”. Viktor, Edward och Gustav gav alla uttryck för liknande åsikter. 
Även Adam och Lilit uttrycker ett behov av att hålla sig ajour med prisutvecklingen då 
det går trender i vilka föremål som är populära och betingar ett högt eller lågt pris. 
 
Adam och Lilit driver en verksamhet som påminner mycket om de köpcenter Palmer 
och Forsyth (2002) undersökte. Vi ser dock en viss skillnad mellan den 
prissättningsmodell artikelförfattarna beskriver som utgår från rörliga priser och hur 
Adam och Lilit prissätter de varor som bjuds ut till försäljning. I stället för att känna av 
marknaden för att se vad köpare är villiga att betala sätter de priset till hälften av vad 
andra aktörer på marknaden tar. Den information som söks fram används därmed av 
Adam och Lilit på ett verksamhetsspecifikt sätt och skiljer sig från hur handlare i gemen 
använder den information som söks fram. Adam beskriver att deras verksamhetsform är 
en faktor som påverkar hur priserna sätts. Han menar att eftersom det uttryckligen står 
loppis och inte antikt på dörren så kan de bara ta halva priset eftersom kunderna 
förväntar sig att göra fynd.  
 
Edward, som driver en större verksamhet, har också en mer affärsinriktad syn på 
sökning efter prisinformation. Han talar också om information, de behov som föranleder 
informationssökning och prissättning utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Priser 
jämförs från “x antal sökmotorer” och “korstabuleras” sedan för att få fram ett pris. Han 
beskriver ett tillfälle då detta tillvägagångssätt ledde till att en sökning blev extra 
lyckad. Hans informationsbehov bestod av att söka upp en prisuppgift för en vara som 
en kollega värderat. Korstabuleringarna ledde till att han “satte den [värderingen] på 
öret”. Hans värdering var dessutom dubbelt så hög som den värdering hans kollega 
utfört. 
 

29 



 

Behovet av att jämföra flera olika källor för att möta de ekonomiskt drivna 
informationsbehoven är som vi tidigare har nämnt något som flera andra antikhandlare 
betonar vikten av. Korstabulering kan därför påstås vara ett utmärkande tema i de 
intervjuer vi utfört. Förutom Edward betonar även Artur hur viktigt det är att inte bara 
konsultera en källa då prisinformation hämtas. George säger att “helst skall du hitta tre, 
fyra, fem” för att kunna avgöra ungefär var prisspannet ligger. De bra och dåliga 
perioder som både George och Gustav tidigare nämnt leder också till att 
informationskällorna måste erbjuda prisuppgifter som beskriver ett verk med samma 
attribut som det verket som skall prissättas. 
 
Viktor, som handlar med samlarföremål, problematiserar emellertid de bakomliggande 
mekanismer som kan påverka hur ett föremål prissätts. Han anser att priser inte alltid 
stämmer. Information som sökts efter att ett kunskapsdrivet eller föremålsdrivet 
informationsbehov uppstått menar han har ett “uppsåt att vara ärlig”. För att kunna bilda 
sig en uppfattning om priser krävs det däremot att du hittar fem eller tio priser. Han 
hänvisar till svängningarna på marknaden och att prisuppgifter är temporära. Det leder i 
sin tur till att den information som hittas bara för stunden kan möta 
informationsbehovet.  
 

Jag menar, det är ju lyckoskott och det kanske är som lampan här. Funkar i några år, sen 
skall det inte vara så längre och då följer ju priset med, grejen försvinner ju inte men priset 
ändrar sig. Ja, så där är det viktigt, superviktigt och det är ju nästan det svåraste alltså, att 
hitta ett pris man kan lita på om man själv inte har, så det är nog därför den där andra 
informationen blir så oerhört viktig innan du sätter priset. Ja för annars blir det väldigt platt 
om du bara skall sätta en prislapp men har du med hela den där grejen, det är ju då du 
känner priset på något vis. Då känner man liksom att, ja det här verkar lite för bra men om 
man bara har tittat på namnet och priset, nja, då kan det vara mycket grejer som man missar 
där på vägen. (Viktor) 

 
Känslan för ett föremål återkommer återigen, nu i en ekonomisk kontext. Viktor 
förespråkar en prissättningsmodell som främst baseras på känsla, underliggande 
kunskap och information rörande ett föremål snarare än dagsaktuella prisuppgifter. 
Viktors resonemang påminner mycket om den diskurs som tidigare förts fram av bland 
andra Parsons (2010) i litteraturgenomgången. Vissa antikhandlare ville betona den 
kärlek till och omtanke om föremålen som vissa andra aktörer på marknaden inte 
upplevs ha. I anslutning till denna diskussion förde Viktor även ett resonemang kring 
handlare vars butik är ett resultat av privatsamlande, något som lyfts fram i flera tidigare 
studier (Parsons, 2010; Palmer & Forsyth, 2002; Shubik, 2003). Denna företeelse 
beskrivs här av Viktor och nämns som en faktor som påverkar vilken information som 
används då han möter de ekonomiskt drivna informationsbehov som uppkommer. 
Viktor nämner även att det ofta går att identifiera vilka handlare som är mer åt 
samlarhållet och har tvingats öppna butik samt vilka som snarare motiveras av en 
ekonomisk drivkraft. Samlarna har djuplodande kunskap och en känsla för föremålen. 
De som har ekonomiska motiv har främst det Jakubik (2007) benämner explicit 
kunskap. Främst om olika priser och modeller, kunskaper som Viktor benämner 
“superbra information” men till liten hjälp om du vill “få något uträttat”. 
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5.3 Informationssökning och källor 
 
Leckie et al. (1996) hävdar att informationssökning förändras beroende på flera 
faktorer. Denna åsikt tycks korrelera med vår studie. De källor som används av 
antikhandlare förändras för respondenterna utifrån informationsbehovet och individen. I 
den här sektionen kommer vi att presentera några exempel på hur våra respondenter 
söker information och vilka källor de använder. Leckie et al. (1996) betonar att 
informationssökning ofta sker med hjälp av flera källor beroende på yrkesroll, uppgift 
och informationsbehov. Dessutom har individens förförståelse inverkan på hur 
informationssökningen går till. De källor som används är ofta sådana som individen är 
förtrogen med oavsett om det är en tidskrift eller ett samtal.  
 
Viktors förhållningssätt till informationssökning är ”supervidöppen” vilket är intressant 
ur ett informationsvetenskapligt perspektiv. Hans informationssökning präglas mycket 
av feedbackdelen som presenteras i den teoretiska modellen. Viktor nöjer sig aldrig med 
den kunskapen han får om ett föremål utan kan återkomma samma kväll eller flera år 
senare med nyfikenhet att konsultera nya källor, alternativt tillskansa sig ny kunskap. 
”[Jag är inte] experten som är färdig” indikerar dessutom att han ser 
informationssökning som en livslång process. Det som skiljer honom från våra andra 
respondenter är att han påstår att det inte finns ”information som inte är värd att plocka 
upp”. Allt från att en kund nämner något till att en bok uppmärksammar en liten detalj. 
Hans informationskällor består alltså av nästan all möjlig information såsom böcker, 
internet, ”kontakter med folk”, ”farsan”, samlare och föremålet i sig. Under intervjun 
nämner han att förmågan att utgå ifrån den egna medvetenheten om information och 
informationskällor gör att han betraktar sig som en sökmotor. Tillgången till alternativa 
informationskällor som inte finns i digital form såsom personliga kontakter och ett 
fysiskt föremål leder till att han ser sig själv som “större än internet”. 
 
Denna kontakt med människor verkar vara ett genomgående tema för samtliga 
respondenter. George beskriver att det på större auktionshus finns experter inom varje 
område. Uppstår frågor sker informationssökningen därför ofta via kollegor. Ibland sker 
även ett informationsutbyte med gamla arbetskamrater. De problem det kan medföra 
berör vi djupare i kapitel 5.4. Adam och Lilit är verksamhetsansvariga och har egna 
föremål till salu ute i butiken, men om de har frågor kan de vända sig till andra säljare 
som har rum i deras köpcenter. Vi påminns här om informationsutbytet som Palmer och 
Forsyth (2002) nämner i sin studie då andra handlare betraktas som en av de främsta 
källorna för information om antikviteter. 
 
En annan nyans som Viktor uppmärksammar är att internet och den information som 
där går att finna endast är toppen av isberget.  
 

Folk brukar ju faktiskt fråga: Vad skall man samla på? Vad är det bästa att börja samla på? 
Jag har det bästa svaret som jag alltid säger. Det är ju bara att gå till bokhandeln. Där är de 
första grejerna du skall börja samla på. Sen kan du börja samla. Så information, 
information, information. (Viktor) 

 
Vi tolkar det som att han menar att man kan få en aning om vad ett föremål är för något 
eller vad det är värt genom internet. Men för att få en djupare kunskap krävs det böcker 
och sedan kontakter. Arturs utsagor kontrasterar på många sätt Viktors förhållningssätt 
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till internet. Han tillhör gruppen som söker mer på internet än i böcker. I intervjun talar 
han mycket om söktermer och hur han kom till företaget med ansvar för de 
internetbaserade uppgifterna. Sökningarna är oftast föremålsdrivna och utförs för att 
identifiera en vara snarare än att vara kunskapsdrivna. Han är inte ensam om detta 
tillvägagångssätt. George uttrycker ett liknande förhållningssätt.  
 

Jag jobbar ju verkligen med allting och då kan man ju skaffa sig en ytkunskap om det 
mesta men det är svårt att ha en djup kunskap inom allting. (George) 
 

Detta återknyter till att internet endast är toppen av isberget. George verkar vara 
medveten om det men i hans yrkesroll är inte den djupare kunskapen ett krav. Adam och 
Lilit beskriver också att det i regel inte ställs några krav på att de skall besitta djupa 
kunskaper. De använder därför huvudsakligen Google för att söka information. För 
Adam och Lilit samt George handlar informationssökning främst om att hitta rätt pris. 
Sökningen kan därmed påstås vara ekonomiskt driven och kopplas till företagarrollen.  
 
Någon som utför lite djupare sökningar med samma informationsbehov är Edward. Han 
använder sig av “korstabulering [paus] så får man jämföra, men jag går alltid på vad 
som är bäst betalt.” Han konsulterar dessutom, likt Gustav, oftare utomstående experter 
och redovisar mer uttömmande information då varorna beskrivs. Här finns alltså ett 
större behov av att information om föremålet och priset är korrekt och uttömmande 
eftersom Edward i sin yrkesroll skiljer sig från Adam, Lilit och George då han arbetar 
för ett större företag. Då en vara för miljoner säljs är det viktigt att den dokumenteras 
väl. Det återkopplar till den information som framkom vid litteraturgenomgången i den 
sammanställning Shubik (2003) utförde av olika aktörsroller på konstmarknaden. Där 
beskrevs det hur specialister som handlar med dyra, unika verk ofta har ett behov av att 
rådfråga experter. Edward utnyttjar även instagramprofiler för att marknadsföra 
föremål. Informationssökning för marknadsföring sker på ett helt annat sätt, det gäller 
för Edward att veta var samlarna finns och sedan nå dem. Detta ämne, när 
informationen i sig blir en handelsvara, utvecklas närmare i avsnitt 5.4. 
 
Artur och Viktor har en sak gemensamt när de söker information: hur unikt ett föremål 
är. Det är intressant att närmare betrakta detta fenomen. Unika föremål förutsätter 
snävare sökningar. Används för snäva sökningar går det dock inte att hitta liknande 
föremål på nätet eller i andra källor. Detta kan jämföras med hur forskaren inte alltid 
hittar den där perfekta förklaringsmodellen för ett fenomen utan får bredda sökningen. 
Viktor säger att “det var ett så specifikt föremål att det fanns inga böcker eller 
någonting”. Samtidigt nämner Artur att “det mesta finns på nätet i dag, så har du bara 
lite tid och specificerar dina söktermer tillräckligt” så kan det leda till ett positivt utfall. 
Men det verkar råda en balansgång då Artur senare i intervjun nämner att “Ibland om 
det är för specifikt så kan det vara svårt att hitta någonting.” Detta kan bero på att flera 
tusentals liknande modeller görs av ett liknande objekt. De kan vara snarlika men 
formgivna och tillverkade av olika aktörer. Alla tillverkare blir sällan kända och det kan 
därför vara svårt att avgränsa en sökning om ett föremål producerats av en okänd 
tillverkare. Respondenternas utmaningar vid informationssökning består ofta av att 
bedöma hur snäv en sökning bör vara. I dessa fall den känsla för föremål som beskrivs i 
5.2.1, en igenkänningsmekanism som vissa använder för att formulera sökord utifrån 
känslan, eller för att uttrycka det mindre abstrakt: genom att utgå från tidigare 
erfarenheter och den egna goda smaken. Detta går än en gång att relatera till den tysta 
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kunskap Parsons (2010) beskriver kring blicken. Ett återkommande tema är alltså att 
själva föremålet används som en informationskälla. Detta är något som enligt 
respondenternas utsagor ofta sker i samband med att föremålets äkthet och proveniens 
bedöms.  
 
Informationssökning om silver sker för både Viktors och Gustavs del med hjälp av 
böcker, eftersom det finns uttömmande tryckta verk om just detta område. En annan 
tryckt källa som används vid informationssökning av våra respondenter är gamla 
auktionskataloger. Både Edward och Gustav nyttjar sina auktionsförrättningars gamla 
kataloger vid informationssökning. Informationsbehovet vid dessa sökningar är oftast en 
fråga om gamla priser, det vill säga för att se om en typ av föremål har blivit populärare 
och går för högre priser än förut, eller tvärtom. På så vis kan de avgöra om något 
förlorat eller ökat i popularitet på senaste åren. Utöver detta handlar deras 
informationssökning också om proveniens. Handlarna som arbetar vid större 
auktionsverk tenderar att vilja agera transparent mot kunden vilket gör att de behöver 
förmedla mer information om föremålen. Möjligheten att hänvisa till en tidigare 
försäljning av samma föremål är ett sätt att visa ett föremåls proveniens.  
 
5.3.1 Informationssökning och intresse 
 
Vår undersökning visar att informationssökningen hos våra respondenter kan ske under 
arbetstid såväl som på fritiden. I detta avsnitt kommer vi att beröra de skillnader vi sett 
mellan våra respondenter avseende när informationssökningen sker. Viktor i sin roll 
som antikhandlare i en butik ser som tidigare nämnts informationen som något väldigt 
viktigt. Han söker både dag och natt: 
 

Det kan vara mitt i natten. Du vaknar för att du är ju något på spåret. Va? Men herregud, 
såg den inte lite ut som en sådan ändå? Och så är du i gång och så fyra timmar senare så 
tänker du: aja, det var ju en sådan. Synd att den bara är värd 125 kronor för nu har jag ju 
suttit här i fyra timmar, hela natten, och läst. (Viktor) 

 
Edwards informationssökning sker både under arbetstid och på kvällen, men oftast i 
anslutning till en kundträff då Edward behöver inhämta kunskap om det föremål han 
skall värdera. Han kan på det sättet bli medveten om vilka frågor han bör ställa till 
kunden. För Gustav präglar inte informationssökningen hans fritid, men han uttrycker 
att arbetet alltid finns med honom.  
 

Sen är man ju alltid involverad i sitt arbete hela tiden. Det är inte sådär att när klockan är 
fem och jag stänger och sätter på mig hatten och går så, ja, man tänker man ju hela tiden. 
(Gustav) 

 
Artur söker likt Viktor information på fritid och kvällar. Vi kan här börja se ett mönster. 
För vissa handlare är det viktigare än för andra att kontinuerligt hålla sig underrättade. 
George uttrycker att han kan lämna jobbet på jobbet och hemma ägnar han sin fritid åt 
sina fritidsintressen. Shubik (2003) och Parsons (2010) påpekar att många antikhandlare 
har genuint intresse och kärlek till antika föremål. Deras intresse sträcker sig alltså 
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utanför arbetet. En möjlig tolkning är att dessa antikhandlare även söker information på 
fritiden för att gynna sina intressen.  
 
5.3.2 Pålitlighet 
 
Här tänker vi beskriva källkritiskt tänkande hos respondenterna och hur det skiljer sig åt 
då information söks rörande pris respektive kunskap. Ett genomgående tema för våra 
respondenter är att informationssökningen som sker inte bara sker med hjälp av en källa, 
utan flera källor jämförs innan beslut fattas. George ger ett exempel på hur han söker 
efter sålda varor i stället för föremål som ligger ute till försäljning och att han alltid tar 
fram flera slutpriser. Han ger därmed inte kunderna för höga förväntningar och 
avvikande värden får inte en lika stor genomslagskraft.  
 
Vid föremålsdriven informationssökning sker också en avvägning mellan vad som är 
sant och falskt. Detta är något som tas upp då Artur beskriver att han sökte på Youtube 
efter en kniv han köpt och att en amerikan påstod att kniven Artur ägde tillhör CIA:s 
standardkit. En uppgift som Artur “tar med en nypa salt”. Ytterligare exempel på hur 
information bedöms ger Adam och Lilit. De anser sig inte vara experter och gör ofta 
ytsökningar för att ta fram priser. De nämner svårigheten i att veta om ett föremål är 
nyproducerat eller ett original. Något som verkar vara mindre svårt för de mer insatta, 
erfarna respondenterna. George nämner exempelvis att han med åren skaffat sig 
kunskap och att de flesta som jobbat en längre tid inom branschen kan avgöra "vad en 
vara är". 
 
Gustav uppmärksammar problematiken ett föremåls tillverkningsår medför. Han 
nämner Halmstadgruppen, en konstnärsgrupp som startade på 30-talet och säger att 
“innan Halmstadgruppen var Halmstadgruppen då var de riktigt bra”. Det gäller alltså 
att kunna vara källkritisk vid avgörande av pris och bedömning av ett föremåls kvalitet. 
I det här fallet tar det sig uttryck i att antikhandlaren måste kunna avgöra om en vara är 
från en bra eller mindre bra period i ett konstnärskap. Här ser vi en koppling mellan 
respondenternas källkritik och den medvetenhet om information som beskrivs i den 
teoretiska modellen. Kan inte handlaren avgöra om det är en bra eller mindre bra period 
påverkas sökningen negativt och utfallet kan leda till att felaktig prisinformation tas 
fram om försäljningsdata från fel period används. 
 
5.3.3 Äkthet och proveniens 
 
Äkthet och proveniens är termer som ofta återkommer hos respondenterna. Här vill vi 
belysa hur informationssökningen sker för att fastställa ett föremåls äkthet och 
proveniens samt hur respondenterna förhåller sig till denna uppgift beroende på 
erfarenhet. Adam och Lilit har som tidigare nämnts främst ytkunskaper och därmed 
följer en problematik när ett föremål påminner om något väldigt dyrt. Ibland känner de 
en osäkerhet och prissätter då efter vad en kopia skulle kosta. De har inte alltid uppgifter 
om vem som tidigare ägt föremål, men om de vet så delar de gärna med sig om någon 
frågar.  
 
Något som verkar prägla respondenternas utsagor är att med erfarenhet kommer också 
känslan för just äkthet. Antikhandlare kommer ofta i kontakt med liknande föremål, 
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George uttrycker att han med hjälp av sin erfarenhet kan avgöra om ett föremål är äkta 
eller en kopia. Artur, George och Viktor som arbetar i mindre verksamheter uttrycker att 
de informationsbehov som rör äkthet är något man främst tillfredsställer med erfarenhet. 
De har sökt efter många liknande föremål och kritiskt granskat de föremål de har i 
handen för att avgöra om det är äkta, en förfalskning eller tillverkat i nystil. Viktor berör 
ämnet och förmedlar att det gäller att ha koll på hur olika formgivare bruka utforma sina 
föremål. Det återkommer till det här med en känsla eller kunskap om vad som är äkta: 
“Nej, sådana ben gjorde han aldrig [på ett bord] [...] det är det viktiga”. George nämner 
också hur viktig yrkeserfarenhet är för att kunna avgöra om något är äkta.  
 

För en icke-yrkesverksam så är det svårt att se skillnad på en [möbel] som är tillverkad i 
början på 1900-talet och en som är tillverkad på faktiskt 1700-talet då. (George) 
 

Men vissa områden inom antikbranschen är problematiska och många förfalskningar 
och nyproduktioner har gjorts genom åren. Gustav belyser detta när han talar om 
grafiska blad. Informationssökningen handlar i denna kontext ofta om att avgöra om det 
är ett provtryck, en affisch eller ett vanligt tryck. Han beskriver det som en djungel av 
olika typer av blad som är svåra att skilja från varandra i både pris och typ. Edward 
arbetar också på ett större auktionsverk och deras förhållningssätt till 
informationssökning om äkthet och proveniens är ofta jämförbara. Allt kan inte 
verifieras men på auktionshusen finns ofta experter med ämnesexpertis. De källor som 
rådfrågas för att avgöra ett föremåls äkthet kan dock variera. Både Edward och Gustav 
talar om att få äkthetsintyg när det gäller försäljning av föremål av högt estetiskt och 
ekonomiskt värde med en välkänd upphovsperson. Ofta skickas föremålet till den 
institution, kommitté eller stiftelse som har ansvaret för att bedöma om ett verk av 
upphovspersonen är äkta. De undersöker då verket och ger utlåtande om dess äkthet. 
Ibland lever upphovspersonen, en nära släkting eller bekant fortfarande och då skickas 
ibland föremålet dit för att undersökas. Både Gustav och Edward betonar att det kan 
vara ett omständigt moment då dessa intyg ofta är väldigt dyra och att processen ofta är 
tidskrävande.  
 

Skulle vi få in en Picasso här nu då så är det nästan mer bekymmer än vad det är glädje. 
Det är otroligt mycket jobb [skratt]. (Edward) 

 
De informationsbehov som rör proveniens brukar å andra sidan kräva att information 
söks på ett annat sätt. Här nämner respondenterna från de båda större auktionshusen 
vilken användbar informationskälla äldre auktionskataloger är. Där kan de se vem som 
ägt föremålet, när det har sålts, om det har sålts flera gånger samt vilka priser föremålen 
betingat. Ibland går det att spåra ett föremål hela vägen tillbaka till upphovspersonen. På 
så sätt kan de också i många fall verifiera om föremålet är äkta. Andra sätt att undersöka 
ett föremåls proveniens är när någon kommer med ett föremål och berättar vem som ägt 
det. Här kommer också källkritiken in. Denna hörsägen är något som respondenterna 
verifierar eller förkastar. Information som förmedlas av någon som haft en nära 
anknytning till personen som påstås ha ägt föremålet värderas ofta högre än annan 
information. George betonar att proveniens inte alltid höjer priset. Trots detta finns det 
anledning att ändå vara medveten om ett föremåls proveniens. Respondenterna nämner 
ofta att kunder frågar om föremålet och som Viktor beskrivit är i många fall all 
information som kan hjälpa till att sälja föremålet värdefull.  
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5.4 Information som en vara 
 
Palmer och Forsyth (2002) beskriver hur antikhandlare stundtals förlitar sig på andra 
antikhandlare som en informationskälla. Det är dock en informationskälla som kommer 
med vissa förbehåll. Den information en antikhandlare, eller i ett större perspektiv en 
rörelse inom antikvitetsbranschen såsom ett auktionshus har sammanställt, ses i många 
fall som en immateriell tillgång. Denna tillgång överensstämmer med det koncept 
Jakubik (2007) betecknar kommodifierad kunskap. Alla de respondenter vi intervjuat 
har på något vis berört information som en tillgång, eller en vara. Olika uppfattningar 
om ämnet återfinns emellertid hos respondenterna.  
 
Artur talar om antikbranschen som en liten bransch där ärlighet är av stor vikt, både 
rörande den information som förmedlas till kunder och till andra handlare. Han berättar 
att öppenhet gentemot andra handlare leder till ett informationsutbyte som gynnar båda 
parter. Denna aspekt av informationsutbyte kan jämföras med den medvetenhet om 
information som presenteras i den teoretiska modellen. En medvetenhet om vilka andra 
handlare som bäst kan hjälpa Artur för att senare få denna hjälp återgäldad skapar ett 
näst intill transaktionellt förhållande vid informationsutbytet. Han betonar att ett utbyte 
kan ske av både information och föremål. En medvetenhet om att en annan handlare 
uppskattar en viss typ av varor kan leda till att Artur köper en vara av det slaget för att 
sedan byta denna mot en vara som bättre passar hans verksamhet.  
 
Även Adam och Lilit delar uppfattningen att information bör delas fritt. Eftersom de 
driver en verksamhet där de både säljer varor själva och upplåter plats åt andra handlare 
sker ett informationsutbyte med dessa handlare. Lilit nämner att de alla arbetar mot ett 
gemensamt mål. Säljarna uppmanar till och med ibland Adam och Lilit att berätta för en 
annan säljare att vederbörande bör höja sina priser i de fall en vara är värd mer än det 
utsatta priset. Säljarna är tillmötesgående och villiga att dela med sig även av sina 
ämneskunskaper. Information inhämtas således här från vad Leckie et al. (1996) 
benämner informella interna källor. Då liknande utsagor saknas från de andra små 
handlarna kan vi anta att tillgången till dessa interna källor är en följd av den 
verksamhetsform Adam och Lilit driver.  
 
Viktors utsagor står i stark kontrast till de åsikter tidigare respondenter fört fram. Det 
återfinns visserligen även här en transaktionell syn på informationsutbyte. Han uttrycker 
däremot att han inte vill dela med sig av information till en annan handlare om denna 
inte har något att själv dela med sig av. Det märks snart menar han om det är någon som 
bara frågar men aldrig har något att berätta. Då tar informationsutbytet “slut ganska 
fort”. Det bör dock betonas att detta rör ett utbyte med andra handlare. Eftersom det inte 
finns något konkurrensförhållande mellan antikhandlare och potentiell kund anser 
Viktor att ett fritt informationsutbyte kan ske med kunderna.  
 
Denna transaktionella syn på information, där information är något man förtjänar tycks 
grunda sig i den syn på information och kunskap som Viktor har i sin företagarroll. Han 
anser att all information är användbar. Viktor uttrycker att “betydelselösa grejer” blir 
betydelsefulla i säljprocessen. Han liknar det vid den roll en bilförsäljare har. Även 
denna information underlättar för honom att få varan såld. All information har därför ett 
värde. Den transaktionella synen på information beskrivs även på ett annat sätt av 
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Viktor. Han uttrycker att han stundtals lär sig saker bara för att “kunna vara” någon, att 
utbyta information med, för de vars information han vill ta del av.  
 
George beskriver några av de problem han anser följer av att prisinformation i dag finns 
fritt tillgänglig på internet. Han anser att antikhandlare bör legitimeras och att endast 
legitimerade handlare bör få ta del av denna data. Han ger ett exempel på hur vissa 
auktionshus i dag döljer historiska prisdata och fortsätter med att beskriva hur han själv 
inte skulle vilja dela med sig av den sammanställda data som finns i den egna 
verksamheten. Likt Viktor betonar George att det är “ur konkurrenssyfte” han inte vill 
dela med sig av denna information.  
 
Bland våra respondenter arbetar Gustav och Edward vid de företag som har störst 
omsättning. De auktionshus de är verksamma vid har dessutom en närvaro online vilket 
ger upphov till ytterligare situationer då information kan betraktas som en vara. 
Eftersom alla varor dokumenteras och publiceras på nätet för de båda fram åsikten att 
transparens och korrekthet är viktigt då en vara beskrivs. Gustav som arbetar mycket 
med konst nämner att det är viktigt att ha utförligare beskrivningar av dyrare varor då 
det i regel gör att priset blir lite högre. Informationsbehovets karaktär, att det i det här 
fallet rör en vara av högre kvalitet som inbringar ett högre pris, leder till att 
informationsbehovet blir mer angeläget.  
 
I samtalet med Gustav framkommer även de problem som följer då information söks om 
en vara där informationsbehovets karaktär är av det slag att sökningen upplevs vara 
mindre angelägen. Här uttrycks återigen att information och informationssökning är 
som något som är ekonomiskt motiverat. Gustav uttrycker hur sökning efter, och 
sammanställandet av, information kan vara ett problem i de fall varan är av lågt värde. 
Kuhlthau (2004) beskriver att komplexa informationsbehov ofta leder till tidskrävande 
informationssökningar. Ett exempel ges av Gustav. Om värdet på en vara är lågt och 
han får använda mycket tid på att söka information om den är “lönsamheten borta”. 
Informationssökningen ses i denna situation som “ett gissel”.  
 
Trots att informationssökning i vissa situationer kan upplevas som något som inte är 
ekonomiskt försvarbart betonar Gustav hur viktigt det är att tydligt och ärligt 
dokumentera de varor som bjuds ut till försäljning. “Kan jag inte så skriver jag inte 
heller”, säger Gustav. Han betonar även vikten av en korrekt begreppsapparat. Beskrivs 
en vara som äkta står auktionsföretaget bakom denna information och skulle den 
information som förmedlats till köparen visa sig vara felaktig har denne möjlighet att 
reklamera varan. I de fall där en vara säljs till ett högt pris är det därför en förutsättning 
att dess äkthet bekräftats av en auktoritet inom området. Gustav beskriver hur begrepp 
som “hans art” eller “hans skola” kan användas för att beskriva en tavla som liknar 
något en känd konstnär målat. I de fall dessa begrepp används utlovas det dock inte att 
det är en tavla av konstnären i fråga.  
 
Även Edward beskriver situationer där transparens och tydlighet är av högsta vikt. Han 
uttrycker att “dokumentation är A och O” för att kunderna skall kunna lita på en som 
förmedlare. Genom intervjun återkommer synen på auktionsfirman som en mellanhand 
eller en “mäklare”. En aktör som erbjuder både köpare och säljare en tjänst eller en 
produkt i form av att information sammanställs och förmedlas på ett riktigt sätt. Edward 
ger ett exempel på hur föremålsspecifik information förmedlas då han beskriver att 
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serienumret på både bilchassit och motorn anges för samlarbilar. Utifrån denna 
information går det sedan att avgöra om delarna är de ursprungliga för den specifika 
modellen. Den syn Edward förmedlar är jämförbar med Parsons (2010) syn på 
antikhandlare som förmedlare som för samman föremål och människor. Edward betonar 
även att köparna på nischade marknader vanligtvis har större kunskaper än 
auktionsförrättaren, något som påverkar vilken information som behöver förmedlas. I 
fallet med samlarbilar behövs exempelvis bara serienumren dokumenteras då köparen 
kan avgöra varans art utifrån den informationen. Gustav beskriver på samma sätt hur 
kunderna ofta “vet bättre” och uppmärksammar auktionshuset då felaktig information 
letat sig in i en auktionsbeskrivning.  
 
Denna förmedlarroll är en yrkesroll som kan jämföras med den roll George som också 
är auktionsförrättare har. George ger i sin intervju uttryck för att den information som 
förmedlas vid hans klubbauktioner är explicit, ytlig kunskap. Köparens 
undersökningsplikt påverkar nämligen George informationsbehov som då inte blir lika 
komplexa. Undersökningsplikten innebär att varan säljs i befintligt skick. Han 
poängterar dock att han försöker undvika att sälja trasiga produkter. En faktor som bör 
tas i beaktande är att försäljningar vid klubbauktion inte omfattas av ångerrätten. Hans 
informationsbehov ses här påverkas av vilken information som måste förmedlas. I de 
fall auktionshus säljer varor online omfattas försäljningen däremot av ångerrätten. Är 
det så att det är något odokumenterat fel på varan eller att köparen inte längre vill ha 
föremålet som köpts har vederbörande därmed rätt att ångra sitt köp.  
 
Information som en vara används inte uteslutande för beskriva den information som 
sammanställs då ett föremål dokumenteras, beskrivs, eller dess äkthet eller proveniens 
avgörs. Begreppet kan även omfatta information rörande vilka kunder en försäljare kan 
eller bör rikta sin marknadsföring mot. Antikhandlaren har då en ny yrkesroll som 
medför nya informationsbehov. Edward beskriver hur detta arbete kräver "manuell 
handpåläggning" i form av kontakt med olika bloggare eller instagramprofiler med olika 
specialiteter. Detta är en förutsättning för att han skall finna den korrekta 
avsättningsmarknaden för ett specifikt föremål, en förmåga som efterfrågas av 
potentiella säljare. 
 

Vad som är korrekt i Sverige är egentligen [paus] det struntar jag i. Vi är ju online och 
eftersom vi säljer våra varor, jag menar jag skickar varor över hela världen. Jag skickar 
danska designmöbler till Korea och Japan. Där det är tokhett, eller skandinavisk design 
över huvud taget är de helt galna i där borta. Allt från Laminofåtöljer till Wegner, olika 
typer av teakböjträstolar, till att skicka klockor och armbandsur till Toronto, till att skicka 
bilar till England eller Tyskland. Så att min avsättningsmarknad är ju global och därför är 
det så att jag vill ju [...]. För mig är det ett misslyckande att få ett svenskt pris. Det är min 
uppgift, framför allt om jag har en dyrare vara att se till att den hittar sin rätta 
avsättningsmarknad. (Edward) 

 
Vi ser här ett tydligt exempel på hur handlarens medvetenhet om vilken marknad som är 
bäst lämpad att sälja en vara på kan påverka hur marknadsföringen av föremålet sker. 
En intressant iakttagelse är att Edward som är verksam vid en större auktionsfirma söker 
och förmedlar information med hjälp av olika aktörer. Johnson och Kuehn (1987) 
konstaterade i sin undersökning att småföretagare är mer benägna att inhämta 
information från externa källor än de som driver större företag. Vi vill dock ifrågasätta 
huruvida detta är applicerbart då digitala aktörer används som en mellanhand för att 
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uppmärksamma en specifik marknad på att ett föremål är till salu. De resurser och 
kontakter som krävs för att nå dessa utländska aktörer kan antas vara något som en 
större organisation har tillgång till. En mer globaliserad marknad kan därmed både 
anses vara en faktor som påverkar hur antikhandlare fattar beslut rörande adekvata 
marknadsföringskanaler samt vilka situationer som föranleder behovet att söka denna 
information.  
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6 Diskussion 
 
I detta avslutande kapitel diskuteras resultat och analys i dialog med den tidigare 
forskningen. Det följs av kritiska reflektioner. Vi sammanfattar sedan de slutsatser vi 
dragit. Avslutningsvis följer våra reflektioner kring och förslag på fortsatt forskning 
inom ämnesområdet.  
 
6.1 Varför antikhandlare söker information 
 
Vi har valt att försöka besvara den första forskningsfrågan genom att, med hjälp av den 
teoretiska modellen samt tidigare forskning, belysa den utifrån den insamlade empirin. 
Den första forskningsfrågan lyder: 
 

Vilka behov hävdar antikhandlare ligger till grund för deras informationssökning? 
 

Vidare präglas både avsnitt 6.1 och avsnitt 6.2 av den tredje forskningsfrågan: 
 

Vilka faktorer kan identifieras som påverkar hur antikhandlare söker information? 
 

På grund av frågans natur har det under arbetets gång visat sig att de faktorer som 
påverkar hur några antikhandlare beskriver sin informationssökning även påverkar 
varför de söker information. Betraktas informationssökning utifrån den teoretiska 
modell vi valt att använda är också informationsbehoven tätt kopplade till den faktiska 
informationssökningen. Hur yrkesaktiva söker information påverkas enligt Leckie et al. 
(1996) av en rad olika faktorer. Bland dessa nämns de arbetsroller och de uppgifter 
rollen medför. I den teoretiska modell över yrkesaktivas informationssökning berörs 
även hur informationsbehov uppstår samt vad som påverkar dessa. Två faktorer som 
enligt modellen påverkar dessa behov är individens yrkesroll samt de uppgifter 
personen utför i sitt arbete. Vi har identifierat två framträdande roller som 
respondenterna ikläder sig i sitt yrkesutövande. De är forskarrollen respektive 
företagarrollen. Dessa två roller påverkar hur och varför information söks och korrelerar 
därför väl med den tes som förs fram av Leckie et al. (1996) som anser att 
informationsbehov följer en yrkesroll med därtill hörande uppgifter. De två rollerna är 
mer eller mindre vanligt förekommande hos respondenterna och vissa antikhandlare 
förespråkar en informationssökningsmodell där ingen tydlig skiljelinje dras mellan de 
olika rollerna.  
 
Förmågan att finna och sammanställa information har visat sig vara avhängigt 
informationsbehovet. Jakubik (2007) beskriver olika kunskapssyner. Det enklaste behov 
som framkommit under studien är att med hjälp av litteratur sammanställa explicita, 
ytliga kunskaper om föremål. Dessa behov kan tillfredsställas med det som Dervin 
(1998) benämner substantiv. I vår studie speglas emellertid en dikotomisk syn. En tydlig 
skiljelinje kan dras mellan de som lägger tonvikten vid den ekonomiska rollen och de 
som ser information om föremålet som en förutsättning för att verksamheten över huvud 
taget skall kunna existera. Hos de senare betraktas de behov som leder till att 
information sammanställs för transparens och dokumentation som antikhandlares 
främsta uppgift. Informationen betraktas som kommodifierad kunskap (Jakubik, 2007).  
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Handlarna gör jämförelser mellan mäklarrollen och rollen som antikhandlare vad gäller 
förmågan att utifrån kundens behov sammanställa och förmedla adekvat information. 
För denna grupp respondenter framträder något som närmast kan liknas vid en 
förmedlarroll. Jämförs denna gruppering med de handlare som mer betonar den 
ekonomiska aspekten och främst förmedlar enkla beskrivningar av föremål går det att 
iaktta att information värderas på olika sätt. De förutsättningar de olika handlarna har 
tycks påverka vilken information som förmedlas. De lagar som reglerar handeln på 
internet skiljer sig åt från de som påverkar hur varor säljs på klubbauktioner. En mer 
transparent och mer djuplodande informationsförmedling kan betraktas som ett sätt för 
de aktörer som säljer föremål på internet att minimera antalet ångrade köp.  
 
Hur information värderas har en stark anknytning till respektive handlares 
informationsbehov. Ett alternativt sätt att förhålla sig till information har framkommit i 
vår studie. Det är en samling utsagor som beskrivs i avsnitt 5.4 som vi valt att kalla för 
information som en vara. Där belyser vi att vissa antikhandlare ger uttryck för att 
informationens omfattning och utförlighet, i syfte att leda till en transparent 
informationsförmedling, i sig kan generera ett mervärde. Den kommodifierade 
informationen kan, då den betraktas som en vara, användas för att rättfärdiga ett högre 
pris och användas som ett verktyg av handlaren i mötet med kunden.  
 
Uppfattningen att all information är något positivt står dock inte oemotsagd. I vår studie 
framkommer även åsikten att information kan uppfattas som ett gissel. Kuhlthau (2004) 
nämner att komplexa informationssökningar kan vara tidsödande. Antikhandlarna i vår 
studie betonar också att tiden det tar att söka information inte alltid står i relation till hur 
stor vinst de gör på ett föremål, något som leder till synen på information som ett gissel.  
 
På grund av studiens kvalitativa natur, där det empiriska underlaget består av ett 
begränsat antal respondenter, är det svårt att dra några generaliserbara slutsatser utifrån 
empirin. Vi uppmärksammar dock att handlare i mindre företag, som är mindre 
specialiserade, tycks ha ett friare informationsutbyte. De tycks även nyttja färre 
informationskällor. I ljuset av den forskning Johnson och Kuehn (1987) samt Cooper et 
al. (1995) har utfört kunde vi anta att småföretagare skulle söka mer information. I vår 
undersökning visade det sig emellertid att större antikhandlare använde sig av flera 
källor. Tillgången till och kostnaden för att anlita externa aktörer kan ses som en möjlig 
förklaring till detta. Collins (2003) forskning beskriver hur resursallokeringar och 
prioriteringar inom olika verksamheter påverkar tillgången till olika informationskällor. 
Vi kan anta att en verksamhet med en låg omsättning som säljer billigare varor kan ha 
svårt att motivera en prenumeration på exempelvis en prisdatabas som kostar 
tiotusentals kronor per år. Det är en möjlig förklaring till varför dessa handlare främst 
använder sig av fritt tillgängliga data från öppna auktionswebbplatser då de fattar beslut 
om föremåls värde. 
 
Avslutningsvis har vi uppmärksammat att det i studien framkommit olika syn på 
kunskap. Vilken syn på kunskap och information som förespråkas och antas av 
respondenterna skiljer sig åt. Det är vår uppfattning att det är ett tema som skulle kunna 
undersökas närmare inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen. 
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6.2 Hur antikhandlare söker information 
 
Den diskussion som förs i detta avsnitt avser att besvara den andra forskningsfrågan:  
 

Hur beskriver antikhandlare sin informationssökning? 
 
En av de faktorer som påverkar hur våra respondenter söker information är hur unik en 
vara är. Det framkommer i intervjuerna att en teknik som en respondent kallar för 
specificering används. I den fas i sökprocessen som Kuhlthau (2004) benämner 
utforskningsfasen infinner sig även i vår empiri den osäkerhet Kuhlthau beskriver. 
Specificering innebär att antikhandlare försöker nå en balans vid specificering av 
söktermer på internet för att hitta det exakta föremålet antikhandlaren har i handen. Då 
antikhandlarna är osäkra på hur de skall finna information formuleras sökfrågorna 
kontinuerligt om för att bli mer eller mindre snäva.  
 
I den modell Leckie et al. (1996) anser kunna beskriva hur yrkesaktiva söker 
information berörs även mindre traditionella informationskällor som förkroppsligad 
kunskap. Här betonas bland annat erfarenheter och personliga egenskaper. 
Antikhandlarna har beskrivit båda dessa informationskällor. Tidigare erfarenhet 
beskrivs som något som ligger till grund för beslut som fattas rörande ett objekts art. 
Det beskrivs även som en indikator på ett föremåls värde. En informationskälla som kan 
kopplas till handlarens personliga egenskaper är förmågan att avgöra om något upplevs 
vara riktigt eller ser rätt ut baserat på en känsla eller ett infall. I den tidigare forskningen 
har blicken använts av Parsons (2010) för att beskriva detta fenomen. Dessa känslor 
eller infall beskrivs även av våra respondenter som en viktig kunskap. Vid en första 
anblick kan det tyckas vara ytterligare ett uttryck för en handlares erfarenhet men även 
de mindre erfarna handlarna beskriver detta fenomen. Det nämns som en källa som 
används för att uppskatta ett föremåls pris. 
 
I litteraturgenomgången använder Palmer och Forsyth (2002) begreppet rörliga priser. 
Det avser att de priser som sätts inom antikbranschen inte är fasta utan kontinuerligt 
förändras utifrån tillgång, efterfrågan samt det pris kunden är villig att betala. Det 
fenomen Leckie et al. (1996) beskriver som medvetenhet om information speglas 
därmed i denna situation. Väljer en antikhandlare att i företagarrollen endast konsultera 
en, eventuellt felaktig, källa leder det till att en vara kan säljas till ett felaktigt pris 
alternativt förbli osåld. Våra respondenter ger alla exempel på hur korstabulering 
används för att prissätta föremål genom att information i form av försäljningsdata 
används. Resonemanget vidareutvecklas och antar en branschspecifik form då diskursen 
i intervjuerna rör så kallade bra eller mindre bra perioder i ett konstnärskap. Prisdata 
måste baseras på försäljningsresultat för verk från rätt period för att vara rättvisande. 
 
Syftet är att få fram ett pris som överensstämmer med allt från handlarnas och 
kundernas förväntningar till vad den globala marknaden är villig att betala. Även då ett 
föremåls äkthet och proveniens avgörs använder sig antikhandlarna av data från flera 
källor för att bedöma föremålets art vilket i sin tur påverkar dess värde. Det kan röra sig 
om att kontakta institutioner, experter, kunder, forum och anhöriga för att få kunna 
formulera en korrekt, informationsfylld, transparent och trovärdig beskrivning av 
föremålet. Vilka källor som används av handlarna beror på informationsbehovets art 
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men även på vilka källor de har tillgång till. Informationsresurser som är dyra att köpa 
eller prenumerera på nämns återigen uteslutande av de respondenter som är verksamma 
i en större verksamhet. 
 
Vi ser även en skillnad mellan respondenterna rörande när informationssökningen sker. 
Vi kan ana att de som har en mindre butik ser informationssökningen som något viktigt 
och de söker därför information i fler situationer. De som är verksamma vid de större 
auktionshusen tycks visserligen inte lämna jobbet helt när de kommer hem, men det 
sker ändå någon slags distansering, där informationen är viktig men främst en 
jobbangelägenhet. Andra respondenter verkar tillåta sig själva en total distansering från 
jobbet och informationssökning på fritiden. Om detta är ett uttryck för ett mindre 
intresse för antikviteter eller om deras yrkesroller och verksamhetsform leder till denna 
syn är det svårt att dra några slutsatser om utan vidare forskning. 
 
6.3 Slutsatser  
 
Inom ramarna för studien har vi belyst att både informationsbehov och tillvägagångssätt 
då information söks av antikhandlare bör betraktas som något som är unikt för varje 
individ. Emellertid har det i studien framkommit ett antal intressanta tendenser. 
Huvudsakligen tycks antikhandlares informationssökning främst ske i två roller: 
forskarrollen samt företagarrollen. De behov som möts i företagarrollen rör 
företrädesvis explicit kunskap i form av ett föremåls värde. I forskarrollen söks i stället 
information som beskriver ett föremåls art, dess äkthet och proveniens. Olika handlare 
använder dessutom olika källor för att finna denna information. Bland dessa återfinns: 
litteratur, personliga kontakter, externa experter samt en tyst kunskap eller en känsla för 
vad ett föremål är samt dess värde. Mindre handlare säger sig oftast använda fritt 
tillgängliga informationskällor medan större aktörer också har tillgång till dyra 
informationsresurser.  
 
Prisernas föränderlighet gör att alla respondenter betonar vikten av att jämföra flera 
olika källor då ett pris sätts. I denna kontext berörs även nyttan av en 
omvärldsbevakning i form av att handlaren håller sig medveten om trender. En mer 
globaliserad marknad ställer andra krav på de handlare som säljer varor internationellt. 
De som handlar med konst uttrycker även att en konstnärs bra eller dåliga perioder 
påverkar hur informationsbehoven möts. Viss data, i form av exempelvis 
försäljningsdata, kan bli missvisande om den hämtas för en icke-representativ period. 
 
Vår undersökning visar att de olika informationsbehov som leder till en sökning 
påverkas av flera faktorer. I studien beskrivs ett fenomen vi valt att kalla information 
som en vara. Informationen betraktas i denna kontext som en tillgång. Den 
dokumenteras och antikhandlaren antar en förmedlarroll där denna information delges 
köpare och säljare. Motstridiga utsagor rörande hur information delas är något som 
belyser de svårigheter antikhandlare ställs inför då information söks. Då information 
betraktas som en vara kan det ställas krav på den som vill ta del av denna information. 
Ett uttryck detta tar sig är att handlare kan söka efter information eller föremål att dela 
med sig av till handlare.  
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En annan faktor som berörs är handlarnas informationsbehov. Dessa tycks främst kunna 
härledas till hur exklusiva föremål de handlar med, på vilken marknad de är verksamma 
samt vilka lagstadgade bestämmelser som reglerar marknaden. Information och kunskap 
betraktas även på skilda sätt. Tidsödande informationssökningar kan leda till att 
information ses som ett gissel. I studien lyfts även en syn som ser all information som 
värdefull fram.  
 
6.4 Kritiska reflektioner 
 
Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer för att samla in det empiriska material 
som ligger till grund för denna studie. På grund av insamlingsmetodens kvalitativa natur 
kunde vi under intervjumomentet iaktta att de utsagor som delgavs oss var av varierande 
längd. Svaren var även olika uttömmande. Detta ledde till att redovisningen av det 
empiriska materialet i resultat- och analysdelen stundtals blev något asymmetrisk, med 
ett större fokus på vissa av respondenternas utsagor. Vi ser detta som ett resultat av 
studiens natur men även som en följd av de heterogena kriterier vi använt oss av i 
urvalsprocessen. Vi ser det även som en naturlig följd av att samma intervjufrågor ställts 
till respondenter med vitt skilda informationsbehov och en varierande erfarenhet. Vår 
studie undersöker en användargrupp vars informationsbeteende tidigare är outforskat. 
Vår avsikt var att studien skulle vara explorativ till sin natur. Våra intentioner var även 
att kunna skapa potentiella ingångar till vidare forskning. Vi betraktar därför de 
kontrasterande utsagorna som en tillgång. Avhängigt framtida studiers syfte föreslår vi 
emellertid att varierande urvalskriterier används för att fånga de fenomen som 
undersöks. Vi för ett vidare resonemang kring framtida forskning i följande avsnitt. 
 
6.5 Förslag till fortsatt forskning  
 
Syftet med vår studie var att belysa hur och varför olika antikhandlare beskriver 
informationssökning. Under studiens gång har det framkommit ett antal uppslag till 
vidare forskning. Vi ser en möjlighet i att med ytterligare kvalitativa studier undersöka 
de grupper som framträtt i vår undersökning. Att undersöka hur olika aktörer på 
antikmarknaden förhåller sig till information kan ge oss en bättre förståelse för de 
villkor som styr hur information anskaffas och sammanställs av aktörer som verkar i 
gränslandet mellan forskning och företagande. Vidare föreslår vi ytterligare kvalitativa 
studier av hur sökning efter information skiljer sig åt mellan de som har eget 
antikintresse och de som betraktar det som en arbetsrelaterad uppgift. 
 
I studien belyses även olika syn på kunskap. I de olika roller som framkommit 
efterfrågas också olika typer av kunskap. Våra respondenter belyser nyttan av både 
explicit kunskap, tyst kunskap samt den förkroppsligade kunskap som används då de 
håller i eller rör vid ett föremål. En annan tendens som framkom i vår studie var att 
vissa antikhandlare betraktade insamlad information som en vara, i stället för att 
uteslutande betrakta den som ett resultat av en sökning. Informationen betraktas därmed 
som kommodifierad kunskap. Vi ser därför ett värde i att utföra ytterligare studier som 
söker en djupare förståelse för de olika kunskapssyner som framkommit i studien. 
Denna syn ger även ett uppslag för vidare tvärvetenskapliga studier där antikhandlares 
syn på information och hur information delas jämförs med andra aktörers. 
 

44 



 

Vår studie rör sig mer mot den informationsvetenskapliga grenen av det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskningsområdet. En klar relation till bibliotekens roll för 
antikhandlare har tidigare inte undersökts. För fortsatt forskning föreslår vi därför 
studier som undersöker hur bibliotek kan hjälpa antikhandlare. Under intervjuerna 
nämndes det att en kunskapsgrund kan hämtas från böcker. Ingen av respondenterna 
nämnde emellertid bibliotek som informationskälla. Vidare kan antikhandlare tänkas 
bistå bibliotek med kulturhistorisk kunskap. Vi ser det som en ingång till att undersöka 
vilket samarbete och utbyte som kan ske mellan de två aktörerna. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Personlig information 
Berätta lite om dig själv. 
Har du några specialområden? 
Har du någon formell utbildning? 

● Inom vilket ämnesområde? 
Vad arbetar du med i dag? 
I vilket prisspann ligger de föremål du handlar med? 
Hur länge har du arbetat inom antikbranschen? 
Har du tidigare erfarenheter av branschen? 

● Vad gjorde du då? 
Har du någon tidigare arbetslivserfarenhet från ett annat område? 

● Vilket? 
● Vilka färdigheter från detta fält upplever du är användbara i din nuvarande roll? 

 
Hur antikhandlare söker information 
 
Vill du dela med dig av några situationer då du som antikhandlare söker information? 

● Försäljningskanaler? 
● Föremål att köpa? 
● Information om föremål? 
● Mässor och events? 

 
Skulle du vilja berätta om när du behöver söka information om specifika föremål du 
hanterar i arbetet? 

● Vad föranleder denna informationssökning? 
 
Kan du detaljerat beskriva en arbetssituation då du har varit tvungen att söka 
information? 
 
Beskriv ett tillfälle då du känner att du lyckats väldigt väl med din informationssökning. 
 
I vilka situationer upplever du det som svårast att finna adekvat information?  

● Misslyckas du någon gång och vad beror det på? 
● Hur hanterar du i så fall dessa motgångar? Vilka lärdomar har du i så fall kunnat 

dra av dessa motgångar? 
 
Hur upplever du att din informationssökning påverkas av de kunder som skapar behovet 
av sökningen? 
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Hur går du till väga då du söker information som rör ditt egna kunskapsintag? 
● Skillnader mot den arbetsrelaterade som rör specifika föremål? 

 
Söker du till övervägande del information på arbetsplatsen eller på din egen lediga tid? 

● Vad beror det på? 
● Upplever du det som något positivt eller något problematiskt? 

 
Antikhandlares informationskällor 
Vilka informationskällor brukar du använda dig av när du söker information?  

● Sker ett informationsutbyte (vis-a-vis) med andra människor? Med vilka 
grupperingar? Kollegor, andra handlare, samlare? 

● Sker något annat informationsutbyte med människor på Internet? Vilka 
kontaktvägar utnyttjas digitalt? 

● Används data från avslutade auktioner online? 
● Används fysiska referensverk? Vilken slags verk? Böcker? Auktionskataloger 

Används verk som finns på arbetsplatsen, bibliotek eller från en egen privat 
samling? 

● Egna dokumentsamlingar/sammanställningar 
 
Vilka informationskällor upplever du som mest pålitliga när du skall söka information 
om ett specifikt föremål? 
 
Vilka informationskällor föredrar du att använda dig av när du söker information för din 
egen kunskaps skull? 
 

● Hur kommer det sig? 
● Skiljer det sig åt beroende på vilken sorts information som söks? Äkthet, 

härkomst, värde? 
● Av vilka anledningar upplevs andra källor som opålitliga? 

 
Skiljer sig de källor du använder för personlig informationsinhämtning och den som 
sker i direkt anslutning till arbetsrelaterade uppgifter åt? 

● På vilka sätt? 
Något annat du kommit att tänka på under intervjun som du vill tillägga? 
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Bilaga 2 - Informationsmejl 
 
Hej! 
Vi heter Christoffer Nordmark och Jonathan Johansson och är två sistaårsstudenter som 
läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Vi skriver nu vår 
kandidatuppsats som handlar om hur och varför människor som handlar med 
antikviteter söker information. Med detta arbete hoppas vi kunna belysa de utmaningar 
antikhandlare ställs inför, all den varierande kunskap som krävs inom branschen samt 
hur sättet att söka information förhåller sig till andra yrkesgrupper. 
 
En viktig del av uppsatsen utgörs av intervjuer med yrkesverksamma inom branschen. 
Intervjun beräknas ta 30-40 minuter och spelas in för att sedan transkriberas. Vi förstår 
att det kan upplevas vara utlämnande och att viss information kan vara av känslig natur 
och vi efterlever kraven på konfidentialitet. Skulle du ångra din medverkan finns även 
möjligheten att göra detta före, under eller efter intervjun. Finns ett intresse att delta i 
vår studie får du gärna höra av dig med förslag på passande tider! Önskas ytterligare 
information kan vi nås telefon- eller mailledes. Vi hoppas att du har möjlighet att 
medverka i vår studie då ditt perspektiv vore väldigt intressant att ta del av. 
 
Med vänliga hälsningar 
Jonathan Johansson Siarri 
tel: 
email: 
Christoffer Nordmark 
tel: 
email: 
 
Handledare 
Mats Dahlström 
email: 
Malin Ögland 
email: 
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