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Abstract: The aim of this thesis is to examine information behaviours 
amongst a group of social anthropologists. The thesis also  
has a special  focus on issues concerning information and  
information  behaviour  during  periods  of  ethnographic  
fieldwork. As a empirical foundation for this study 
interviews where made between may – september in 2011  
with seven social anthropologists  active at a swedish 
university.  The results  from the  conducted interviews are  
analysed with the theoretical framework of the information 
behaviour theory as presented by T.D Wilson. Furthermore 
the concept of “information worlds” by Paul T. Jeager and 
Gary Burnett is another theoretical viewpoint in this thesis. 
Results in this study shows that the social anthropologists  
during periods of ethnographic fieldwork, in addition to the 
empirical data gathering process by participant observation 
and similar methods, actively search for relevant information 
in  other  information  sources.  These  types  of  information  
seeking  amongst  the  social  anthropologists  in  this  study  
shows strong connections to the intervening variables 
presented in T.D Wilson´s models of information behaviour.  
Overall  the  study  shows  that  it´s  possible  to  observe  a  
notable  change in the information behaviour amongst  the  
social  anthropologists  during ethnographic fieldwork. The  
empirical data collection presents by natural reasons a big  
time consuming part of the fieldwork. But the study also  
reveals different perceptions and views amongst the social  
anthropologists  on issues  concerning  searching  and using  
different types of information sources, and especially issues 
concerning theoretical literature and likewise during 
fieldwork. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund

I mina studier inom bibliotek och informationsvetenskap kom jag att inrikta mig på den 
gren  som  har  ett  fokus  på  studier  av  individer  och  gruppers  förhållanden  med 
information och informationssystem.
Hur vi förhåller oss och använder oss utav olika former av information och hittar vägar 
till information är en central och viktig del av allas vårt vardagliga liv. Hur vi använder 
och söker efter information är även något som i högsta grad påverkar vårt förhållande 
till  omvärlden.  Och  i  och  med  utvecklandet  av  nya  teknologier  och  former  för 
informationsspridning  förändras  våra  mönster  och  beteenden  i  vårt 
informationsanvändande. Detta gör det även till ett högintressant område att forska och 
göra undersökningar kring. Biblioteks- och informationsvetenskap är vad man kan kalla 
för  ett  multidisciplinärt  forskningsområde  med  influenser  från  ett  flertal  olika 
vetenskapliga fält. Ovan nämnda forskning med ett samhälls- och beteendevetenskapligt  
perspektiv var dock det som fångade mitt största intresse då det till stor del knyter an till 
mina tidigare studier inom socialantropologi.

Den grundläggande gemensamma nämnaren är att man i båda forskningstraditionerna 
har ett fokus på studier av människan och människans olika sammanhang och kontexter. 
Inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen av användare ligger 
dock  fokus  på  att  studera  människan  i  relation  till  informationssystem  och 
”information”  i  en  vid  mening.  Men  studiet  av  detta  är  inte  i  någon  mening 
begränsande, i studiet av människans informationsanvändande går att finna kopplingar 
till  stora  delar  av människans  sociala  och  existentiella  villkor.  Detta  faktum gör  att 
denna delen av biblioteks- och informationsvetenskapen har en hel del gemensamt med 
ämnet  socialantropologi  då det  i  båda sidor  finns  en strävan att  beskriva och förstå 
specifika mänskliga aktiviteter och sociala/kulturella sammanhang. 

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen ligger dock som tidigare nämnt ett fokus 
på att studera människan i förhållande till  informationsbegreppet.  Socialantropologin 
som  ämne  kan  kortfattat  beskrivas  som  studiet  av  människan  som  kultur  och 
samhällsbärare. Här består däremot forskningsfältet av en flertal olika områden kring 
mänskliga  aktiviteter  såsom  kulturella  och  politiska  system,  religion,  medicin, 
släktbandsförhållanden för nämna några. För att hårddra lite så går det att i alla dessa 
aspekter  av  människans  existensvillkor  att  finna  kopplingar  till  information  och 
informationsanvändande.  Just  detta  faktum  sätter  fingret  på  biblioteks-  och 
informationsvetenskapens viktiga roll att fylla på det vetenskapliga fältet.      

Med detta  i  åtanke uppstod idén att  ur  ett  biblioteks- och informationsvetenskapligt 
perspektiv undersöka yrkesverksamma socialantropologer. I detta uppstår något av en 
vetenskaplig  bumerang  då  den  i  vanliga  fall  undersökande  blir  föremål  för 
undersökning självt. Den franske sociologen Pierre Bourdieu skriver dock i sin stora 
undersökning av den akademiska  världen ”Homo Academicus”  några  tänkvärda  ord 
kring detta.  ”Sociologen kan åtminstone hoppas att hans traktat  över de akademiska 
passionerna ska bli  för andra vad den har  varit  för honom självt,  ett  instrument  för 
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samhällsanalys”.1 

Bourdieu skriver dessa rader i anknytning till en textstycke som behandlar svårigheterna 
att studera det ”hemvanda” (dvs den akademiska världen), men avslutar stycket med det 
i ovan försiktigt optimistiska citatet. Bourdieu kan i detta citat tolkas på så sätt att han 
vill framhäva att vetenskapliga undersökningar av den akademiska världen innehar lika 
hög  relevans  som  undersökningar  av  andra  samhälleliga  kontexter.  Att  undersöka 
forskare  som grupp  kan  alltså  likställas  med undersökningar  av  andra  grupper,  här 
uppstår  med  andra  ord  vad  som  med  Bourdieus  terminologi  kan  kallas  för 
”objektivering  av  det  objektiverande  subjektet”  när  det  handlar  om  att  undersöka 
forskare och deras sociala kontexter.      
Och så här inledningsvis kan det vara värt att poängtera att begreppet ”information” kan 
i  likhet  med  ett  begrepp  som ”kultur”  innefatta  en  rad  olika  yttringar,  former  och 
innebörder.  Kortfattat  så  kommer  denna  uppsats  med  en  informationsvetenskaplig 
ansats anlägga ett brett perspektiv på begreppet information.

1.2 Ämnet Socialantropologi

1.2.1 Socialantropologin i Sverige 

Socialantropologi (eller  kulturantropologi) inom svenska universitet  är  som specifikt 
ämne  betraktat  av  ett  relativt  ungt  datum.  Ursprunget  till  socialantropologi  i  dess 
nuvarande form går att finna i det som tidigare gick under benämningen ”allmän och 
jämförande  etnografi”  vilket  under  1960  talet  kom att  ersättas  med  benämningarna 
socialantropologi  och  kulturantropologi.2 Kulturantropologi  (vid  Uppsala  universitet) 
och  socialantropologi  är  två  benämningar  som  härleder  från  olika  influenser  av 
amerikanska respektive engelska traditioner men är i grunden ett och samma ämne.3 
Inom  svenska  universitet  finns  även  det  närbesläktade  ämnet  etnologi  men  som  i 
Sverige  har  kommit  att  främst  studera  framförallt  svenska  kulturfenomen  (uttrycket 
”folklivsforskning” är även vanligt förekommande). Begreppet etnografi däremot har på 
senare dagar kommit att vara en beskrivande term för det antropologiska källmaterialet, 
den deskriptiva och dokumenterande delen av det antropologiska arbetet,4 
Utbildning och forskning inom socialantropologi bedrivs i dagsläget vid universiteten i 
Stockholm,  Göteborg,  Linköping,  Lund,  Uppsala  samt  vid  Högskolan  Dalarna. 
Stockholms universitet är den enda av utbildningssätena som har en egen institution för 
socialantropologi.  I  högskoleverkets  samlade  granskning  av  utbildningarna  i 
socialantropologi  från  2008  redogjordes  för  att  det  under  studieåret  2007  fanns 
sammanlagt 600 studenter på grund och avancerad nivå samt cirka 70 doktorander i 
ämnet på svenska högskolesäten.5    

1.2.2 Det etnografiska fältarbetet

Etnografiska fältstudier inom socialantropologi kan ses som något av en hörnsten som 
hela disciplinen är uppbyggd kring, fältstudier kan även i likhet med ämnet i sig anta en 

1 Bourdieu 1996, s 39 
2 Ovesen, Jan Www.ne.se/lang/kulturantroplogi [2011-09-30]
3 Högskoleverket Rapport 2008:44 R, s 17 
4 Århem 1994, s 8 
5 Högskoleverket Rapport 2008:44 R, s 21
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rad  olika  uttryck  och  former.  Något  som  dock  kan  ses  som  grundläggande  och 
gemensamt  för  etnografiskt  fältarbete  är  den  fysiska  närvaron  och  närheten  till  sitt 
studieområde, vilket sker genom att de facto vara på plats inom den samhällskontext 
som  ska  studeras.  Att  fysiskt  vara  på  plats  hänger  samman  med  ett  centralt 
metodbegrepp inom antropologin nämligen ”deltagande observation”, vilket innebär att 
man under fältarbetet lever och verkar inom den studerade samhällskontexten. Kort sagt 
deltar man som undersökande forskare i vardagslivet hos människor samtidigt som man 
i egenskap av att besitta ett utifrånperspektiv försöker fånga mönster och egenskaper i 
den studerade samhälleliga eller kulturella kontexten.         
Kaj Århem, professor i socialantropologi på Göteborgs universitet skriver ur antologin 
"Den  antropologiska  erfarenheten” följande  stycke  som  väl  sammanfattar  hur  det 
antropologiska fältarbetets mening och utförande kan tolkas: 

Grunden i det antropologiska kunskapsbygget är den långvariga vistelsen i fält, den nära 
och alldagliga kontakten med människor i byar och stadskvarter. Perspektivet på världen är 
inifrån och ut, nerifrån och upp; den etnografiska kunskapen kvalitativ och livsnära.6 

Vid en närmare betraktelse kan Århems ordval ”den långvariga vistelsen i fält” ses som 
kopplat till något som kan definieras som en klassisk bild av fältarbete. i vilket grunden 
ligger  i  att  fältarbetet  sker  över  en lång  tidsperiod  och  gärna i  en kulturell  kontext 
väsensskild  från  antropologens  egna.  En  av  funktionalismens  stamfäder  Bronislaw 
Malinowskis klassiska fältarbete vilket skedde under väldigt lång tidrymd på ögruppen 
Trobianderna  kan  ses  som  något  av  en  sinnebild  för  det  klassiska  antropologiska 
fältarbetet. Där antropologen metaforiskt uppslukas av sitt fält långt ifrån det som ur en 
västerländsk etnocentrisk synvinkel kan betecknas som ”civilisationen”. Denna typ av 
antropologiska  fältarbeten  finns  fortfarande  kvar,  men mycket  av  de  antropologiska 
fältarbeten  som  görs  idag  kan  ta  väldigt  annorlunda  uttrycksformer,  vilket  även 
synliggörs senare hos de intervjuade antropologerna i denna uppsats. Fältarbeten idag 
kan ske under både långvariga perioder och i korta återkommande, fältarbeten kan ske 
både nära och fjärran samt äga rum i väldigt varierande kontexter såsom t ex urbana 
stadsmiljöer,  glesbefolkad  landsbygd,  hos  olika  institutioner/företag  eller  bland 
papperslösa  immigranter.  Någonstans  i  detta  ligger  styrkan  i  det  antropologiska 
fältarbetet,  att  det  går  att  utföra  i  de  mest  varierande  kulturella  och  samhälleliga 
kontexter.             

1.3 Disposition

Kapitel 1: Inledning.
Första kapitlet ger en introduktion till uppsatsens tema samt ger en kortfattad inblick i 
socialantropologin och dess arbetsmetoder. 

Kapitel 2: Syfte och problemformulering.
Detta kapitel specificerar uppsatsens övergripande syfte, problemområden, 
avgränsningar samt presenterar vägledande frågeställningar.

Kapitel 3: Tidigare forskning.
Detta kapitel ger en överblick över tidigare forskning som är relevant för uppsatsens 
tema. Dels presenteras här en historisk tillbakablick på forskning kring 
informationsbeteenden och användarstudier. Kapitlet tar sedan upp relevant forskning 

6 Århem Kaj 1994, s 25 
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kring den akademiska världen i stort samt biblioteks- och informationsvetenskapliga 
studier kring antropologer.

Kapitel 4: Teoretiska utgångspunkter.
Under detta kapitel presenteras det övergripande teoretiska ramverket för uppsatsens 
vidare analys av det empiriska materialet. 

Kapitel 5: Metod.
I detta kapitel presenteras de undersökningsmetoder som använts för insamling av 
empiriskt material och vidare analys, samt reflektioner och ställningstaganden kring 
dessa.

Kapitel 6: Resultatredovisning och analys.
I denna del presenteras resultaten från intervjuerna under olika teman. Värt att notera är 
att det här inte presenteras någon ”ren” resultatdel. Resultaten vävs istället i detta stycke 
genomgående ihop med uppsatsens teorietiska ramverk.

Kapitel 7: Diskussion och slutsatser. 
Till den sista delen förs en diskussion kopplat till uppsatsens resultat, teoretiska 
utgångspunkter samt tidigare forskning. Slutligen görs en sammanfattande återkoppling 
till frågeställningarna.     

2 Syfte och problemformulering 

2.1 Problemformulering

En socialantropolog som är i fasen av att genomföra ett fältarbete kan i  många fall 
betraktas  utifrån  att  i  fysisk  mening  vara  frikopplad  från  sin  ordinära  sociala 
samhörighet. Socialantropologen står även i detta läge inför den krävande uppgiften att 
under en begränsad tid samla in och bearbeta etnografisk data, ett arbete som är av 
avgörande betydelse för det senare avhandlingsarbetet.  Vad uppsatsen vill försöka ta 
reda  på  är  socialantropologens  informationsbeteenden  kopplat  till  det  etnografiska 
arbetet.  Hur  hanterar  socialantropologen  under  perioder  med  fältarbete 
informationsbehov som uppstår kopplat till detta? Med detta menas informationsbehov 
av typen som ligger utanför den information som samlas in via det etnografiska arbetet 
med deltagande observation, intervjuer osv. Kort kring detta kan kan sägas att denna del 
av  det  etnografiska  arbetet  i  sig  utgör  en  krävande  och  komplicerad  form  av 
informationshämtning,  men en  ingående analys  av  detta  arbete  ligger  utanför denna 
uppsats ramar.       

En socialantropologs arbetsätt kan ofta även gå att likna vid en form av projektarbete 
som ofta lite grovt kan delas in i tre olika faser. Fas ett handlar om förberedelse inför 
fältarbete, fas två utgörs av själva fältarbetet och fas tre är arbetet som sker efter efter 
fältarbetet.  Intressant  blir  här  att  undersöka  skillnader  och  likheter  hos 
socialantropologernas informationsbeteenden i det etnografiska arbetes olika faser. Till 
yttermera  visso  är  det  på  sin  plats  att  poängtera  att  socialantropologins 
forskningsmetoder med fältarbeten och deltagande observation är inte en metod som 
unikt förbehållen socialantropologin. Exempel på denna typ av forskningsmetod går att 
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finna  hos  olika  akademiska  discipliner  inom samhällsvetenskapen.  Däremot  så  kan 
metoden sägas vara något av en utmärkande gemensam nämnare för socialantropologer 
som  akademisk  grupp,  och  utgör  själva  kärnan  inom  den  socialantropologiska 
forskningen.  En  särskiljande  faktor  som  socialantropologer  utmärker  sig  med  som 
akademisk  grupp  är  alltså  att  fältarbetet  är  en  sådan  fundamental  del  av  den 
vetenskapliga verksamheten. Och då handlar det om fältarbeten vilka sträcker sig över 
långa tidsramar och som hos ett flertal socialantropologer handlar om ett fältarbete som 
ligger avlägset ifrån socialantropologens kulturella och geografiska hemmiljö. 
Just dessa för socialantropologer utmärkande förutsättningar gör det till  en intressant 
grupp studera inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen.       

Även om uppsatsens undersökningsobjekt består av socialantropologer så finns här en 
tanke på att det i uppsatsens resultat ska gå att finna relevanta uppslag som även går att 
härleda  till  andra  grupper.  Andemeningen  här  är  att  det  i  socialantropologers 
arbetsmetod  med fältarbeten  på  för  aktören  geografiskt  avlägsna  orter  går  att  finna 
likheter  med  ett  flertal  andra  verksamheter.  I  vad  som  populärt  kallas  för  en 
”globaliserad  värld”  har  vi  fått  möjligheter  att  i  olika  nätverk  kommunicera 
sekundsnabbt över stora geografiska avstånd, detta faktum har dock inte inneburit vi 
samtidigt har minskat våra aktiviteter och resor till  olika geografiska platser i fysisk 
mening.

Hos många yrkesgrupper består den vardagliga praktiken till stor del av verksamhet på 
för individen geografiskt avlägsna platser. Ett av undersökningens syften är här att med 
empiriskt underlag från socialantropologers yrkesverksamhet undersöka vilka problem 
och  möjligheter  som  finns  i  informationskrävande  verksamheter  på  för  individen 
geografiskt  avlägsna  platser.  En  större  generaliserbar  frågeställning  kan  i  det  här 
sammanhanget tänkas vara: vad kan den geografiska platsen tänkas ha för betydelse för 
individens  informationsanvändande  och  beteende?  Finns  det  invanda  mönster  i  en 
individs  informationsanvändande  som  inte  är  applicerbara  bortom  individens 
hemmamiljö? Vilka gränser och möjligheter sätter den moderna informationsteknologin 
för  individens  informationsanvändande  på  avlägsna  orter?  En  antropolog  under 
fältarbete  befinner  sig  alltså  ofta  på  en  avlägsen  geografisk  plats  i  fysisk  mening, 
antropologen befinner sig även i en kulturell / social miljö som dels kan uppfattas som 
främmande för den enskilde antropologen men som samtidigt är huvudsyftet för dess 
vistelse. Intressant för denna uppsats är att ur antropologens perspektiv försöka fånga 
vad  dessa  variabler  kan  ha  för  inverkan  på  den  enskilde  antropologens 
informationsbeteenden. 
Antropologen Marita Eastmond skriver i antologin ”Den antropologiska erfarenheten” 
några tänkvärda rader som återkopplar till uppsatsens problemformulering:

Både antropologi och exil är resor ut och hem, verkliga och tänkta förflyttningar mellan 
platser  och  perspektiv.  Gränsöverskridandet  är  också  en  del  av  många  människors 
erfarenhet idag som arbetsmigranter, pendlare, turister, utlandsstuderande. Det speglar en 
globalisering av erfarenheter på många plan, där inte bara människor och kapital flyter över 
gränserna utan också idéer och budskap av olika slag, med oväntade igenkännanden i det 
främmande och tvärtom. 7

Eastmond ger i detta textstycke uttryck för den specifika situation som en antropolog 
ställs inför vid genomförandet av etnografiska fältstudier. Texten återkopplar även till 

7 Eastmond 1994, s 237
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att  det  i  antropologens  arbetsmetod  går  att  finna  kopplingar  till  andra  gruppers 
upplevelser  och förutsättningar  samt ger  en bild av en värld där  budskap och idéer 
(information i vidare mening) ”flyter över gränserna”. I detta så sätter Eastmonds text 
fingret på vad denna uppsats vill undersöka.           

Ett annat av uppsatsens problemområden är även att se till den akademiska miljön som 
socialantropologer  befinner  sig  inom  och  sätta  det  i  relation  till  deras 
informationsbeteenden.  Uppsatsens  stävan  är  här  att  undersöka  vilka  formella  och 
informella  informationskanaler  som  socialantropologer  använder  i  sitt  vardagliga 
yrkesutövande.  Hur  ser  socialantropologers  informationssökande  ut  under  fältarbetet 
respektive arbetet på det akademiska hemmamiljön. Finns det skillnader och likheter 
hos informationssökandet i dessa två arbetsmoment? 
Och vad  har  den  akademiska  miljö  med sina  specifika  krav  och  förutsättningar  för 
inverkan på socialantropologers informationsbeteenden? Ett särskilt fokus kommer här 
att ligga på att undersöka i ett informationsrelaterat avseende hur kopplingarna till den 
akademiska hemmiljön ser ut under perioder med fältarbete. Vad har den akademiska 
hemvisten  för  betydelse  för  en  socialantropologs  informationsanvändande  och 
informationssökande under det antropologiska fältarbetet, och hur ser kommunikationen 
ut  mellan  den  enskilde  antropologen  och  institution  /  kollegor  ut  under  detta 
arbetsmoment?         

2.2 Undersökningens syfte

Uppsatsens  syfte  är  att  undersöka  yrkesverksamma  socialantropologers 
informationsbeteenden under perioder med fältarbeten. Områden kopplat till detta är se 
till vilka informationskällor som används, samt vilka upplevda informationsbehov som 
uppges av de intervjuade socialantropologerna under fältarbeten.  Socialantropologins 
arbetsmetoder utgörs ofta av långa perioder med arbete i fält, och då handlar det ofta om 
fältarbete  på  platser  som  ligger  på  geografiskt  avlägsna  platser  i  förhållande  till 
socialantropologens hemort. Uppsatsens strävan ligger i detta att undersöka hur dessa 
specifika  arbetsmetoder  inom  socialantropologin  kan  ha  för  inverkan  på  deras 
informationsbeteenden samt koppla detta till socialantropologerna akademiska kontext. 

2.3 Frågeställningar

Utifrån ovan beskrivna syfte och problemformulering med denna uppsats kan följande 
frågeställningar fungera som vägledare i det fortsatta arbetet:

• Hur ser en socialantropologs informationsbehov och informationshämtning ut 
kopplat till det etnografiska fältarbetet? 

• Vilka slags faktorer kan påverka socialantropologers informationsbeteenden 
under det etnografiska fältarbetet?

2.4 Avgränsningar

Huvudsyftet  med  denna  uppsats  är  att  studera  socialantropologers 
informationsbeteenden  med  fokus  på  socialantropologens  etnografiska  arbetsmetod. 
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Undersökningen  undersöker  med  andra  ord  olika  aspekter  av  socialantropologers 
informationssökande  informationsbehov  och  informationsanvändande  som finns  och 
uppstår inom det vetenskapliga arbetet. Som empiriskt underlag används intervjuer med 
socialantropologer som är verksamma inom ett svenskt universitet. 

För undersökningens urval har även intervjuer riktats mot socialantropologer som har 
tidigare  erfarenhet  av  etnografiskt  fältarbete.  Nyantagna  doktorander  inom  ämnet 
socialantropologi hade även det varit intressant som målgrupp. Men i denna uppsats 
ligger  fokus  på  att  ur  socialantropologins  etnografiska  arbetsmetod  försöka  fånga 
informationsbeteenden och informationsbehov med ett huvudfokus på det etnografiska 
fältarbetet.  Därav blir  fokusgruppen av  nödvändighet  socialantropologer  som har  en 
viss antropologisk erfarenhet och som under tidigare forskningsperioder har genomfört 
minst ett större antropologiskt fältarbete.
Socialantropologin  som  ämne  kan  beskrivas  som  en  ett  akademiskt  ämne  med  en 
myriad  av  olika  inriktningar  och  forskningsområden,  såväl  geografiska  som  i 
forskningsämnen.  Denna  uppsats  kommer  inte  försöka  röna  ut  skillnader  mellan de 
olika  inriktningarna,  fokus  kommer  att  ligga  på  socialantropologens  akademiska 
samhörighet och specifika arbetsmetoder som gemensamma nämnare. 
En avgränsning görs dock mot den fysiska antropologin som kan sägas tillhöra en annan 
vetenskaplig tradition vilken ligger närmare naturvetenskap och arkeologi.         

Andra intressanta perspektiv som ligger utanför uppsatsens undersökningsområde skulle 
kunna vara att använda sig av ett genusperspektiv, finns skillnader mellan manliga och 
kvinnliga socialantropologers informationsbeteenden? 
Vidare skulle det kunna läggas ett informationsvetenskapligt fokus på den information 
som  socialantropologen  samlar  in  via  deltagande  observation  och  intervjuer  i  den 
undersökta  kultursfären.  Till  detta  kan  nämnas  på  vilka  sätt  och  sammanhang 
socialantropologen  samlar  in  data  i  form  av  fältanteckningar,  ljudupptagningar, 
fotografier  med  mera.  Denna  uppsats  fokus  ligger  dock  snarare  på  det 
informationsbehov som finns utöver den etnografiskt insamlade informationen men som 
har relevans för socialantropologens arbete.
För att konkretisera denna skillnad mellan olika former av information som används av 
antropologer har jag med inspiration från artikeln ”Information literacy standards for  
anthropology and sociology” valt att använda mig av termerna primära och sekundära 
källor.8

Primära källor: Så kallad ”rå” data i form av fältanteckningar, ljudupptagningar eller 
andra  former  av  obearbetad  information  som  härstammar  från  det  etnografiska 
fältarbetet.
Sekundära källor:  Övrig information som används inom ramen för det etnografiska 
arbetet,  t  ex  böcker,  monografier,  tidskrifter,  regerings-  och  regionala  officiella 
dokument med mera. 
Denna uppsats fokus kommer alltså att ligga på antropologens användning av sekundära 
källor.         

8 Information literary standards for anthropology and sociology, 2008 s 344
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3 Tidigare forskning

3.1 Studier kring informationsbeteenden

Biblioteks- och informationsvetenskap är en disciplin med ett flertal olika inriktningar. 
En av de på senare tid mer framträdande grenarna är den forskning som inriktar sig på 
att  studera  individer  och  gruppers  olika  användning  och  förhållningssätt  med 
information och informationssystem. Ett centralt begrepp i detta sammanhang, och även 
i denna uppsats, är ”human information behaviour”. I en fri översättning till svenska 
skulle  det  här  kunna  stavas  ”mänskligt  informationsbeteende”  eller  i  en  förkortad 
version ”informationsbeteende”.

En  person  som  är  starkt  förknippad  med  begreppet  informationsbeteende  är  den 
engelske forskaren T.D Wilson som med ett flertal olika studier sedan 1980 talet har 
kommit  att  utveckla  informationsbeteendebegreppet.  I  artikeln  ”Human  Information 
Behaviour” ger Wilson en överblick över forskningsområdets tillkomst och förändrade 
karaktär genom åren. Enligt Wilson går det att finna en startpunkt för forskningen kring 
informationsbeteende i en vetenskaplig konferens som hölls år 1948 under namnet The 
Royal Society Scientific Information Conference.9  Enligt Wilson var denna konferens 
något  av  ett  första  steg  för  denna  forskningsinriktning  i  och  med  att  med  denna 
konferens satte ett fokus på att  försöka förstå hur människor använder information i 
relation till sin verksamhet och arbete. Denna konferens och även en senare uppföljning 
av denna konferens med namnet International conference on Scientific Information (år 
1958) var syftena att studera olika aspekter av informationsrelaterade företeelser inom 
en vetenskaplig eller teknologisk kontext.10 Sedan dess har forskningen fått en större 
bredd, och undersökningar kring informationsbeteende har genomförts hos en rad olika 
samhälls- och yrkesgrupper.
Ett annat gemensamt drag för de presenterade arbetena på dessa två konferenser var att 
de var fokuserade på studera olika system snarare än användarna själva.11 Detta fokus på 
att studera system kom även att bli en gemensam nämnare för den tidiga forskningen 
inom detta område.
I  artikeln ”Fifty  Years of  Information Behaviour  Research” beskriver  Wilson om en 
förändring  som skedde  under  1960-talet  då  det  börjar  komma flera  undersökningar 
inom biblioteksvärlden med fokus på användare (”user studies” med engelska termer), 
det  börjar  även  komma  flertalet  undersökningar  i  folkbibliotek  kring  detta.  Wilson 
beskriver här att det som på den tiden gick under benämningen ”user studies” sedermera 
skulle utvecklas till det forskningsfält som idag går under benämningen ”information 
behaviour” Wilson beskriver dock att huvudfokus i dessa tidiga studier fortfarande låg 
på själva systemen.12      

Även idag brukar vissa texter  gå under benämningen ”användarstudier”,  i en del fall 
kan  detta  dock  vara  en  aning  missriktat  då  själva  begreppet  ”användare”  i  sig  kan 
uppfattas  som  något  begränsande.  I  begreppet  ”användare”  blir  själva 
grundförutsättningen att det finns ett specifikt system som ”användaren” använder sig 
utav. Det finns naturligtvis studier där själva syftet med studien är att undersöka just 
9 Wilson 2000, s 50 
10 Wilson, 2000 s 51
11 Wilson, 1994
12 Wilson, 2010
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individers användning av ett specifikt system och där begreppet användare är brukbart. 
Men en stor del av de studier inom forskningsgrenen ”information behaviour” anlägger 
ett  mer  holistiskt  perspektiv  där  man  undersöker  individer  och  gruppers 
informationssökning  och  relationer  till  olika  former  av  information  och 
informationskällor.  Kännetecknande för  denna typ av forskning kan sägas  att  man i 
detta sätter människan i centrum som forskningsobjekt.  

Wilson beskriver i artikeln ”Information needs and uses: fifty  years of progress” en 
viktig  förändring  som  sker  under  1980-talet  där  studierna  ändrar  huvudfokus  från 
system till  person.13 Wilson  själv tillsammans med andra forskare börjar  här  via  ett 
informationsvetenskapligt  perspektiv  sätta  människan i  centrum för  undersökningen, 
detta  genom vad som i  många fall  skulle  kunna klassificeras  som sociologiska  och 
psykologiska perspektiv.    

Wilson  beskriver  denna  förändring  inom  forskningen  som  en  ”person  centred 
paradigm”.14 Detta är även något som Donald O Case beskriver med följande ordalag.
”The emphasis away from the structured 'information system' toward the person as a 
finder, creator, and user of information”15      
Det handlade alltså om en rörelse mellan två olika perspektiv som kan distingeras som 
ett systemcentrerat och ett personcentrerat perspektiv. På samma gång sker här en skifte 
från  kvantitativa  undersökningar  med  positivistiska  anslag  mot  fler  studier  med  en 
kvalitativ  karaktär.  Tidigare  undersökningar  som  ofta  innefattade  vokabulären 
”information  needs”  genomfördes  med  olika  former  av  kvantitativt  insamlad  data 
genom enkäter och liknande. I och med det på 1980-talet framväxande personcentrerade 
paradigmet inom forskningen kommer kvalitativa metoder med framförallt intervjuer att 
få  en  allt  större  betydelse.  T.D  Wilson  var  en  av  drivkrafterna  i  denna  förändrade 
forskningsinriktning  inom biblioteks-  och  informationsvetenskapen då  han  i  artikeln 
”On  user  studies  and  information  needs” från  1981  framhäver  vikten  av 
personcenterade  studier  med  kvalitativa  metoder.16 Sedan  dess  har 
forskningsinriktningen  växt  och  det  har  producerats  ett  stort  antal  studier  kring 
informationsbeteenden hos olika grupper av en rad olika forskare. I en senare artikel 
från  2010  ger  dock  Wilson  uttryck  för  att  det  saknas  mer  storskaliga  kvantitativa 
undersökningar inom ämnet som komplement till de kvalitativa undersökningarna.17     

3.2 Studier av den akademiska världen

3.2.1 Homo Academicus

Den enskilde socialantropologen är en individ i en yrkesverksamhet som i likhet med 
andra  individer  inom  andra  områden  ingår  i  ett  större  socialt  sammanhang.  I 
socialantropologens fall så handlar det om att ingå i ett sammanhang som utgörs av den 
akademiska  världen.  Inom  ramen  för  den  akademiska  världen  med  sina  speciella 
traditioner och förutsättningar finns det även underliggande och differentierade sociala 
världar. Detta faktum kommer att sätta normer och gränser för den individ som ingår i 
detta sammanhang, och i vårt fall den enskilde socialantropologen. 

13 Wilson, 1994
14 Wilson, 1994
15 Case, 2006, s 6
16 Wilson, 1981
17 Wilson, 2010
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I  en översikt  av studier av den akademiska världen är det ett arbete som är värt att 
särskilt  lägga  på  minnet,  ”Homo  Academicus” av  den  franske  sociologen  Pierre 
Bourdieu.   I  detta  arbete  som  presenterades  år  1984  i  hemlandet  Frankrike  vände 
Bourideu blicken mot sin egna hemmaplan, den franska universitetsvärlden. Bourdieu 
belyser  förtjänstfullt  i  detta  arbete  universitetsvärldens  specifika  miljöer  och 
förhållanden. Det intressanta med Bourdieus arbete är hur han med hjälp av sina väl 
utarbetade sociologiska metoder och verktyg analyserar den akademiska världen och 
med ett  kritiskt  granskande  öga  nagelfar  dess  verksamhet  och  företeelser.  Bourdieu 
använder  sig  alltså  av  samma  metoder  och  teorier  som  han  använder  vid  andra 
sociologiska  studier,  och  det  handlar  inte  om  någon  förskönande  bild  av 
universitetsvärlden. Bourdieu belyser snarare hur universitetsvärlden i likhet med övriga 
delar samhället består av en komplicerad social värld med varierande inbördes sociala 
positioneringar och maktsträvanden mellan grupper och individer. 
En  central  punkt  i  vad  Bourdieu  tycks  vilja  förmedla  med  sitt  arbete  är  att 
universitetsvärlden  i  egenskap  av  att  besitta  den  socialt  tillskrivna  rätten  till 
objektiveringar av omvärlden  inte står fri från att självt utsättas för en objektiverande 
granskning. Just detta tycks vara av stort värde för Bourdieu och är något som han ser 
vara utvecklande för den akademiska världen i sig självt. I slutordet på den svenska 
översättningen från 1996 skriver Bourdieu om detta. 
”Samhällsvetenskapen kan nå sina mest betydande framsteg genom att ständigt sträva 
efter efter en sociologisk kritik av det sociologiska förnuftet”.18

Vidare skriver Bourdieu om vikten att inom samhällsvetenskapen betrakta den sociala 
uppkomsten av de begrepp och frågeställningar som görs.
För  koppla  vidare  till  denna  uppsats  ambitioner  så  kan  det  ödmjukt  sägas  att  det  i 
relation  till  Bourdieus  tes  går  att  hitta  en  god  relevans  för  studiens  syfte.  Själva 
huvudintresset som är att studera informationsbeteenden hos en akademisk grupp kan 
sägas  ingå  som  en  del  av  en  större  akademisk  kontext.  En  forskares 
infomationssbeteenden kan inte frikopplas från det sociala sammanhang som han ingår 
i,  dessutom  är  en  forskares  relationer  till  information  och  informationssökande  en 
central  och  viktig  del  av  den  akademiska  verksamheten.  Alltså  blir  en  studie  av 
informationsbeteenden  i  ett  större  perspektiv  en  del  av  studiet  av  den  akademiska 
världen i stort.   

Utifrån den bild som Bourdieu målar upp av det franska universitetsväsendet blir det 
förståeligt  varför  han  framhäver  vikten  av  en  sociologisk  kritik  av  den  akademiska 
världen. Denna värld som ur samhällets synvinkel har tilldelats förtroendet att studera 
omvärlden utgörs av en en komplex och mångfacetterad social miljö. Detta faktum gör 
det av högsta relevans att  studera universitetsvärlden i  sig självt.  Att  undersöka den 
miljö utifrån var de vetenskapliga frågeställningarna och antagandena har sitt ursprung 
kommer med Bourdieus tes att bidra med en större förståelse för bakgrunden till dessa 
och på så sätt skapa en helhetsbild. På samma sätt är det av stor vikt för en biblioteks- 
och  informationsvetenskaplig  studie  kring  informationsbeteenden  hos  en  viss 
akademisk  grupp  att  skapa  sig  en  förförståelse  kring  hur  den  i  generella  termer 
akademiska världen fungerar och är uppbyggd. Nu går det dock som flera har påpekat 
innan  inte  att  göra  en  direkt  jämförelse  mellan  den  franska  universitetsvärld  som 
Bourdieu beskriver i sin bok med den svenska universitetsvärlden av idag. Däremot kan 
Bourdieus  verk  fungera  som  inspiration  och  vägledare  vid  studier  av  ett  specifikt 
18   Bourdieu, 1996 s 255
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problemområde inom universitetsvärlden för att för att förstå hur strukturer inom ett 
universitetsväsen kan se ut.         

3.2.2 Den akademiska kunskapsväskan 

Av studier kring informationsbeteenden hos akademiker inom en nordisk kontext så kan 
Harriet Lönnqvists studie av forskare inom humaniora ”Humanister söker information  
eller mötet  med den Litauiske skoputsaren” räknas som en av de mest  välciterade i 
efterkommande  studier.  Studien  skulle  även  gå  att  betraktas  som  en  av  de  första 
studierna  av  akademiker  i  en  nordisk  kontext  som  ansluter  sig  till  det  kvalitativa 
forskningsparadigmet  inom  forskningen  kring  informationsbeteende.  Som  empirisk 
grund använder sig Lönnqvists studie av temaintervjuer med 64 intervjupersoner med 
verksamma humanistiska forskare på nordiska universitet och högskolor. 

Ett centralt begrepp i Lönnqvists studie är vad hon väljer att kalla för ”kunskapsväska”. 
Med denna väskmetafor vill Lönnqvist åskådliggöra vilken roll en forskares samlade 
bas av tidigare inhämtad information och kunskap. Vad Lönnqvist vill lyfta fram i detta 
är  att  forskaren inte utgår från ett ”nolläge” i sitt  informationssökande, den samlade 
tidigare  erfarenheten  är  i  detta  en  variabel  som  påverkar  forskarens 
informationssökande.19 Detta kan tolkas på så vis att forskaren under sin verksamma 
karriärs fortgång bygger upp en växande bas av samlad information som i sin tur utgör 
knutpunkter  för  vidare  informationssökning.  Det  handlar  med  andra  ord  om  en 
fortgående  process  under  forskningskarriären  där  forskaren  fyller  den  imaginära 
kunskapsväskan. Detta innebär i sin tur att forskare i början av sin karriär inte har lika 
stort  innehåll  i  sin  kunskapsväska,  och  har  därmed  genom  den  inte  lika  många 
knutpunkter  till  vidare  information.  Begreppet  ”kunskapsväska”  går  ur  Lönnqvists 
resonemang  att  tolka  som  ett  vitt  begrepp  vilket  kan  infatta  såväl  ett  personligt 
kontaktnätverk som den samlade beläsenheten och kunskapen inom ett ämne. 

I  Lönnqvists  studie  framkommer  att  hos  de  humanistiska  forskarna  spelar 
kedjesökningar av litteratur en väldigt viktig roll20. Hur pass framgångsrikt en forskare 
kan använda sig av metoden med kedjesökning står dessutom i relation till forskarens 
kunskapsväska, med en större kunskapsväska finns det följaktligen fler ingångsvägar till 
att påbörja en kedjesökning. 
För att exempelgöra detta så har tex en forskare med en stor samlad kunskapsväska en 
lättare till att påbörja en kedjesökning med fler ingångar till detta än en ny forskare med 
mindre kunskapsväska. En mer erfaren forskare har dessutom enligt Lönnqvist genom 
sin  kunskapsväska  bättre  förutsättningar  att  välja  rätt  riktning  och  rätt  spår  i 
kedjesökningarna,  detta  beskrivs  som  något  av  de  främsta  ”konsterna”  i  den 
humanistiske  forskarens  informationsökning.21 I  studien  framkommer  även  att  icke-
etablerade forskare med mindre kunskapsväska som en konsekvens använder sig mer 
utav ämnesordsökningar  i  bibliotekskataloger och andra liknande former av formellt 
inriktad informationssökning.22

Andra  slutsatser  i  Lönnqvists  studie  är  att  informell  informationssökning  via  sitt 
personliga kontaktnät sågs vara av stor vikt bland de humanistiska forskarna. En annan 

19 Lönnqvist 1988, s 65
20 Lönnqvist 1988, s 69
21 Lönnqvist 1988, s 65
22 Lönnqvist 1988, s 69
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gemensam  nämnare  bland  de  intervjuade  forskarna  var  att  de  sällan  gick  till  en 
bibliotekarie  i  sitt  informationssökande.  Vanliga  svar  från  intervjupersonerna  var  att 
man inte ville eller inte vågade lämna ifrån sig informationsökningen på någon annan.23 

3.2.3 Informationssökningskarriär och informationssökningskapital
 
Bourdieus undersökningar kring den akademiska världen och särskilt dennes teoretiska 
ramverk har inom bibliotek och informationsvetenskapen fått ett betydande genomslag. 
Ett utmärkande och närliggande exempel på detta är Lars Seldéns doktorsavhandling 
”Kapital  och  karriär”.  Seldéns  avhandling  undersöker  ur  ett  brett  perspektiv 
informationssökning  och  informationsanvändning  inom  den  akademiska 
yrkesverksamheten.  Som empiriskt  underlag  använder  sig  Seldén  av  intervjuer  med 
informanter  från  en  företagsekonomisk  institution.  För  att  nå  fram  till  sina  teser 
använder sig undersökningen av ett brett urval av informanter med intervjuer av såväl 
nyblivna doktorander i  inledningsfasen av sin forskningskarriär  till  seniora forskare 
med många års erfarenhet inom fältet. 

Just detta faktum att undersökningen anlägger denna breda urvalsmodell av informanter 
utgör  en grundförutsättning för två av avhandlingens centrala  teman vilka är  det  av 
författaren  myntade  begreppen  ”informationssökningskarriär”  och 
”informationssökningskapital”.  Begreppet  informationssökningskarriär  kan  kortfattat 
sammanfattas som den långdragna process som en forskare går igenom för att utöka sin 
samlade  erfarenhet  av  informationsökning  och  kunskapsmassa. 
Informationssökningskarriären med det inbakade begreppet ”karriär” är med andra ord 
något som sträcker sig över en stor tidsram och följer med forskaren under hela dess 
aktiva  yrkesverksamhet.  Seldén  liknar  här  informationssökningskarriären  med  olika 
trappsteg  forskaren  tar  under  sin  yrkesverksamma  tid.24 Begreppet 
informationsökningskarriär kan i en vidare tolkning ses som en syntes av ett flertal olika  
teroretiska utgångspunkter. En koppling går här att finna till Harriet Lönnqvists tankar 
om en kunskapsväska som forskaren som bär med sig och fyller på med information.25 

En annan tydlig inspiration till tesen om en informationssökningskarriär går att göra till 
Carol  Kuhlthaus  tankar  kring  informationssökning  som  en  utdragen  process.26 

Begreppet informationssökningskarriär för dock upp synen på informationssökning som 
process upp ytterligare en nivå och lägger till ett tidsperspektiv som innefattar år och 
decennier. 

Informationssökningskarriären  är  också  nära  förknippat  med  det  av  Bourdieu 
inspirerade  begreppet  informationssökningskapital.  Informationssökningskapital  kan 
här ses som den samlade massa av erfarenhet och kunskap kring informationssökning 
som en forskare besitter. Informationssökningskapital är i likhet med Lönnqvist tes om 
kunskapsväskan något som forskaren  samlar på sig under sin yrkesverksamhet. Det 
samlade informationssökningskapitalet  utgör sedermera själva grunden till  forskarens 
informationssökningskarriär. En påbyggnad av forskarens informationssökningskapital 
kan alltså innebära nya steg på informationssökningskarriären.  

Kopplat till teserna kring informationssökningskarriär och informationssökningskapital 

23 Lönnqvist 1988, s 80
24 Seldén 2004, s 235
25 Lönnqvist 1988
26 Kuhlthau 2004
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gör Seldén en viktig distinktion mellan olika kategorier av informationssökning. 
Dessa benämner Seldén som:

• Formellt orienterad informationssökning
• Socialt orienterad informationssökning 
• Socialt dirigerad informationssökning27

Med  formellt  inriktad  informationssökning  menas  den  mer  traditionella 
informationssökningen  som  sker  via  exempelvis  biblioteksanvändande,  sökningar  i 
databaser,  referenslistor  med  mera.  Kännetecknande  för  den  formellt  inriktade 
informationssökningen  är  att  den  har  något  av  en  mer  individuell  karaktär. 
Informationssökandet kan till största delen sägas ske på egen hand med hjälp av olika 
former  av  informationssökningshjälpmedel,  möjligen  så  kan  även  hjälp  från  en 
bibliotekarie här räknas in som en form av hjälpmedel för informationssökningen. 

Socialt orienterad informationssökning är däremot något som i högsta grad kan kopplas 
till  forskarens  sociala  kontext.  Socialt  orienterad  informationssökning  kan  kortfattat 
beskrivas  som  vägar  till  information  som  går  att  finna  i  olika  former  av  sociala 
kontakter. Det kan handla om att hitta vägar till information via kollegor, handledare, 
konferensdeltagande med mera, kort sagt alla former av interpersonella kontakter som 
en forskare besitter. Socialt orienterad informationssökning är alltså starkt kopplat till 
forskarens akademiska och sociala nätverk. Detta faktum tar sin återspegling i vilken 
fas  av  informationssökningskarriären  som  en  forskare  befinner  sig  på.  En  senior 
forskare  har  som en  naturlig  följd  mer  välutvecklade  former  för  socialt  orienterad 
informationssökning  med  sin  långa  erfarenhet  av  den  akademiska  världen  och  har 
skaffat ett större kontaktnät. 

Socialt  dirigerad  informationssökning  är  vad  Seldén  närmast  liknar  vid  en  form av 
mästare-gesäll  förhållande.  Där  det  handlar  om information  som förs  vidare  till  en 
”gesäll” med någon form av bakomliggande syfte. Som Selden också nämner så är i 
detta fallet termen informationssökning något missvisande och föreslår istället den mer 
passande termen informationsspridning.28 Den intressanta delen med socialt  dirigerad 
informationssökandet  är  att  här  blir  själva  källan  till  information  (t  ex  en  senior 
forskare) den aktiva delen i informationsutbytet, medan den mottagande parten (t ex en 
junior forskare) tar en en mer passiv roll. Dom bakomliggande orsakerna till  socialt 
dirigerad informationssökning kan i vissa fall tolkas som en form av kontroll över den 
akademiska reproduktionen. Med Bourdieus ”Homo Academicus” i färskt minne finns 
det en klar logik i den socialt socialt dirigerade informationssökningen. Det kan här 
handla om att förstärka och upprätthålla ett akademiskt fält genom en aktiv påverkan av 
en juniors vägar till ökat symboliskt kapital och fungera som en kontrollmekanism för 
den egna reproduktionen.   

 3.3 Biblioteks- och informationsvetenskapliga studier kring 
antropologer

Det  vore  väl  något  av  en  överdrift  att  påstå  att  det  inom  den  biblioteks-  och 

27 Seldén, 2004 s 248
28 Seldén 2004 s 252
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informationsvetenskapliga  forskningen  finns  en  uppsjö  av  studier  kring 
socialantropologer som akademisk grupp. I mina databas och artikelsökningar kom jag 
dock att stöta på ett fåtal tidigare undersökningar i ämnet. I ärlighetens namn så blev jag 
faktiskt något av förvånad över att hitta dessa texter, jag hade nästan utgått ifrån att det 
inte fanns tidigare undersökningar på just detta (något som bekräftar tesen hos dem som 
hävdar att det i dagens stora kunskapsmassa alltid går att finna någon information inom 
alla områden). För att försvara uppsatsens veteskapliga relevans kan det dock vara värt 
att påpeka att ingen av de tidigare studierna anlägger samma perspektiv med fokus på 
det antropologiska fältarbetet. Dessutom har de två större studierna som jag funnit ett 
stort  antal  år  på  nacken (1973 respektive  1993).  Lite  hårddraget  så  har  de  tidigare 
studiernas största fokus legat på den information som antropologerna använder sig av, 
medan  denna  undersökning  sätter  största  fokus  på  själva  antropologen  och  dess 
informationsbeteenden.  

3.3.1 Användarstudier på antropologer

De två främsta och mest utförliga arbetena kring ämnet är två stycken masteruppsatser. 
Den  ena  härstammar  från  år  1973  och  går  under  titeln:  ”Information  Needs  and 
Bibliographic  problems  of  the  Anthropology  Departments  at  U.N.C.  and  Duke 
University”.  Skriven av Norman Kent Spurling på North Carolina University, Chapel 
Hill School of Library Science. 
Den  andra  uppsatsen  utgiven  år  1993  har  en  snarlik  titel:  ”Information  Needs  of  
Anthropologists”.  Skriven av Jonathan Hartman på Kent  State University,  School  of 
library  and  information  science.  Värt  att  notera  i  sammanhanget  är  att  den  senare 
uppsatsen inte innehåller några referenser till den tidigare. 
Hartmans studie är av en kvantitativ karaktär och bygger på en enkätstudie besvarad av 
70  st  verksamma  antropologer  på  ett  antal  olika  nordamerikanska  universitet. 
Sammanfattningsvis kan sägas om Hartmans studie att fokus ligger på att undersöka 
vilka som är de viktigaste informationskällorna som antropologer generellt använder sig 
utav.  I  Hartmans  slutsatser  finner  han  att  bland  de  undersökta  antropologerna  är 
tidskrifter den viktigaste källan till information, tätt följt av böcker/monografier, egna 
fältanteckningar och egna boksamlingar. Andra informationskällor som används (men ej 
i lika hög utsträckning) av den undersökta antropologerna är kartor och fotografier. I 
Hartmans studie framkommer också att referenslistor i tidskrifter och böcker hör till de 
viktigaste  vägarna  till  att  lokalisera  och  finna  information.29 Med andra  ord  hör  sk 
kedjesökningar eller snöbollsökningar till de vanligaste metoderna som de undersökta 
antropologerna använder sig utav. 

Spurlings tidiga studie från år 1973 är ett något större arbete, fokus ligger här på att 
undersöka antropologernas  biblioteksvanor och viktigaste  informationskällor. Studien 
kan sägas vara uppdelad i  två delar.  Första delen av studien har en mer kvantitativ 
karaktär där en enkätstudie ligger till grund, i andra delen har Spurling genomfört ett 
antal  intervjuer  med  ett  antal  verksamma  antropologer.  Sprulings  uppsats  kan  i 
intervjudelen sägas anlägga ett tydligare användarperspektiv i sin studie än Hartmans 
mer kvantitativa studie. Spurlings studie visar även den på att kedjesökningar med hjälp 
av referenslistor i böcker och tidskrifter är en väldigt viktig väg för antropologerna att 
leta  information  och  hålla  sig  uppdaterad.  I  Spurlings  studie  framkommer  även att 
informella  vägar  till  information  är  av  väldigt  stor  betydelse  för  de  undersökta 

29 Hartman 1993, s 30 - 33
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antropologerna.  En  stor  del  av  de  tillfrågade  uppger  att  samtal  med  kollegor  och 
deltagande  på  konferenser  spelar  en  viktig  roll  för  att  hålla  sig  uppdaterad.  I 
enkätstudien  har  fler  antropologer  angett  att  sociala  sammankomster  med  kollegor 
ansågs vara en viktigare väg till information än bibliotekskatalogen, vilket visar på den 
informella  informationssökningens  stora  betydelse.30 Spurlings  studie  som  även 
infattade  studenter  på  grundnivå  konstaterade  att  studenterna  i  högre  utsträckning 
använde sig av formella vägar till information än de etablerade antropologerna.
Även Spurlings studie visar på att bland de undersökta antropologerna uppskattade de 
att tidskrifter tillhörde den viktigaste källan till information, men även att böcker och 
monografier vara nästintill lika viktiga för sin forskning. Spurling finner även att de 
undersökta antropologerna i stor utsträckning bygger upp egna samlingar med vad de 
anser  vara de viktigaste  verken,  och använder  sig  av biblioteken för  det  mer sällan 
använda materialet.31

3.3.2 Komparativa studier innefattande antropologer 

En mer nutida studie som delvis infattar socialantropologer som akademisk grupp är 
artikeln  ”A  comparative  Study  of  Book  and  Journal  Use  in  Four  Social  Science  
Disciplines”  av Allison M. Sutton och JoAnn Jacoby publicerad år 2008. Sutton och 
Jacoby har här gjort en jämförande enkätstudie mellan fyra olika samhällsvetenskapliga 
discipliner som infattar antropologi, psykologi, sociologi och socialt arbete. 
Intressant  i  denna  studie  är  att  de  kommer  till  slutsaten  att  bland  de  undersökta 
disciplinerna så märker antropologin ut sig genom att de i högre utsträckning använder 
sig av böcker och monografier till sin forskning. Detta är något som står i kontrast till 
de andra undersökta samhällsvetenskapliga disciplinerna vilka inte använder sig i lika 
hög  grad  av  böcker  till  sin  forskning.  De  andra  undersökta  disciplinerna  anger 
vetenskapliga  tidskrifter  som den  främsta  informationskällan  i  sitt  forskningsarbete. 
Däremot används böcker i hög grad till undervisning inom dessa discipliner. Sutton och 
Jacoby illustrerar detta fenomen genom att ställa upp följande stapeldiagram som tydligt 
visar på att böcker är av särskild vikt för forskningen inom antropologin. Detta är något 
som i Sutton och Jacobys studie ytterligare bekräftas i att de finner siffror på att just 
antropologer  är  de  flitigaste  på  att  låna  biblioteksböcker  bland  de  undersökta 
disciplinerna.

30 Spurling 1973, s 33
31 Spurling 1973, s 87 - 99
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Figur 1: Type of material used most often for teachning and research.32  
 
En annan intressant generell iakttagelse som görs av Sutton och Jacoby är att de i sin 
studie  och  i  relation  till  tidigare  underökningar  finner  att  de  informella 
informationsvägarna  via  kollegor  ser  ut  att  minska  i  betydelse.  Och att  följaktligen 
formella  vägar  till  information  får  ökad  betydelse.  Soutton  och  Jacoby  refererar  i 
samband med detta till en studie av C. Gould & M.J Handler (Information needs in the  
social sciences: An assessment. Mountain View, CA: Research Libraries group). Sutton 
och Jacoby resonerar här med utgång ur Gould och Handlers studie att en orsak till den 
informella informationssökningens minskade betydelse inom samhällsvetenskapen står 
att finna i en ökad specialisering. I takt med att det sker en ökad specialisering inom de 
samhällsvetenskapliga disciplinerna i kombination med ett ökat antal forskare och en 
ständig tillväxt av kunskapsmassan kommer informella informationsvägarna att minska 
i betydelse.33 Med andra ord kan detta tolkas på sätt att det för den enskilde forskaren 
blir svårare att finna informella informationsvägar (såsom kollegor, personliga nätverk 
mm) ju mer specialiserad man är inom sin disciplin. Detta i kombination med en ständig  
ökning av den övergripande mängden information inom en disciplin ställer den enskilde 
forskaren  inför  en  situation  där  formella  informationsvägar  (såsom  databaser  och 
bibliotekskataloger) får en större betydelse. 
Ovan nämnda studie av Gould och Handler, ”Information Needs in the social sciences:  
An  Assessment”  från  år  1989  är  en  intervjustudie  som  gjordes  inom  fem  olika 
samhällsvetenskapliga discipliner vari antropologi ingår. Gould och Handler poängterar 
här  i  sin  studie  att  just  antropologi  är  en  disciplin  med  fokus  på  fältarbete  vilket 
påverkar  hur  informationsbehovet  och  informationsanvändningen  ser  ut.  Gould  och 
Handler sammanfattar detta när de skriver:

Anthropologists make infrequent use of secondary literatures and even of libraries. They 
rely instead on thier  personal  libraries,  journal subscriptions,  conferences and colloquia, 
prepublication papers,  and conversations with colleagues to  keep abreast  of  their fields. 
Footnote chasing is thier basic bibliographical technique Few of the interviewees had any 
opinion on improving abstracting and indexing services. This is not suprising fundamentally 
a  field  science  which  there  is  less  reliance  on secondary  literature  than  in  many other 
disciplines and where primary data, for the most part, are not textual.34 

32 Sutton, Jacoby 2008, s 23
33 Sutton, Jacoby 2008, s 27
34 Gould, Handler 1994, s 42
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I likhet med övriga studier framträder här en bild av att kedjesökningar och informella 
informationsvägar  är  av  stor  vikt,  men  att  detta  även  kan  sättas  i  samband  med 
antropologernas  arbetsmetoder  med  fältarbeten.  Här  framkommer  även  här  att 
antropologer i lika stor utsträckning använder böcker och monografier i sin forskning 
som tidskrifter. 

Gould och Handler visar även på att bland den typ av information som antropologer 
använder sig utav så är en del material direkt kopplat till fältarbetet. Det kan röra sig om 
bland annat dokument och rapporter på regerings / kommunnivå, protokoll från lokala 
tillkomster av olika slag mm. Dessa informationskällor är med andra ord av sådant slag 
att  de  inte  tillhandahålls  av  universitetsbibliotek  och  är  endast  åtkomligt  för 
antropologen när denne genomför sitt fältarbete. Gould och Handler skriver att denna 
typ av information ofta kan vara svåråtkomligt även i området för fältarbetet, speciellt i 
områden med dåligt utvecklade biblioteks- och arkivinstitutioner eller med begränsad 
tillgänglighet till dessa. 35 Gould och Handler pekar även på det faktum att antropologi 
är  ett mångfacetterat ämne och som använder sig mycket utav referenser från andra 
discipliner inom både naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap.36           

3.3.3 Bibliometriska studier på antropologi 

Artikeln ”Citation analysis of Intra- and Interdisciplinary Communication Patterns of  
Anthropology  in  the  U.S.A.”  av  Jin  M.  Choi  från  1988  analyserar  referenser  från 
ledande tidskrifter inom amerikansk antropologi. Chois studie har som syfte att röna ut 
hur mycket av referenserna inom dessa tidskrifter leder till andra ämnen an antropologi 
i  sig,  men även hur  referenserna  görs  mellan de  olika  forskningstraditionerna  inom 
antropologin.  Kring  denna  studie  kan  inledningsvis  sägas  att  dess  ålder  gör  att 
resultatets  validitet  i  dagens  läge  är  något  tveksamt,  dessutom  ligger  ett  fokus  på 
amerikanska antropologiska tidskrifter där även fysisk antropologi och arkeologi ingår. 
I paritet till de andra studierna konstaterar Choi att det görs lika mycket referenser till 
tidskrifter som till böcker.37 
De  viktigaste  slutsatser  som Choi  når  fram  till  i  sin  studie  är  att  i  de  undersökta 
tidskrifterna så görs 70 procent av referenserna till andra discipliner än antropologi och 
återstående 30 procent görs inom den egna disciplinen.38 Utifrån Chois  resultat går det 
att framtyda en bild av antropologin som en disciplin som till stora delar använder sig 
av och refererar forskningsresultat från andra ämnen. Detta resultat skulle även kunna 
tolkas som en logisk följd av att antropologin i sig är ett såpass mångfacetterat ämne 
med  flera  olika  inriktningar  och  förgreningar.  Betraktat  ur  den  svenska 
socialantropologin  av  dagens  datum kan  Chois  resultat  från  1988  är  det  trovärdigt 
resultatet  kan  vara  relevant  även  här.  Det  med  tanke  på  att  även  den  svenska 
antropologin representerar en rad olika förgreningar och inriktningar.   

3.3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis  kan  det  sägas  om  dessa  studier  rörande  antropologer  så 
framkommer det tydligt i dessa studier från olika decennier finns en del gemensamma 

35 Gould, Handler 1994, s 44
36 Gould, Handler 1989, s 43
37 Choi 1988, s 71
38 Choi 1988, s 81 
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nämnare. Den allra tydligaste gemensamma nämnaren, och som i Sutton och Jacobys 
studie  särskiljer  just  antropologerna  är  böcker  och  monografiers  stora  betydelse  i 
antropologernas forskningsarbete. Intressant är här att detta är något som återspeglar sig 
i alla dessa olika studierna, vilket med tanke på den tidsrymd som innefattas indikerar 
på  att  antropologernas  bokanvändning  i  forskningsarbetet  verkar  vara  ett  bestående 
drag. Andra gemensamma nämnare i studierna är att vetenskapliga tidskrifter är av stor 
betydelse  för  de  undersökta  antropologerna.  Vidare  så  är  kedjesökningar  en  vanlig 
metod för finna information, likaså är de informella informationsvägarna via kollegor 
och konferenser mm av stor vikt.  Studien av Gould och Handler är den av de lästa 
undersökningarna som på ett tydligast vis poängterar fältarbetet och betydelsen av detta 
inom  socialantropologin,  vilket  sätter  sin  prägel  på  socialantropologernas 
informationsbehov och beteende.  Chois  undersökning å  sin sida sätter  fingret  på att 
antropologin är en multidisciplinär vetenskap som till stor del lutar sig mot forskning 
från andra discipliner.     

4 Teoretiska utgångspunkter

4.1 Informationsbegreppet 

Informationsbegreppet kan ha flera olika innebörder,  och kan både ha en snäv eller 
allomfattande definition beroende på i vilket sammanhang det används. I och med att 
denna uppsats handlar om information i relation till mänskligt handlande måste det till 
en bred definition av informationsbegreppet. En grundläggande ansats till en definition 
av  begreppet  information  som  är  användbart  i  detta  sammanhang  är  antropologen 
Gregory Batesons definition: ”Any difference that makes a difference to a conscious 
human mind”.39 Med denna definition kopplas informationsbegreppet per automatik till 
någon form av mänsklig aktivitet. 

Som ett analytiskt verktyg är dock Batesons definition något trubbigt och svårgreppbart 
med sin allomfattande ansats. För att konkretisera innebörden av information kopplat 
till mänskliga aktiviteter ger Michael Bucklands uppdelning av informationsbegreppet i 
tre delar en mer lättöverskådligt bild. 
I  Bucklands  tredelade  informationsbegrepp  delar  han  in  information  i  kategorierna: 
Information-as-process, Information-as-knowledge och Information-as-thing.40  

5.1.1 Informationskällor 

Informationskälla som begrepp kan ses vara lika mångfacetterat som själva begreppet 
information  och  innefatta  en  uppsjö  av  möjliga  typer.  För  att  göra  en  enkel 
kategorisering går det här att se till den uppdelning som gjorts av Lars Höglund och 
Olle Persson i  formella  och  informella  källor.41 Där informella informationskällor är 
mänskliga kontakter  som t ex kollegor och vänner.  Formella  källor  ur Höglund och 
Perssons  definition  ligger närmare  Bucklands  Information-as-thing och kan ses  vara 
bevarad information i fysisk eller  elektronisk form, som böcker eller  andra typer av 
dokument.  Denna  uppdelning  i  formella  och  informella  källor  har  även  en  tydlig 
39 Case 2007, s 40 (Bateson Gregory, Steps Into an Ecology of Mind, New York, Ballentine Books) 
40 Buckland 1991, 3 
41 Höglund & Persson 1985, s 45
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koppling  till  det  Sélden  kallar  för  socialt  orienterad  och  formellt  orienterad 
informationssökning.     

4.2 Informationsbeteende
     
I  denna  uppsats  används  begreppet  ”informationsbeteende”  som  en  central  punkt. 
Informationsbeteende kan i detta sammanhang ses som ett generellt och övergripande 
begrepp för en individs förhållanden till information och informationssystem av olika 
slag.  Begreppet  informationsbeteende  och  forskning  däromkring  antar  således  ett 
holistiskt perspektiv vid studier kring individer och grupper. Kärnpunkten ligger på att 
inom undersökningar kring informationsbeteenden i olika perspektiv undersöka själva 
kontexten kring individer och gruppers informationsökning och informationsbehov. Vad 
som menas med ”kontext” i detta sammanhang kan vara ett stort antal variabler som står  
att finna både inom individen själv likväl som i individens omgivning och livsvärld. 
Kort sammanfattat vill man inom många studier av informationsbeteende undersöka hur 
och vilka strategier som används för att söka information hos individer och grupper. 
Vilka faktorer som ger upphov till ett behov av information och vad är det som aktiverar  
ett  sökande  av  information.  Vilka  hinder  och  barriärer  av  sociala/kulturella, 
psykologiska,  ekonomiska  och  teknologiska  slag  finns  det  för  att  söka  och  finna 
information. Informationsbeteende är med andra ord ett mångfacetterat begrepp med 
flera olika innebörder och inriktningar. 

En nyckelperson när det handlar om begreppet informationsbeteende är den engelske 
forskaren  T.D.  Wilson.  Wilson  delar  in  begreppet  informationsbeteende  i  fyra 
kategorier:  Information  Behaviour,  Information  Seeking  Behavior,  Information 
Searching Behavior och Information Use Behavior. Till svenska skulle dessa begrepp 
kunna  översättas  som:  Informationsbeteende,informationssökningsbeteende, 
informationsanskaffningsbeteende och informationsanvändningsbeteende. 
Information Behaviour presenterar Wilson som en totalitet av mänskligt beteende i 
relation  till  informationskällor  och  kanaler.  Här  ingår  både  aktivt  och  passivt 
informationssökande och  användande.  Med Information Seeking Behaviour menas 
informationssökning drivet av ett  specifikt  syfte.  Som en konsekvens av ett  upplevt 
behov eller för att nå ett visst mål. Information Searching Behaviour kallar Wilson för 
en ”micro-nivå” av beteende kopplat till individen vid möten med informationssystem 
av olika slag. Med detta menas hur man såväl praktiskt som mentalt går till väga vid 
interagerande med informationssystem. Häri ingår även på vilka sätt man bedömer den 
påträffade  information.  Slutligen  står  Information  Use  Behaviour för  mentalt  och 
fysiskt implementerande av den funna informationen till existerande kunskapsbas.42

Information Behaviour och Information Seeking Behaviour kan i relation till denna 
uppsats syfte och problemformulering ha mest relevans i sammanhanget. Ambitionen är 
att göra en deskriptiv studie av antropologers informationsbeteenden vid fältstudier, där 
dessa två ovan nämnda begrepp passar bättre för  den typen av vida frågeställningar. Till  
skillnad  från  den  mer  snävt  avgränsade  begreppet  information  searching  behaviour. 
Forskning kring informationsbeteenden kan enligt  Wilson delas in i olika områden i 
relation till dessa kategorier. Exempelvis kan en underökning välja att lägga fokus på 
information  searching  behaviour vilket  innebär  ett  smalare  perspektiv  än  en 
undersökning som lägger fokus på det mer holistiska begreppet information behaviour.  

42 Wilson 2000
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För att illustrera detta har Wilson använt följande modell som han valt att kalla för ”A 
nested model of the information seeking and information searching research areas”. 

Figur 2: A nested model of the information seeking and information searching research areas43

I denna modell av Wilson framkommer Information Behaviour som det övergripande 
forskningsområdet,  detta  är  i  sin  tur  uppdelat  i  subkategorin  Information-seeking 
behaviour. Information search behaviour är i sin tur en subkategori till Information-
seeking behaviour. 
Wilson  vill  med  sin  modell  framhäva  vikten  av  ett  holistiskt  perspektiv  inom 
forskningen kring informationsbeteenden och betonar följande: 

The nested model may be used by researchers in the various fields to remind themselves 
that the study of a particular topic needs to be undertaken in the context of the surrounding 
field: thus information searching should be explored with an understandning of information 
seeking, and the latter with an understanding of information behaviour in general44 

Ur  Wilsons  resonemang  går  att  tolka  en  syn  på  forskningen  kring 
informationsbeteenden som där de tre kategorierna utgör en integrerad enhet och där en 
studie av en av Wilsons kategorier kräver en förståelse av de andra.
Värt att notera i sammanhanget är att Wilson i sin modell inte inkorporerar den fjärde 
kategorin  Information  use  behaviour i  sin  modell.  Wilson  ger  ingen  närmare 
förklaring på detta, men det skulle gå att tolkas så att forskning kring information use 
behaviour utgör  en  egen  enhet  frikopplad  Wilsons  modell.  I  artikeln  ”Information 
behaviour: an interdisciplinary perspective” beskriver dock Wilson svårigheten med att 
studera  informationsanvändning  då  den  till  stora  delar  är  subjektiv  till  sin  natur. 
Dessutom är det ett område som starkt avgränsar till forskning kring inlärning.45 Dock 
så  kan  termen  information  use  behaviour  sägas  ingå  i  den  övergripande  termen 
information behaviour.  

Informationsvetenskap  där  forskning  kring  informationsbeteende  ingår  är  vad  som 
skulle kunna betraktas som ett interdisciplinärt  område som hämtar näring från flera 
olika  forskningsfält  och  teoretiska  perspektiv.  Wilson  poängterar  att 

43 Wilson 1999, s 263
44 Wilson 1999, s 264
45 Wilson 1997, s 567
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informationsvetenskapen  inte  är  att  betrakta  som en  sammanhållen  disciplin  vilken 
använder sig av en enhetlig uppsättning av teoretiska perspektiv och principer. Wilson 
menar istället att informationsvetenskapen kan betraktas som en ”praktisk vetenskap”.46 
Det vill säga att forskningen kring informationsbeteende drivs framåt i sin tillämpning 
och med ett flertal olika teoretiska perspektiv. Framförallt så har forskningen på senare 
tid hämtat  teoretiska perspektiv från sociologi och psykologi.  Exempel  på detta  kan 
nämnas Lars Seldéns forskning inspirerat  av Bourdieus sociologiska perspektiv som 
grund  eller  Carol  Kuhlthaus  forskning  kring  känslotillstånd  kopplat  till 
informationssökning som delvis använder sig av psykologiska teoretiska perspektiv. På 
samma  gång  så  är  studier  kring  informationsbeteende  inte  exklusivt  kopplat  till 
informationsvetenskapen, studier som angränsar till detta går att finna inom en rad olika 
discipliner såsom till exempel mediaforskning och konsumtionsundersökningar.  
Wilson  kan  dock  i  detta  sammanhang  med  sina  modeller  och  perspektiv  på 
informationsbeteenden sägas ha bidragit till att skapa ett användbart ramverk att bygga 
undersökningar på. 

4.2.1 Informationsbehov och informationsbeteende 

Flera tidiga användarstudier inom biblioteks och informationsvetenskap hade ofta en 
rubrik som innehöll termen ”information needs” kopplat till de undersökta gruppen. Att 
ha som föresats att undersöka ett informationsbehov hos en specifik grupp som Wilson 
påpekar inte något som är helt oproblematiskt. 
Grundproblemet  med  att  ha  som syfte  att  undersöka  ett  informationsbehov  ligger  i 
begreppets subjektiva natur.  Och som Wilson påpekar  så är  ett  behov något  som är 
upplevt  hos  en  individ  och  subjektivt  betingat  den  individens  tankevärld. 
Informationsbehov är alltså inte direkt observerbart utifrån. Att studera och skapa en 
förståelse  för  ett  informationsbehov hos  en  individ  menar  Wilson  endast  är  möjligt 
genom  att  studera  individens  informationsbeteende.  Ett  informationsbeteende  är 
däremot möjligt att studera genom observation eller direkta utsagor från den undersökta 
individen.47 I  samband  med  detta  går  det  här  att  göra  ett  grundantagande,  ett 
informationsbehov  hos  en  individ  är  direkt  kopplat  och  påverkar  en  individs 
informationsbeteende.  Framförallt  när  det  handlar  om  ett  aktivt 
informationssökningsbeteende  så  har  det  sin  grund  i  ett  subjektivt  uppstått 
informationsbehov. Passivt informationssökningsbeteende kan å sin sida ge en direkt 
tillfredsställelse av ett informationsbehov, eller om den tillgängliggjorda informationen 
är  bristfällig  ge  upphov  till  nytt  informationsbehov  och  följande 
informationssökningsbeteende.          

4.2.2 Wilsons modeller över informationsbeteende

Begreppet ”informationsbeteende” är ett ett begrepp som i olika studier kan innehålla 
ett flertal olika variabler. För att lättare får en översikt och systematik i en undersökning 
kring en individ eller grupps informationsbeteenden kan det vara fruktbart att använda 
sig av någon form av illustrativ modell. Med en sådan modell blir en undersökning av 
informationsbeteende mer lättöverskådlig när man i en modell kan se de olika delarna 
som utgör en totalitet under benämningen ”informationsbeteende”. I en modell kan man 
även infoga idéer kring hur de olika delarna hänger ihop och kan kopplas samman, det 
går även att illustrera tankar kring ett processperspektiv på ett målande sätt genom att 
46 Wilson 1981 
47 Wilson 1997, s 552
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ställa upp en modell. 

Wilsons första modell (1981) 
Wilsons artikel ”On user studies and information needs”  som publicerades 1981 kan 
ses som en del av den process som skedde kring denna tidpunkt med en förskjutning 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen mot mer personcentrerade och kvalitativt 
inriktade  undersökningar.  I  denna  artikel  reflekterade  Wilson  kring  tidigare 
undersökningar inom inom ämnet som ofta gick under benämningen ”användarstudier” 
och konstaterar att dessa haft ett starkt fokus på de krav individer ställer på formella 
informationssystem.  Wilson  pekar  även  ut  en  brist  i  tidigare  underökningar  som 
undersöker  ”informationsbehov” hos  olika grupper  i  det  att  de förbiser  den centrala 
frågan  i  sammanhanget,  varför  individen  bestämmer  sig  för  att  söka  information.48 
Wilson vill med sin artikel från 1981 i samband med detta de facto plocka bort den 
problematiska vokabulären ”information need” i undersökningssammanhang och ersätta 
den med det bredare termen ”Information-seeking towards the satisfaction of needs”.49  
Wilson  vill  med  denna  artikel  ta  ett  nytt  grepp  på  undersökningar  kring 
informationsbehov  och  användarstudier  och  presenterar  här  sin  första  modell  för 
informationsbeteende. I Wilsons första modell går det att utläsa tre huvudbegrepp som 
utgörs av: omgivning, roll och person som kan sägas utgöra själva grundfundamenten i 
modellen. Wilsons modell kan tolkas på så sätt att dessa tre sammankopplade faktorer 
utgör något av en grundförutsättning för en individs informationsbeteende och är av 
avgörande betydelse för hur individen söker och förhåller sig till information. Vardera 
av  dessa  tre  faktorer  har  i  sin  tur  underliggande  variabler  som  i  sin  tur  påverkar 
informationsbeteendet. Under faktorn person finns olika former av informationsbehov, 
vilka  i  denna  modell  består  av  psykologiska,  affektiva  och  kognitiva  behov.  Under 
omgivning  finns variabler som arbetsmiljö,  ekonomisk,  kulturell,  politisk och fysisk 
omgivning.  Under  roll  finns  det  i  Wilsons  modell  variablerna  arbetsroll  och 
”performance level” vilket skulle kunna jämföras med kompetens eller kunskap. 
Grunden för Wilsons första modell ligger i att de informationsbehov som uppstår hos en 
person  (psykologiska,  affektiva,  kognitiva)  utgör  något  av  en  startpunkt  för  vidare 
informationssökningsbeteende.  Det  informationssökningsbeteende  som triggats  av ett 
hos personens uppstått behov påverkas i sin tur av variablerna inom  omgivning  och 
roll.  I  samband  med  detta  presenterar  Wilson  något  som  går  under  benämningen, 
personella, interpersonella och omgivningsrelaterade barriärer. Dessa barriärer Wilson 
identifierar  kan  som  synes  ha  sitt  ursprung  ur  flera  olika  faktorer,  barriärer  för 
informationssökningsbeteende kan betraktas som en central del modellen och är något 
som vidareutvecklas i Wilsons senare modell.       

Wilsons senare modell (1996)
I  artikeln  Information  Behaviour:  An Interdisciplinary   Perspective  från  år  1996 så 
presenterar Wilson en ny modell över informationsbeteende. Denna modell som är en 
uppdatering av den tidigare modellen från 1981 tar i likhet med denna ett avstamp ur 
individens informationsbehov och har ett fokus på just individen i en specifik kontext. 
Denna modell hämtar inspiration från ett flertal teoretiska perspektiv och utgör en mer 
omfattande och komplex bild av vad som definieras som informationsbeteende jämfört 
med  Wilsons  tidigare  modell.  En  markant  förändring  jämfört  med  Wilsons  tidigare 
modell  är  att  det  som Wilson tidigare  identifierade  som barriärer  nu  är  ersatt  med 
benämningen ”intervening variables”(i fortsatt text fritt översatt till påverkansvariabler). 
48 Wilson 1981
49 Wilson 1981
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Den stora skillnaden mellan begreppen ligger i det som Wilson förklarar det att olika 
påverkansvariabler både kan möjliggöra och underlätta för informationsanvändning och 
informationsökning medan andra påverkansfaktorer kan utgöra hinder (eller barriärer i 
Wilsons ursprungliga terminologi).50 Wilsons andra modell går att betrakta som en form 
av flödesschema där olika delar av det presumtiva informationsbeteendet hos en individ 
hänger  samman.  I  Wilson  använder  i  sin  modell  det  som  går  under  benämningen 
”aktiverande  mekanismer”  som  kan  ses  sammankoppla  olika  faser  av 
informationsbeteendet. Dessa aktiverande mekanismer är i sin tur kopplade till faktorer 
kring stress samt risk/belöningskonsekvenser. 
                

Figur 3: Wilson´s 1996 model of information behaviour.51

4.2.3 Påverkansvariabler och informationssökningsbeteende 

Påverkansvariabler 
I Wilsons senare modell syns två inringade rutor som är av central betydelse för tanken 
bakom modellen (se figur 3). Den första rutan innehåller variabler som är kopplade till 
det som Wilson benämner som ”Intervening Variables” (eller påverkansvariabler fritt 
översatt),  dessa  faktorer  består  av:  Psychological,  Demographic,  Role-Related  or 
interpersonal,  Evironmental  och  Source  Characteristics.  Dessa  variabler  är  alla 
kopplade till en individs informationsbeteende och kan aktiveras vid ett hos individen 
uppstått informationsbehov. Påverkansvariablerna som Wilson presenterar i sin modell 
sätter gränser och möjligheter för vidare informationssökningsbeteende. 

I  variablerna  för  psykologiska,  rollrelaterade/interpersonella och  demografiska 
aspekter i  Wilsons modell  återfinns de faktorer som kan ha inverkan på en individs 
informationsbeteenden kopplat till individen självt. 

50 Wilson 1999, s 256
51 Wilson 1999, s 257
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I vad som kan räknas som den psykologiska variabeln placerar Wilson in de kognitiva 
och affektiva  egenskaper hos individen som påverkar  informationsbeteendet.  Wilson 
talar  här  om  termen  ”kognitiv  dissonans”  hämtat  från  psykologisk  teori.  Kognitiv 
dissonans kan lättast förklaras som en osäkerhet som uppstår hos individen till följd av 
konflikt  mellan  olika  kognitiva  aspekter,  vilket  kan  trigga  ett 
informationssökningsbeteende.  Wilson  talar  även  om  att  olika  människor  har  olika 
kognitiva behov vilket  kan leda informationsbeteendet  i  viss riktning.  Wilson talar  i 
samband med detta om  selektiv exponering  där en individs stereotypa föreställningar 
om sin omgivning eller en grupp styr informationssökningsbeteendet åt ett visst håll.52 
Vidare under en psykologisk variabel kan  det här räknas in emotionella aspekter som 
nervositet  och  stresstålighet.  Barriärer  som  kan  uppstå  ur  brister  i  individens 
utbildningsnivå, kunskapsbas, språkförbistringar eller handikapp vilket kan ses som en 
del av den rollrelaterade/interpersonella variabeln. Exempelvis så kan en person med en 
högkunskapsbas ha ett mindre behov av att söka information men samtidigt ha en större 
begreppsapparat  att  använda  sig  av  och  därmed  underlätta  informationssökningen 
(jämför tex Lönnqvists ”kunskapsväska” kap 3.2.2).53

I  den  demografiska  variabeln  och  den  rollrelaterade  /  interpersonella  variabeln  ur 
Wilsons modell ingår aspekter som ålder och kön och social tillhörighet. Exempelvis så 
skriver  Wilson  att  interpersonella  problem  kan  uppstå  vid  tillfällen  då  källan  till 
information  är  en  person eller  tillgänglighet  till  en  informationskälla  måste  ske  via 
interpersonell  kontakt.54 I  denna  variabel  kan  det  alltså  ingå  barriärer  för 
informationssökningsbeteendet som kan gå att härleda till exempelvis kulturella/sociala 
skillnader, organisationsstrukturer och maktförhållanden.  

De två andra påverkansvariablerna,  omgivning och  källkaraktär är två aspekter som 
påverkar  informationsbeteendet  men  som  ligger  utanför  individen.  Inom 
omgivningsvariabeln  identifierar  Wilson  de  tre  möjliga  aspekterna  tid,  nationella 
kulturer och geografi.55 Med tid som aspekt menas vilken tidsram som finns tillgänglig 
till att söka information vid ett uppstått informationsbehov, lite förenklat kan här brist 
på tid ge brist på möjlighet till informationssökning och i slutändan brist på information.  
Detta  går  även att  koppla  till  aspekten  med geografi  och  källkaraktär,  befinner  sig 
individen i ett geografiskt område med liten tillgänglighet till viss information innebär 
det  även  en  tidsaspekt  till  att  fysiskt  förflytta  sig  för  att  tillgängliggöra  sig 
informationen. Detta har även att göra med karaktären på källan, finns informationen 
tillgänglig via flera kanaler eller är den bunden till en specifik plats/kanal. Här har till 
exempel  modern  informationsteknologi  och  internets  framväxt  inneburit  att  många 
informationskällor tillgängliggjorts på ett sätt som inte varit möjligt innan.         

Informationssökningsbeteende.
I Wilsons modell, som går att betrakta som ett flöde, är påverkansvariablerna länkade 
genom en variabel för aktiveringsmekanism till en annan central ruta av modellen som 
representerar informationssökningsbeteende.  Denna del av modellen som utgör fasen 
när ett informationsbehov övergår till ett informationssökningsbeteende och innehåller 
variablerna: Passive attention, Passive search, Active search, Ongoing Search.56  
Med  Passiv  uppmärksamhet  menas  när  inhämtande  av  information  sker  utan  att 

52 Wilson 1997, s 557
53 Wilson 1997, s 558
54 Wilson 1997, s 559
55 Wilson 1997, s 560
56 Wilson 1997, s 562
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individen inte aktivt har verkat för det, till exempel information som kommer individen 
till del via radio eller TV eller andra vardagliga aktiviteter. 
Passivt sökande kan vara när individen påträffar relevant information under processen 
av att söka annan information eller ur andra aspekter av informationsbeteendet. 
Aktivt sökande, när individen på ett aktivt sätt söker en viss typ av information. 
Med Pågående  sökande  menas  när  individen  genom aktivt  redan har  utvecklat  ett 
grundläggande  ramverk  för  kunskap,  idéer,  tro  och  värderingar  men  där  individen 
ständigt söker ny information för att utveckla och uppdatera sig inom sitt område.
Den sista fasen som Wilson här beskriver kan här kopplas samman med en akademikers 
vardagliga  arbete  där  nya  informationssökningar  ständigt  sker  inom ramen  för  den 
pågående forskningen. En akademikers arbete kan beskrivas som ett ständigt pågående 
sökande  i  Wilson  mening,  detta  är  även  något  som  beskrivs  i  Seldéns  teori  kring 
”informationssökningskapital” eller Lönnqvists ”kunskapsväska”         
 
4.2.4 Reflektioner över Wilsons teori och modeller 

Att använda sig av Wilsons teori och modeller över informationsbeteende innebär på 
samma gång stora möjligheter och ett metodologiskt dilemma. Den stora stötestenen i 
sammanhanget ligger i att Wilsons teori över informationsbeteende är så pass bred med 
ett flertal  olika perspektiv och kan genom ett empiriskt material  tolkas på ett flertal 
olika sätt. Detta kan ses vara teorins styrka och svaghet på samma gång. Vad som måste 
tas med i  beräkningen i arbetet  med en uppsats som denna är att låta det empiriska 
grundmaterialet fungera som vägledare för vilka delar av Wilsons teoribildning som är 
fruktbara  att  använda i  sammanhanget.  I  denna  uppsats  kommer  ett  huvudfokus att 
läggas på dom två centrala rutorna i Wilsons modell som här översatt till svenska blir 
till påverkansvariabler och informationssökningsbeteende. Mindre vikt kommer här att 
läggas  på  det  Wilson  benämner  som  aktiverande  mekanismer  och  teorier  kring 
risk/belöning i Wilsons modell. En annan till synes problematisk aspekt på användandet 
av Wilsons modeller är  det  faktum att  dessa modeller har flera år  på nacken.  Detta 
samtidigt som informationslandskapet på lokala och globala nivåer har genomgått flera 
genomgripande  förändringar  med  ny  informationsteknik  och  nya  informationsvanor. 
Trots denna ständigt pågående förändringsprocess inom är Wilsons modeller fortfarande 
relevanta att använda då dessa inte är av en statisk natur utan går att använda som ett 
tolkningsredskap även för att beskriva förändringar i informationsbeteenden kopplat till 
yttre förändringar av ovan nämnda slag.  En del kritik har  dock riktats  mot  Wilsons 
modell.  Bland annat  kan här  nämnas en påpekan om logiska brister  i  dess grafiska 
utformning med påverkansvariablerna som skiljer ur sig från kontexten. Samt att det 
Wilson identifierar som aktiverande mekanismer kan ta plats vid fler tillfällen än när 
individen beslutar sig för att söka efter information.57   
    

4.3 Informationsvärldar 

Wilsons teorier och modeller kring informationsbeteende har ett stort fokus på individen 
och  dess  agerande  i  förhållande  till  olika  aspekter  av  information, 
informationsanvändning  och  informationssökning.  I  den  nyutkomna  boken 
”Information worlds: Social Context, Technology and information Behaviour in the age  
of  internet”  av  Paul  T.  Jaeger  och  Gary  Burnett  tillkommer  en  ny  dimension  för 
undersökningar kring informationsbeteende som har ett större fokus på den kontext som 

57 Case 2007, s 138
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individen befinner sig i. Jeager och Burnetts grundkoncept för sina teorier är vad de 
kallar för ”Information Worlds” och är en vidareutveckling av idéer som de presenterar i  
artikeln ”Small worlds, lifeworlds and information”. I denna artikel presenterar Jeager 
och Burnett en föreslagen kombinerad användning av Elfreda Chatmans teorier inom 
informationsvetenskapen kring sk ”små världar” med  Jürgen Habermas teorier  kring 
livsvärldar och publika sfären. Kortfattat kan Jeager och Burnetts begrepp sammanfattas 
som  ett  sätt  att  ur  ett  biblioteks-  och  informationsvetenskapligt  perspektiv  studera 
skillnader i informationsbeteenden och värderingar kring informationsfrågor inom olika 
samhälleliga och kulturella kontexter. En grundtes för  begreppet informationsvärld är 
att det inom ett samhälle finns ett flertal olika informationsvärldar där individer verkar 
inom samtidigt som det på en större nivå går att betrakta hela samhällsstrukturen som en 
form av  informationsvärld.  Jeager  & Burnett  gör  i  samband  med  detta  en  generell 
uppdelning av informationsvärldar inom ett samhälle vilka existerar i tre olika nivåer, 
micro,  meso och makro. Micronivån utgör här  den minsta enhet och utgörs av små 
grupper och individer, meso och markonivåer utgörs däremot av större enheter som kan 
utgöras av olika slags institutioner och samhället som helhet. Jeager & Burnett menar 
att dessa tre nivåer samtidigt är tätt kopplade till varandra.58      

Enligt Jeager och Burnett grundar sig teorin kring informationsvärldar på fem sociala 
faktorer som de definierar som följande:

– Sociala normer: en informationsvärlds delade sociala normer för uppträdande 
och beteende.   

– Sociala typer: de olika roller som definierar aktörer inom en informationsvärld 
och hur de uppfattas där inom. 

– Informationsvärde: de delade uppfattningar kring information och 
informationens värden inom en informationsvärld 

– Informationsbeteende: beteenden och aktiviteter relaterade till den information 
som finns tillgänglig för aktörer inom en informationsvärld. 

– Gränser: de platser där olika informationsvärldar kommer i kontakt med 
varandra och där kommunikation och informationsutbyte kan äga rum, eller där 
de av olika anledningar inte gör det.59 

Tanken med att  ta  upp Jeager  och Burnetts  teoribildning i  detta  stycke är att  under 
uppsatsens analysdel är  inte att ingående analysera alla aspekter som rör Jeager och 
Burnetts  teori.  Tanken  är  här  istället  möjligheten  att  kunna  använda  det  myntade 
begreppet  informationsvärld  i  uppsatsens  analysarbete.  Det  övergripande  teoretiska 
ramverket  till  denna  uppsats  är  Wilsons  informationsbeteendeteori  medan  begreppet 
informationsvärld kan ses som ett komplement till detta. Begreppet informationsvärld 
kan också sättas i relation till  Wilsons modell över informationsbeteende där Wilson 
identifierar  att  den  omgivning  och  kontext  individen  befinner  som  påverkar 
informationsbeteendet. Jeager & Burnetts perspektiv kan i detta ses som ett redskap till 
att analysera den av Wilson identifierade omgivningsvariabeln.   

Grundtanken kring detta är att begreppet informationsvärld på ett fruktbart sätt fungerar 
som  ett  samlingsbegrepp  för  olika  informationsbeteenden  och  värderingar  kring 
information  som kan  finnas  på  olika  nivåer  inom olika  samhälleliga  och  kulturella 

58 Jeager & Burnett 2010, s 7-8 
59 Jeager & Burnett 2010, s 8
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kontexter. Detta speciellt med tanke på uppsatsens målgrupp antropologerna som både 
rör sig mellan olika samhällskontexter (och i denna mening informationsvärldar), och 
samtidigt har som uppgift att studera dessa. Wilson betonar i artikeln ”Fifty years of  
Information Behaviour Research” från 2010 hur det i ett globalt perspektiv finns klyftor 
i tillgänglighet till  modern informationsteknologi mellan olika länder och världsdelar 
beroende  på  ekonomiska  faktorer.60 Vilket  i  detta  sammanhang  kan  betraktas  som 
skillnader  mellan  olika  informationsvärldar  på  en  makronivå  vilket  samtidigt  sätter 
gränser och formar individers informationsbeteende på en micronivå. Informationsvärld 
som begrepp kan även sättas i realtion till Wilsons definiton av informationsbeteende 
som:  ”A  totality  of  human  behaviour  in  relation  to  sources  and  channels  of 
information”.61  Där Wilson definierar informationsbeteende som ett  samlat  begrepp 
kring mänskligt beteende kan begreppet informationsvärld ses vara det som ramar in 
detta informationsbeteende och sätter det i en samhällelig och kulturell kontext. Tesen 
med informationsvärldar kan även betraktas ur en socialantropologisk vinkel. I och med 
att  teorin  i  stora  drag  bygger  på  att  identifiera  skillnader  och  likheter  mellan  olika 
samhällen och kulturer med ett fokus på information och informationsbeteende.             

5 Metod

5.1 Kvalitativa studier

Vid  ett  tidigt  skede  i  arbetsprocessen  kring  denna  uppsats  stod  det  klart  att 
undersökningens  problemområde  måste  undersökas  med  hjälp  av  en  kvalitativ 
undersökningsmetod.  Syftet  med  undersökningen  är  att  undersöka 
socialantropologernas informationsbeteenden ur ett holistiskt perspektiv som kan infatta 
såväl sociala/psykologiska aspekter och formella/informella vägar till information. För 
att undersöka vad som kan kan kallas för ”mjuka” värden i detta sammanhang passar en 
kvalitativ undersökningsmodell bäst för ändamålet (”mjuka” värden kan här sägas stå 
för svårkvantifierbara värden). I denna typ av studier inom samhällsvetenskapen ligger 
fokus på att undersöka idéer, värderingar och fenomen hos individer och grupper som ej 
går finna med kvantitativa /  statistiska undersökningar.  Socialantropologin i sig med 
sina arbetsmetoder med deltagande observation och fältarbeten kan här liknas vid något 
av en arketyp när det gäller samhällsvetenskapliga kvalitativa studier.
Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang gör i boken ”Forskningsmetodik” en bra 
sammanfattning som fångar själva kärnan i den kvalitativa forskningen. 

Kvalitativa  metoder  innebär  en  ringa  grad  av  formalisering.  Metoden  har  primärt  ett 
förstående syfte. Vi är inte inriktade på att pröva om informationen har generell giltighet. 
Det centrala blir i stället att vi genom olika sätt att samla in information dels kan få en 
djupare förståelse av det problemkomplex som vi studerar, dels kan beskriva helheten av 
det  sammanhang som detta  inryms i.  Metoden kännetecknas  av närhet  till  den källa  vi 
hämtar information ifrån.62    

Utifrån ovan nämnda citat  går det att finna en direkt koppling till  denna uppsatsens 
problemområden och syfte. Ambitionen är att beskriva och skapa en förståelse kring 
socialantropologers informationsbeteenden vid fältarbeten utifrån ett helhetsperspektiv. 

60 Wilson 2010
61 Wilson 2000
62 Holme, Solvang 1997, s 14
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Uppsatsen  vill  skapa  en  nära  förståelse  kring  den  situation  som socialantropologen 
befinner  sig  under  perioder  av  fältarbete  genom  ett  informationsvetenskapligt 
perspektiv. 
En kvantitativ metod med hjälp av t ex en enkätstudie skulle i detta sammanhang vara 
svårbrukbart och förmodligen inte leda till några användbara slutsatser. Till yttermera 
visso  skulle  en  kvantitativ  ansats  vara  svår  att  genomföra  i  hänseende  till  den 
undersökta  gruppen,  antalet  yrkesverksamma  antropologer  inom  närliggande 
geografiskt område är inte tillräckligt stort för att kunna finna tillförlitliga kvantifierbara 
resultat. Både kvantitativa och kvalitativa metoder kan sägas ha sina respektive för och 
nackdelar och det kan inte göras någon värdemässig skillnad dem emellan. Den absolut 
viktigaste faktorn är att att den valda metoden står i korrelation till arbetets syften och 
problemformulering. Holme och Solvang gör i relation till detta en intressant iakttagelse 
när  de  slår  fast  att  det  inte  finns  några  absoluta  skillnader  mellan  kvalitativa  och 
kvantitativa  metoder  och  att  alla  metoder  går  att  enkelt  sett  betrakta  som 
arbetsredskap.63

Utifrån arbetets syfte och problemformulering stod det klart att för att den bäst lämpade 
metoden för att  nå fram till  ett  användbart  resultat är  att använda sig av kvalitativa 
intervjuer med ett begränsat antal socialantropologer. Den kvalitativa intervjun utmärker  
sig genom att problematiken ligger i att fånga värden som är svåra att greppa med hjälp 
av kvantitativa metoder. 
En intressant tanke som uppstod i detta sammanhang var möjligheten att använda sig av 
socialantropologins  egna  forskningsmetod  med  deltagande  observation  vid  studien. 
Men  med  magisteruppsatsens  strikta  tids  och  omfångsbegränsningar  vore  detta  i 
praktiken  omöjligt  att  genomföra.  Men  denna  forskningsmetod  skulle  förmodligen 
kunna ge en hel del intressanta aspekter och uppslag som kanske är svårfångade med 
hjälp  av  enbart  intervjuer.  Det  kan  exempelvis  finnas  en  diskrepans  mellan vad  en 
informant säger under en intervju och hur denne  i ett vardagligt sammanhang de facto 
agerar. Deltagande observation skulle här kunna tillföra en bredare bild av forskarens 
vardagspraktik. Som en anekdot framhäver Olle Persson och Lars Höglund 1985 vikten 
av  framtida  forskning  inom  biblioteks-  och  informationsvetenskap  med  hjälp  av 
deltagande  observation,  ”Experiment,  deltagande  observation  och  andra  metoder  av 
socialantropologisk  karaktär  framstår  som  nödvändiga  för  att  kunna  fördjupa 
kunskaperna om problemlösningsarbete och informationsanvändning”.64            

5.2 Riktade öppna intervjuer

För  denna  uppsats  empiriska  grund  genomfördes  ett  antal  intervjuer  med 
yrkesverksamma socialantropologer.  Jan Trost  fångar kärnpunkten av vad kvalitativa 
intervjuer är för något på ett målande sätt i sin bok ”Kvalitativa intervjuer”:
”Intervjun går ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter 
den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut”.65

I  den  kvalitativa  intervjun  ligger  alltså  ambitionen  i  att  på  ett  mer  djupgående  vis 
försöka fånga tankar och erfarenheter hos respondenten inom det undersökta området. 
Häri ligger styrkan med den kvalitativa intervjun, genom denna form av datainsamling 
kan  framkomma  resultat  och  ”mjuka”  värden  som  är  svårgreppbara  med  andra 

63 Holme, Solvang 1997, s 76
64 Höglund, Persson 1985, s 97
65 Trost 2001, s 24
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datainsamlingsmetoder. Nackdelen med denna typ av intervjuer är dock att det är svårt 
att nå generaliserbara resultat.  Kvantitativa metoder som ofta är sprungna ur en mer 
positivistisk forskningstradition  har  lättare  för  att  ställa  upp generaliserbara  resultat, 
men  kan  lite  hårdraget  sägas  få  problem  med  att  i  samhällsundersökningar  finna 
underliggande  strukturer  och  förklaringar  på  varför  resultaten  ser  ut  som de  gör.  I 
många fall är en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder ett utmärkt sätt att 
få ett helhetsgrepp kring ett  samhälleligt fenomen, men i denna magisteruppsats ligger 
det utanför arbetes ramar.         

Viktigt  att  ha  i  åtanke  vid  intervjuande med ett  vetenskapligt  syfte  är  struktur  och 
professionalitet, detta är något som Annika Lantz påpekar i boken ”Intervjumetodik”.  
Lantz  påpekar  i  ett  inledande  skede  att  en  professionellt  genomförd  intervju  är  en 
grundförutsättning för att kunna användas i vetenskapliga sammanhang. Lantz pekar här 
på tre faktorer som ger en vetenskaplig användbarhet i fråga om intervjuer och som 
ställer ett särskilt kvar på professionalitet.

• Metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet)
• Resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet)
• Det måste vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna66

För  att  uppnå  dessa  tre  vetenskapliga  kriterierna  ställer  det  stora  krav  på  hela 
intervjuprocessen,  från  formulerande  av  intervjufrågor/intervjumall  till 
intervjugenomförandet och bearbetning av intervjudata. När det handlar om kvalitativa 
intervjuer  kan  dock begrepp som reliabilitet  och  validitet  vara  svårgreppbara,  dessa 
begrepp som härstammar från den kvantitativa metodiken är dock viktiga att reflektera 
kring även när det handlar om andra undersökningar. Själva grundproblemet när det 
handlar om kvalitativa studier är att det i det flesta fallen handlar om behandling av data 
som är subjektiv till sin natur. Jan Trost behandlar detta metodologiska dilemma  och 
pekar på vikten av trovärdighet i forskningen. För att säkerställa denna trovärdighet i 
den kvalitativa forskningen menar Trost att man måste kunna visa på att data är insamlat  
på sådant sätt att att de är seriösa och relevanta för den aktuella frågeställningen.67   

Intervjuer i forskningssammanhang kan anta ett antal olika grader av strukturering, det 
vill säga hur pass bundna svarsalternativen är i relation till de ställda frågorna. De mest 
strukturerade  formerna  av  intervju  finns  inom  den  kvantitativa  metodiken,  där  till 
exempel  en  enkätstudie  med på förhand uppställda  svarsalternativ  hör  till  den mest 
strukturerade  formen  av  intervju.  Inom den  kvalitativa  intervjun  använder  man  sig 
främst  av  en  öppen  form  av  intervjumetodik.  Annika  Lantz  identifierar  inom  den 
kvalitativa intervjun två former av intervju vilka hon beskriver som öppen intervju och 
den riktat öppna intervjun.68 
Intervjuerna för denna uppsats kan här sägas ligga närmast det som Lantz benämner 
som en  riktat  öppen  intervju.  Det  vill  säga  att  frågorna  ställs  på  ett  sådant  vis  att 
respondenten har möjlighet att själv utveckla och formulera sina tankar och svar. Med 
en riktat öppen intervju menas dock att sammanhang och ramar för intervjun är i någon 
mån förutbestämd av intervjuaren.69 I genomförandet av intervjuerna för denna uppsats 
utgjordes ramen för intervjuerna av ett på förhand uppgjord intervjumall med fokus på 

66 Lantz 2006, s 13
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socialantropologernas  informationsbeteenden.  Intervjumallen har  dock inte  efterföljts 
statiskt under intervjuerna, intervjuerna har haft mer av en samtalskaraktär där jag under 
intervjuernas gång låtit intressanta spår löpa vidare.    

5.3 Urval och kontakttagande 

För mitt urval av socialantropologer att intervjua använde jag mig av institutionernas 
hemsidor  där  det  gick  att  finna  utförliga  presentationer  av  de  verksamma 
socialantropologerna  och  deras  forskningsområden,  publicerat  material  samt 
kontaktuppgifter.
Som kriterier för mitt urval ställde jag sedan i relation till uppsatsens avgränsningar upp 
följande urvalsmodell. De socialantropologer  som jag kontaktade skulle ha utfört minst 
ett större fältarbete i ett utomskandinaviskt land under sin karriär som socialantropolog. 
Kriteriet  på ett fältarbete i ett  ”utomskandinaviskt” land är en något grov indelning. 
Denna  gjordes  med  tanke  på  att  intresset  för  uppsatsen  ligger  i  att  undersöka 
informationsbeteende hos en forskare som är geografiskt frikopplad från sin hemort och 
sociala / akademiska miljö. Jag valde även att kontakta socialantropologer som gjort sitt 
fältarbete relativt nära i tiden. Detta urval gjordes med tanke att socialantropologerna 
skulle ha sitt fältarbete i någorlunda färskt minne, urvalet gjordes dessutom med tanke 
den informationsteknologiska utvecklingen som skedde under 1990-talet med internet 
och E-post som exempel.  
Till de socialantropologer som inte valdes att kontaktas var de antropologer som var 
mer  teoretiskt  eller  historiskt  inriktade,  eller  de  som  har  genomfört  sitt  primära 
fältarbete inom Skandinavien.         
För mitt urval gjorde jag en lista över socialantropologer som verkade passa in under 
mina urvalskriterier. För det utvalda antropologerna gjorde jag en snabb översikt över 
deras  utgivna  publikationer  för  att  få  en  bakgrund  om  deras  aktuella  och  tidigare 
forskningsprojekt och intresseområden. Jag gjorde sedan en första kontakt via E-post 
där jag i  korta  ordalag förklarade min bakgrund och syfte samt en förfrågan om de 
kunde tänka sig ställa upp på en intervju.     

5.4 Genomförande 

Via kontakt med E-post och telefon med de antropologer som haft tid och möjlighet att 
ställa upp på intervju bestämdes tid och plats för intervjutillfället. För enkelheten och 
tillgänglighetens  skull  skedde  samtliga  intervjuer  inom  universitetsmiljön  där 
antropologerna  är  verksamma.  Sex  av  intervjuerna  tog  plats  i  antropologernas 
respektive arbetsrum på universitetet, en intervju skedde i cafeterian inom universitetets 
lokaler. Samtliga intervjuer genomfördes under perioden 23/05/2011 till och med den 
sista  intervjun  som gjordes  01/09/2011.  Efter  förfrågan  om tillåtelse  vid  intervjuns 
början  spelades  samtliga  intervjuer  in  på  en  digital  diktafon.  Dessa  intervjuer 
transkriberades sedan i sin helhet till skriven text fortlöpande under intervjuperiodens 
gång. Intervjuernas längd varierade mellan cirka 40 till 60 minuter.   

Provintervju
Inför den första intervjun med en av mina intervjuade antropologer genomförde jag en 
form av provintervju med en vän till mig som är doktorand inom ett humanistiskt ämne. 
Jag väljer här att kalla det för en ”provintervju” istället för ”pilotintervju”. I och med 
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detta  blev  de  specifika  arbetsmetoder  socialantropologer  som  akademisk  grupp 
använder sig utav tydliga.  Frågor kring det etnografiska fältarbetet gick av naturliga 
anledningar  inte att  ställa  till  min vän som är doktorand i  ett  annat ämne. Däremot 
kunde jag ställa  mer  allmängiltiga frågor  kring  informationssökningar  och liknande. 
Min vän kunde även i detta komma med förslag på intervjuns upplägg och kommentera 
de  övriga  frågorna  ur  min  intervjumall,  vilket  vid  genomförandet  vid  den  första 
”riktiga” intervjun visade sig vara till viss hjälp. Av denna anledning kallar jag denna 
träff för en ”provintervju”. Inför min första träff med en av kontaktade antropologerna 
gick jag dock in med inställningen att det var att betrakta som en pilotintervju. Efter 
intervjuns genomförande och följande transkribering kände jag mig dock såpass nöjd 
med  resultatet  att  jag  valde  att  betrakta  denna  intervju  som  en  av  uppsatsens 
huvudintervjuer.          

5.5 Behovet av anonymisering

I uppsatsens resultatdel så har jag valt att inte presentera deltagarna med kön, ålder, 
titel,  arbetsområden  och  presumtiva  namn,  vilket  annars  är  väldigt  vanligt 
presentationssätt  vid  intervjustudier.  Anledningen  till  att  jag  inte  väljer  att  använda 
denna presentationsmetod hänger samman med eventuella problem som kan uppstå med 
anonymisering  av  de  deltagande  antropologerna.  Anonymisering  av  deltagare  vid 
intervjustudier är något av en grundläggande forskningsetisk aspekt. I vissa fall (som i 
detta)  så  är  det  dock  inte  tillräckligt  att  enbart  använda  sig  av  fingerade  namn på 
deltagare. När det handlar om en väl avgränsad och definierad grupp, med ett begränsat 
antal intervjupersoner kan identiteten på deltagare framträda genom det sammanhang 
som  presenteras  i  texten.  I  detta  fall  med  svenska  socialantropologer  så  uppstår 
anonymitetsproblematiken i och med att det är ett ämne med ett begränsat omfång på 
svenska lärosäten. En annan aspekt  av anonymiseringsproblematiken ligger i att varje 
enskild antropolog ofta är unik med de geografiska områden som de forskar kring. För 
att undvika dessa problem som kunnat uppstå ur anonymiseringssynpunkt kommer som 
tidigare nämnt inte göras någon presentationslista över deltagarna. Dessutom kommer 
inte de länder som de deltagande antropologer gjort sina fältstudier i att nämnas vid 
namn, däremot kommer istället nämnas vilka världsdelar och regioner antropologerna 
arbetat i för att skapa ett sammanhang.       

5.6 Förförståelse 

Inom alla undersökningar med kvalitativa anslag (och kvantitativa också för den delen) 
så är reflektioner kring förförståelse hos den som genomför undersökningen av intresse 
att redogöra för. Förförståelse som begrepp är något som är av en central vikt inom den 
hermeneutiskt vetenskapliga idétraditionen. Förförståelse är egentligen ett begrepp som 
kan förklaras på ett ganska enkelt vis, grunden i ligger i att vi inte  betraktar världen och 
vår omgivning på ett objektivt vis utan vi gör alltid tolkningar av densamma. Eller med 
andra ord som när Torsten Thurén definierar förförståelse, ”'Med förförståelse menas att 
vi inte uppfattar verkligheten enbart genom våra sinnen. Det som förefaller vara rena 
sinnesintryck innehåller i själva verket en god portion tolkning”.70 Hur vi tolkar och 
uppfattar vår omgivning, eller som i detta fall hur man tolkar och analyserar empiriskt 

70 Thurén 1991, s 53
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material och teoretiska utgångspunkter i ett uppsatsarbete, är med andra ord påverkat av 
egna  föreställningar  och  värderingar  vilka  formats  av  tidigare  erfarenheter  och 
kunskaper. 
I reflektioner kring min egna förförståelse kan en viktig faktor detta sammanhang vara 
att  nämna mitt  eget intresse och egna studier inom ämnet socialantropologi med en 
kandidatuppsats  i  bagaget.  Denna  förförståelse  för  ämnet  som från  första  början  är 
själva  orsaken  till  valet  av  uppsatsämne  har  även  gett  en  grundkunskap  för  hur 
antropologisk teori och fältarbete ser ut. Det vill säga så är jag i viss mån präglad inifrån  
ämnet i sig av hur ämnets natur ter sig med vilka teorier och vilka arbetsmetoder som 
används på ett sätt som en person utan antropologisk bakgrund inte skulle vara. Detta på 
samma gång som mina studier inom biblioteks- och informationsvetenskap generar en 
annan form av tolkningsram och teoretisk bakgrund för analysarbetet. Dessa två typer 
av  förförståelse  kan  med andra  ord  sägas  fungera  som två  viktiga  vattenledare  för 
uppsatsens upplägg, arbete och slutligen resultat.

5.7 Analysmodell
              

En övergripande teoretisk ansats för uppsatsens resultatredovisning och analysdel utgår 
från den engelske forskaren T.D Wilsons definition av informationsbeteende. Uppsatsen 
använder i detta framförallt en begreppsapparat som är hämtad från Wilsons senare 
modell över informationsbeteende vilken presenteras närmare i teorikapitlet. Wilsons 
modell över informationsbeteende kompletteras även utav det teoretiska konceptet med 
”informationsvärldar” som härstammar från Paul T. Jeager och Gary Burnett, vilket 
återkommer i uppsatsens diskussionsdel. Uppsatsens upplägg är  i samband med detta 
utformat på så vis att i kapitlet resultatredovisning och analys görs redovisningen av 
empirin med direkta kopplingar till det teoretiska ramverket och Wilsons modeller.         

6 Resultatredovisning och analys

Denna  delen  av  uppsatsen  kommer  att  presentera  utfallet  av  de  genomförda 
intervjuerna.  Kapitlet  börjar  med  en  kort  samlad  presentation  av  de  intervjuade 
antropologerna.  För  att  få  en  bred  överblick  görs  sedan  en  redovisning  av  de 
intervjuades  förhållanden  med  information,  informationssökning  och 
informationsbeteenden  satt  ur  ett  generellt  perspektiv.  I  relation  till  detta  kommer 
efterföljande stycke explicit att avhandla antropologernas informationsbeteenden under 
det  antropologiska  fältarbetet.  I  detta  stycke  kommer  att  presteras  olika  teman  och 
aspekter  på  antropologernas  informationsbeteenden  som går  att  läsa  ur  intervjuerna 
betraktade utifrån uppsatsens teoretiska ramverk.

6.1 Presentation av intervjudeltagarna 

Sammanlagt  gjordes  för  detta  uppsatsarbete  sju  stycken  intervjuer  med  verksamma 
antropologer. Som redogjorts för i metodkapitel 5.6 så kommer här inte göras någon 
specifik presentation av varje enskild antropolog. Varje citat som här återges kommer 
däremot att  numreras  i  fallande  ordning.  Denna numrering härleder  i  sin  tur  till  en 
citatlista  som  finns  i  uppsatsskrivarens  ägo.  I  detta  dokument  är  de  enskilda 
intervjupersonerna först numrerade, varje citatnummer är sedan uppställt i en lista där 
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varje  citat  kopplas  samman  med  den  siffra  som  motsvarar  den  enskilde 
intervjupersonen. Denna metod för att hänvisa till källmaterialet har gjorts med tanke på 
den  anonymiseringsproblematik  som  tidigare  beskrivits  och  för  att  undvika 
identifikation av citaten.    

De sju intervjuade antropologerna är alla verksamma på ett svenskt universitet. I likhet 
med ämnets mångfacetterade natur så är var och en av de intervjuade antropologerna 
verksamma  inom  väldigt  spridda  forskningsområden,  intervjupersonerna  har  även 
genomfört  fältarbeten  på  spridda  geografiska  platser  i  olika  världsdelar. 
Könsfördelningen  av  den  intervjuade  gruppen  föll  ut  så  att  fyra  av  de  intervjuade 
antropologerna  är  kvinnor  och  tre  stycken  är  män.  De  forskningsområden  som 
antropologerna  är  verksamma  inom kan  i  stora  drag  här  nämnas  genusantropologi, 
medicinsk  antropologi,  migrationsfrågor,  landsbygdsutveckling,  klimatpåverkan, 
globaliseringsfrågor,  religionsantropologi  och  politisk  antropologi.  Vissa  av  de 
intervjuade rör sig även inom flera av dessa nämnda forskningsområden. 

Geografiskt så har de intervjuade antropologerna arbetat i länder på olika världsdelar 
som  Sydamerika,  Ostasien,  Centralasien,  Sydostasien,  Europa  och  Afrika. 
Antropologerna har även rört sig inom olika lokala kontexter där vissa har arbetat inom 
urbana miljöer i både vad som kan karaktäriseras som utvecklingsländer och vad som ur 
en västerländsk synvinkel kan ses som högteknologiska informationssamhällen. Medan 
vissa  har  genomfört  lejonparten  av  sina  fältarbeten  i  landsbygdsmiljöer  med  liten 
tillgång till modern informationsteknologi.
Som  det  nämndes  innan  så  speglar  intervjupersonerna  på  ett  bra  sätt  hur 
socialantropologin  har  utvecklats  till  vad  den  är  idag  där  antropologer  kan  jobba  i 
väldigt skiftande miljöer och kulturella kontexter.      

De intervjuade antropologerna befinner sig även i olika stadier inom den akademiska 
karriärtrappan, i  enlighet  med urvalskriterierna så har dock alla  genomfört  minst  ett 
större  fältarbete  under  sin  verksamma tid.  Tre  av  de  intervjuade  antropologerna  är 
doktorander  som  med  genomförda  fältarbeten  befinner  sig  i  slutfasen  av  sitt 
avhandlingsarbete.  De övriga  fyra  antropologerna är  disputerade  och verksamma på 
universitetet på med olika forskningsprojekt, administration och undervisning. För att 
göra en enkel uppdelning kommer i följande text att göras en särskiljnad mellan dessa 
två grupper med benämningarna doktorander och seniorer.     

6.2 Den akademiska kontexten

I  detta  avsnitt  kommer  det  göras  med  utgångspunkt  ur  intervjuerna  att  göras  en 
kortfattad  beskrivning  kring  olika  aspekter  av  socialantropologernas 
informationsbeteenden  och  vanligaste  informationskällor  generellt  sett  vid  det 
akademiska arbetet.  Tanken är  att  detta  ske ge en form av referenspunkt  för  vidare 
analys av informationsbeteenden under fältarbeten. Eller sett utifrån Jeager och Burnetts 
perspektiv  försöka  måla  upp  en  bild  av  den  informationsvärld  på  micronivå  som 
socialantropologerna lever och verkar inom på daglig basis.   
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6.2.1 Typer av informationskällor 

I  likhet  med andra undersökta akademiska grupper  såsom till  exempel  beskrivits  av 
Seldén  och  Lönnqvist  befinner  sig  socialantropologerna  i  en  verksamhet  där  de 
använder och uppsöker ett flertal olika informationskällor. Både informella och formella 
vägar till information spelar en avgörande betydelse för antropologernas verksamhet. 
Utifrån resultaten i intervjuerna kommer det dock framkomma att de informella vägarna 
till  information  i  många  fall  kan  vara  av  en  problematisk  natur  till  följd  av 
antropologernas  smala  forskningsinriktningar  och  spridda  geografiska 
forskningsområden. 

6.2.2 Formellt orienterad informationssökning 

Bibliotek / bibliotekarier 
De intervjuade antropologerna är flitiga användare av bibliotek när de befinner sig i sin 
hemmamiljö på universitetet. Dock är ett genomgående drag bland intervjuerna att de 
främsta biblioteksbesöken görs enbart i syfte att hämta och lämna beställda böcker och 
tidskrifter.  De  flesta  av  antropologerna  är  sällan  eller  aldrig  fysiskt  närvarande  i 
biblioteken  förutom  just  i  anledning  av  frambeställt  material.  Övrigt 
biblioteksanvändning sker på distans där de har tillgång till bibliotekets kataloger  och 
system. Flera av antropologerna uttrycker dock en önskan av att kunna närvara mer på 
biblioteken än vad de gör men uppger faktorer som tid till att de inte gör det.

.....Det har jag inte gjort på flera år nu, men det handlar om tid också faktiskt. Jag saknar 
det, men det handlar om tid också faktiskt. Det är inte bara det att det är lättare att söka på 
nätet, utan jag hinner helt enkelt inte gå och lägga en halv dag på att gå på sådana här mer 
öppet gå runt och titta på vad som publicerats. Man måste fokusera hela tiden.... 1

Andra uppger biblioteksbesök som en form av inspiration för att finna nya idéer och 
uppslag. En intervjuperson säger så här om att ”browsa” bland hyllorna, eller vad som 
sett  ur  Wilsons  karaktärisering  av informationssökningsbeteende skulle  kunna gå att 
betrakta som en form av passivt sökande. 

Eller, det sätter igång någonting hos mig, någon slags litet kreativt flöde eller vad jag ska 
säga som gör mig sugen 2 

Kontakter  med bibliotekarier  på  hemmaplan  sker  på  en  ganska  sporadisk  basis  hos 
intervjupersonerna. De främsta anledningarna till kontakter med bibliotekarier uppges 
med en del undantag här vara frågor av teknisk och praktisk karaktär och mindre frågor 
och  hjälp  med  ämnessökningar.  Betraktat  ur  Seldéns  forskning  kring 
informationssökningskarriär  och  kapital  så  finns  går  dock  här  att  uttyda  vissa 
indikatorer. De intervjuade doktoranderna uppger i vissa fall att de hade mycket hjälp av 
bibliotekarier i början av sin karriär men att kontakten med bibliotekarier har minskat. 
Seniorer å sin sida har i intervjuerna uttryck en önskan om bibliotekarier med mer av 
specialkunskaper inom olika ämnesområden, och då för deras skull bibliotekarier med 
specialinriktning på antropologi.   

Databaser 
Olika typer av databaser och tidskriftsdatabaser används av samtliga intervjupersoner i 
olika utsträckning. Vad som verkar vara något av en gemensam nämnare är att databaser 
i störst utsträckning verkar användas för att tillgängliggöra information som redan i viss 
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mån är känd sedan tidigare, och då främst information som påträffats via referenslistor. 
En av doktoranderna beskriver på detta vis frågan kring databaser och referenslistor.

Hur jag letar upp referenser,  det sker  ofta via den litteratur som jag redan håller på att 
läsa.....ja det blir en sådan här kedjeeffekt liksom, så jag går ju inte till databaser som sådant 
och specifikt letar upp 3   

Intervjupersonerna verkar i mindre utsträckning göra övergripande ämnessökningar via 
databaser.  Vissa  av  intervjupersonerna  anger  dock  att  de  i  vissa  perioder  gör  mer 
övergripande  ämnessökningar  via  databaser,  främst  då  i  samband  med  nystartade 
projekt för att få överblick kring vad som finns skrivet på området.    

Internet 
Internetsökningar och då främst sökningar via sökmotorn Google är också något som 
intervjupersonerna ofta gör i samband med att sätta sig in i nya projekt av olika slag. 
Bland dom som arbetar  mycket  med undervisning uppger  även att  de  använder  sig 
mycket av internetsökningar i samband med detta.  

Kedjesökningar
I likhet med de resultat som presenterats i den genomgångna tidigare forskningen om 
antropologer så verkar just kedjesökningar vara den form av informationssökning som 
är  bland de absolut  vanligaste.  Samtliga intervjuade antropologer,  både seniorer och 
doktorander,  understryker  att  just  kedjesökningar  via  referenser  är  en av  de absolut 
viktigaste  vägarna  till  ny  information.  En  av  seniorerna  beskriver  det  här  med 
kedjesökningar i dessa termer:

Ja o ja....man skulle kunna säga att det är en av de stora källorna att ösa ur. Om det kommer 
en  ny  artikel  så  går  du  ju  i  allmänhet  ganska  noggrant  igenom  den  artikelns 
referenser....därför  är  det  här  med referenser  väldigt  viktigt.  Det här  med fotnötter  eller 
referenslista, det är ovärderligt 4 

En aspekt av kedjesökningar som i en del fall kan vara av ett problematiskt slag hos just 
antropologerna är att när de befinner sig på hemmaplan så är de ofta i fysisk mening 
avlägsna från sitt studieområde. Detta kan i vissa fall ge upphov till en form av barriär 
till en viss typ av information som antropologerna behöver, det handlar här om litteratur 
och information av olika slag som på ett påtagligt sätt är lokalt förankrat i det området 
som antropologen studerar. Funnen referens till denna typ av information innebär inte 
alltid att den direkt går att tillgängliggöras då det handlar om information som inte finns 
att tillgå i antropologernas hemmamiljö via bibliotek eller andra informationsvägar, utan  
går endast att få tillgång till lokalt inom studieområdet. Betraktat ur Wilsons modell kan 
detta ses som former av påverkansvariabler. Där denna specifika typ av informations 
källkaraktär gör den svårtillgänglig utanför den specifika kontexten eller omgivningen. 

6.2.3 Socialt orienterad informationssökning 

Kollegor
I  den  tidigare  forskningen  som  presenterats  i  denna  uppsats  fanns  det  hos  en  del 
indikatorer på att de informella informationsvägarna minskar i omfattning beroende på 
hur specialiserad man är inom ett forskningsområde. Denna tanke är även något som 
tycks bekräftas även i denna studie. Bland de intervjuade antropologerna finns det nu 
dock flera exempel på informella informationsvägar via kollegor. Men samtidigt är  det 

35



flera av intervjupersonerna som uppger att de i stor utsträckning känner sig ”ensamma” 
inom antingen forskningsämne eller det geografiska område de studerar eller både och. 
Samtidigt går det här att se att de intervjupersoner som har andra antropologer som 
arbetar med samma forskningsområden uppger i högre grad de informella vägarna till 
information  som viktiga.  För  doktoranderna  handlar  det  dock  om  en  liten  speciell 
situation där de har en handledare som bistår med litteraturtips och liknande, i dessa fall 
handlar  det  dock  ofta  om  det  Seldén  benämner  som  ”Socialt  dirigerad 
informationssökning”. 
Just att de informella informationsvägarna via kollegor för en del av intervjupersonerna 
är av en begränsad natur kan tolkas ha att göra med ämnets mångfacetterade natur med 
kopplingar  till  ett  flertal  andra  forskningsdiscipliner.  En av  doktoranderna  beskriver 
situationen kring sitt forskningsområde så här: 

Det finns så många olika discipliner som är involverade i det här på olika sätt, så det blir 
ofta att man....jag känner ibland att jag ligger lite på sidan av och får jobba mig in igen i 
antropologin 5

Vidare är detta något som återkommer på frågan litteraturtips från kollegor:

Det kan jag väl inte påstå att jag egentligen har fått. Men det är ju återigen det här med att 
mitt ämne gör det lite svårare då 6

 
Konferenser
Vetenskapliga konferenser kan betraktas om ett  återkommande inslag inom de flesta 
vetenskapliga  disciplinerna  och  kan  även  betraktas  som  ett  forum  för  informell 
informationsspridning och utbyte. Konferenser beskrivs av flera intervjupersoner som 
bra tillfällen att ta del av annan forskning utifrån, både internationellt och inom Sverige. 
En av intervjupersonerna beskriver detta informationsutbyte som sker vid konferenser 
med dessa ord:   

Ja man får del av inte bara från ens kollegor inom universitetet eller inom institutionen utan 
även då utifrån  så man ser  vad andra  sysslar  med och  vad  de  har  använt  sig  utav  för 
källor....Du vet ibland så använder ju folk lite olika begrepp för samma sak, och har man 
ibland inte kommit på vad det är för begrepp som andra använder sig utav så kan det vara 
svårt att finna. 7

Samtliga av intervjudeltagarna besöker konferenser med olika regelbundenhet, en del 
har även besökt konferenser under perioder med fältarbete i det området de befunnit sig. 
I dessa fall kan ofta konferensbesöken ses som en del av den empiriska datainsamlingen 
för antropologerna i de fall konferenserna har en direkt koppling till forskningsområdet. 
Däremot finns det bland intervjudeltagarna skiljda uppfattningar kring konferensernas 
betydelse. Vissa framhäver konferenser som en väldigt viktig informell informationsväg 
medan andra mer framställer konferenser mer som en social aktivitet. Ett flertal uppger 
dock papers som publiceras i samband med konferenser som viktiga informationskällor 
för att hålla sig uppdaterad på ny forskning. Men det kan närmast betraktas som en form 
av formell informationssökning.   
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6.3 Det antropologiska fältarbetet

Det antropologiska fältarbetet innebär generellt sett för alla antropologer ett uppbrott 
från vardagliga rutiner och vanor.  
Det  antropologiska  fältarbetet  är  även  den  del  av  antropologernas  arbete  där 
grundstenarna  ska  läggas  för  det  fortsatta  forskningsarbetet  genom  den  empiriska 
datainsamlingen  i  fält.  Som beskrivits  i  inledande  stycke  så  går  det  antropologiska 
arbetet  att  grovt  uppdela  i  tre  olika  faser  med  förberedande  arbete,  fältarbetet  och 
efterarbete. I alla intervjuer med antropologerna går det klart och tydligt att iaktta ett 
förändrat  informationsbeteende kopplat  till  själva fältarbetsfasen.  I  intervjuarbetet  så 
framträder  en  bild  där  det  går  att  finna  gemensamma  drag  i  detta  förändrade 
informationsbeteende, men där det även kan ta olika uttryck och former som både kan 
kopplas  till  själva  fältarbetets  karaktär  men  även  till  olika  förhållningssätt  till 
information och informationssökning. Som ett riktmärke för följande uppsatsavsnitt kan 
nämnas att uppdelningen av det antropologiska arbetet i tre faser sett till en analys av 
informationsbeteenden fortfarande går att  uttyda i  olika grad hos intervjupersonerna. 
Däremot går denna uppdelning att dock att iaktta vara mer framträdande hos vissa av 
antropologerna och mindre hos andra. Denna iakttagelse går som sagt även att kopplas 
samman med antropologernas förhållningssätt till information och informationssökning 
och kan ses vara av central vikt vid analysen av antropologernas informationsbeteenden. 

6.3.1 Inför fältarbetet

6.3.1.1 Konsten att närma sig ett fält

Sett ur resultatet från intervjuerna så är perioden innan antropologerna ger sig ut på 
fältarbeten består  i  mycket  förarbete  av praktisk karaktär.  Resor  ska bokas,  det  ska 
ordnas med pass / visum, väskor ska packas, boende skall ordnas osv, kort sagt bestyr 
som generellt finns vid förberedelser för en längre vistelse på annan ort. Flera uppger 
också att de redan i detta skede arbetar med att försöka skapa kontakter med personer 
och organisationer på plats. Denna typ av förberedelser blir extra tydliga i de fallen det 
handlar om att för första gången närma sig ett fält. Vanligt förekommande är att man i 
detta  skede  gör  en  mindre  förstudie  på  ungefär  eller  två  månader  till  det  område 
fältarbetet ska äga rum, detta i syfte att just få tag i användbara kontakter men även för 
att leta information kring området på plats.    
Inför ett första fältarbete går det även  i intervjuerna att utläsa ett  informationsbehov 
och ett  aktivt informationssökningsbeteende kring att hitta information kring området 
som  ska  studeras.  Det  kan  här  handla  om  att  lära  sig  kring  landet  och  områdets 
nationalhistoria,  vad  som  finns  skrivet  kring  just  den  kulturella  kontext  som  ska 
studeras eller hårda data i form av statistik kring området. Detta är information som 
hittas via  ett flertal  informationskällor,  en vanligt  förekommande informationskälla i 
detta  skede  är  tidigare  etnografier  och  monografier  som  finns  skrivet  kring  det 
undersökta  området.  Andra  viktiga  informationskällor  är  lokala  dagstidningar  på 
internet  samt  regeringar  och  myndigheters  hemsidor.  Två  av  intervjudeltagarna 
uttrycker detta arbetet i dessa termer: 

Men nej, jo det är klart, man närmar ju sig fältet på alla möjliga sätt, till exempel med att 
konsumera media på olika sätt 8
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Men jag gör så att jag åker ner en månad och där gör man en explorativ...försöker fokusera 
in och se på områdets karaktär och befolkning och sådär. Och det börjar ju redan hemma att 
man tittar på, google är ju bra där. Man googlar då och får olika siter med allt från CIA´s 
site, jag vet inte om du känner till den, man kan använda den med länder information. Du 
har SIDA, du har en rad andra utrikesdepartements siter, som för en antropolog kan vara 
väldigt värdefulla för att få, vad ska jag säga hårdata eller rådata som vi kallar det. 9    

Ett gemensamt drag som kan tydas ur intervjuerna är att de redan i denna inledande och 
förberedande  fas  av  fältarbetet  är  ett  aktivt  informationsökningssbeteende  som  är 
inriktat  med  ett  lokalt  fokus  på  området  som  ska  studeras.  En  av  seniorerna  i 
undersökningen i undersökningen understryker detta på ett tydligt sätt, och uppger även 
att detta är något som han brukar förmedla i undervisningssammhang.  

Och  egentligen  om  jag  ska  vara  helt  ärlig,  när  jag  började  med  mitt  fältarbetet  i  [i 
fältarbetslandet].......så hade jag ju varit där flera gången innan. Men ändå, om man tittar på 
vad jag gjorde var att jag försökte hitta ganska mycket lokal litteratur......Istället för att läsa 
in, jag hade ju lite [fältarbetslandets] historia med mig förstås, jag försökte....ju lokalare 
destå bättre, alltså börja därifrån och sedan bygga ut då vad. Men det är klart det är ju, och 
det är det rekommendationen som jag brukar ge till folk när jag har kurser och här. Det är 
bra om ni kan hela nationalstatens historia dit ni ska, men vad vet ni om staden dit ni ska, 
vad vet ni om stadsdelen som ni ska till? Om det är en stad dom ska till då , för ibland så 
finns det etnografier som är skrivna om till och med om den stan eller den stadsdelen. 10 

Informella informationsvägar i arbetet kring förberedelser för ett fältarbete uppges av 
några intervjupersoner som betydelsefulla, både kring praktiska frågor men även för tips 
om litteratur kring området. Men även här uppger majoriteten av intervjupersonerna att 
de i detta skede upplevde sig ensamma kring föreliggande undersökningsområde och 
forskningsfrågor  och  därför  hade  få  informella  informationsvägar  att  tillgå.  Vilket 
återigen  ger  en  indikation  på  socialantropologin  som en  mångfacetterad  vetenskap. 
Kopplingar  kan  även  här  ses  till  tidigare  forskning,  sett  i  relation  till  Chois 
bibliometriska  undersökning  som  visar  på  att  antropologin  använder  mycket  av 
forskning  och  teorier  från  andra  vetenskaper.  Fallet  med  antropologerna  i  denna 
undersökningen så kan detta ses stämma överens med deras situation där de i flera fall 
uppger att de känner sig ensamma i sitt forskningsämne och område samt uppger att de 
till  stor  del  använder  sig  av forskning från andra discipliner.  Detta  kan ses som en 
begränsande faktor när det gäller informella informationsvägar bland kollegor både när 
det gäller förberedelser inför fältarbeten och för forskning generellt.

Sett  ur  Wilsons  modell  kan  detta  även  betraktas  i  termer  av  en  rollrelaterad 
påverkansvariabel  där  antropologens  akademiska  sammanhang  sätter  gränser  och 
möjligheter  för  informella  informationsvägar.  Här  kan  även  ses  en  koppling  som 
bekräftar den problemställning som görs i  Sutton & Jacobys och Handler & Goulds 
studier  kring  att  de  informella  informationsvägarna  på  ett  generellt  plan  inom den 
akademiska världen håller på att minska i betydelse i korrelation till att det inom flera 
discipliner  sker  en  ökad  specialisering.  Denna  påverkansvariabel  vilken  utifrån 
intervjuerna går att tolka som vanligt förekommande bland antropologerna riktar i dessa 
fall  intervjupersonernas  informationsbeteende  mot  mer  av  formellt  orienterad 
informationssökning.  Och  som  går  att  läsa  ur  intervjuerna  så  blir  här  kan 
kedjesökningar via referenslistor tolkas vara den absolut vanligaste typen av formell 
informationssökning bland antropologerna.              
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6.3.1.2 Lokal sekundär information 

I de tidigare studierna som presenterats i kap 3 så finns det tydliga resultat som visar 
antropologerna till stor del av böcker i sin forskning (se t ex diagrammet i fig 1). Då 
denna undersökning är av en kvalitativ karaktär så kan den inte på ett kvantitativt sätt 
bekräfta  denna tes.  Däremot går det ur intervjuerna att se att antropologerna i  stor 
omfattning uppger att de har en stor egen boksamling som de använder sig utav i sin 
forskning. En intressant aspekt i detta är att en del av de böcker som antropologerna 
använder och som också ofta ingår i deras privata boksamling är litteratur som har sitt 
ursprung i det område som de har gjort sina fältarbeten i. Det kan här handla om både 
skönlitterär och akademisk litteratur som skrivits av personer på den specifika platsen 
eller kulturella kontexten och som relaterar och anknyter till den specifika miljön. En av 
intervjupersonerna beskriver denna typ av litteratur i dessa termer:

Ja dom går nog inte att få tag på här, för det är små förlag och, nej det går inte. För det är 
inte......det är inte vetenskaplig litteratur riktigt. Utan det här är, eller en del är det, det är 
lokala forskare som publicerar sig på [fältarbetsområdets språk] och [fältarbetets land]. Men 
det här är en del skönlitteratur också, eftersom jag jobbar en del med religion så är det en 
del religiös litteratur. Instruktionsböcker för olika saker, och sen politiska pamfletter och allt 
möjligt sånt där som jag liksom köpt upp och samlat på mig då av olika anledningar.........Så 
där, alltså det var ju väldigt viktigt för min avhandling framförallt. 11  

Som  går  att  läsa  ur  detta  citat  och  som  även  går  att  tolka  hos  de  andra 
intervjupersonerna  är  att  denna  typ  av  litteratur  och  information  uppges  av  flera 
intervjupersoner spela en viktig roll för den egna forskningen. Det kan ses gälla både 
när det gäller den skrivande fasen efter fältarbete likväl när det gäller att skapa sig en 
överblick på området innan själva fältarbetet. En intressant aspekt av denna typen av 
information och som även går att se i ovan nämnda citat är att det här går att göra en 
tydlig  koppling  till  påverkansvariablerna  källkaraktär  och  omgivning i  Wilsons 
modell.  I  dessa  fall  handlar  det  om  information  med  en  källkaraktär  som  i 
antropologernas fall tydligt sätter gränser för ett aktivt informationssökningsbeteende. 
Detta kan ses som information med en källkaraktär vilken har en stark koppling och 
relevans till den omgivning som den har sitt ursprung i. Detta i sin tur gör att denna typ 
av information i antropologernas fall sällan finns att tillgå i deras hemmiljöer varken i 
elektronisk form eller i fysisk form, utan måste uppsökas på den geografiska plats de 
har sitt ursprung i. I likhet med ovan nämnda citat så uppges det i flera av intervjuerna 
kring denna typ av information som något som är unikt för just den platsen i sig och 
som inte går att få tag på via andra sätt än att fysiskt och geografiskt befinna sig just där. 
Detta beskrivs bland annat av en av antropologerna i detta citat: 

Ja med jag kan ju säga att jag går till [fältarbetslandet] bibliotek, även kommunala bibliotek 
för att se lite mer sådan här väldigt lokal litteratur, och har kommit ut något nytt som bara är 
publicerat där, och bara finns där. Och det behöver ju inte bara vara forskningslitteratur 
nödvändigtvis. Det kan ju också vara en roman eller någonting som intresserar mig sådär. 
Och det kan jag ju inte hitta via sökmotorer härifrån, utan den måste jag liksom fysiskt leta 
upp på biblioteken då  12 
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En av intervjupersonerna intervjuades nyss hemkommen från ett fältarbete uppgav dock 
att viss lokal litteratur från sitt undersökningsområde numera börjar bli tillgängligt att 
köpa via internet: 

Jo men det är också att man inte riktigt kan låta bli när man, speciellt när man är i fält då, att 
köpa med sig lite böcker hem som kanske inte, ja många går ju inte att  få tag på, eller 
många av dom har inte gått att få tag på här så att säga. Med små lite obskyra..inte obskyra 
men kanske lite udda eller lite mindre bokförlag. Nu kanske, nu har flera av dom börjat med 
försäljning via nätet, men det har jag fortfarande inte gjort. När jag kommer dit så går jag ju 
till dom här två tre bokhandlarna som är väldigt intressanta där och köper med mig en två 
tre böcker hem. 13

I  likhet  med  detta  citat  uppger  flera  av  de  andra  antropologerna  att  de  under  sin 
verksamma  tid  upplevt  stora  förändringar  inom  de  områden  som  de  gjort  sina 
fältarbeten  när  det handlar om tillgången till information på elektronisk väg. Flera av 
de som genomfört fältarbeten i avlägsna landsbygdsmiljöer uppger även att det skett 
stora förändringar när det handlar om tillgång till modern informationsteknologi såsom 
mobila  nätverk och  tillgång till  internet  i  området.  Dessa  teknologiska  förändringar 
innebär på samma gång att variabeln omgivning ur Wilsons modell i dessa fall är av en 
föränderlig karaktär, och där framväxten av modern informationsteknologi öppnar upp 
informationsvägar under själva fältarbetet.     

6.3.1.3 Förstudie

I detta kan en förstudie till området innan själva huvudfältarbetet spela en viktig roll 
både för  att  få  tag i  personliga kontakter,  men även för  att  få  tag  på denna typ av 
information. En majoritet av de intervjuade antropologerna har genomfört nån form av 
förstudie innan det huvudsakliga fältarbetet. Denna form av förarbete kan både ske i 
form en kortare resa till området för att sedan återvända för det huvudsakliga fältarbetet, 
det kan även ske i form av att inleda fältarbetet med en period av informationssökning. I 
de  fallen  antropologerna  gör  korta  men  återkommande  fältarbeten  blir  dock  dessa 
perioder  av  informationssökning  inte  lika  tydligt  avskiljbara  utan  tar  med  Wilsons 
terminologi  mer  formen av  en  pågående form av  informationssökningsbeteende  till 
skillnad från den mer situationsbestämda aktiva formen. En av antropologerna som gör 
fältarbete  i  landsbygdsmiljö  uppger  även  att  fältarbetet  inleds  med  en  period  med 
informationssökning i stadsmiljö och i anslutning till de lokala universiteten: 

….Det finns ju bibliotek där alltså, man inleder ofta sejouren med att vara en vecka på 
universitetet  innan man drar ut i fält.  Och då passar man ju på att ”accessa” om det är 
böcker och litteratur där då som man behöver. 14

Även i detta går det tydligt att se en koppling till påverkansvariabeln  omgivning i de 
fallen huvuddelen av fältarbetet sker i landsbygdsmiljö utan tillgång till  internet och 
med långa geografiska avstånd till bibliotek eller andra typer av informationscentrum. 
De antropologer som gör sina fältarbeten i stadsmiljö kan här ses ha större möjligheter 
till tillgång för denna typ av information i sin omgivning med närhet till lokala bibliotek 
eller platser med tillgång till internet.    
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6.3.2 Ute i fältet 

De intervjuade antropologerna har som tidigare påpekats gjort sina fältarbeten i väldigt 
varierande  former  och  väsensskilda  kulturella  och  geografiska  kontexter.  Analysens 
fokus  kommer  därför  här  att  i  första  hand  ligga  på  socialantropologernas 
informationsbeteenden och verksamheter där skillnader och likheter kan iakttagas.  
       
6.3.2.2 En kappsäck full med böcker eller ett block och penna
 
De intervjuade antropologerna har inför ett fältarbete haft med sig olika hjälpmedel av 
olika  slag,  det  som  uppges  vara  viktigaste  hjälpmedlet  hos  samtliga  är  dock 
anteckningsblock  och  penna.  Övriga  hjälpmedel  här  kan  nämnas  diktafon,  kamera, 
mobiltelefon och bärbar dator. När det gäller att ta med böcker och artiklar finns det här 
lite olika förhållningssätt, vissa uppger att de i princip inte tar med sig något alls eller 
kanske några enstaka artiklar de tänkt att läsa. Andra uppger här att de tar med sig en 
ganska tung packning med flera böcker i bagaget. 

6.3.2.3 Bibliotek / Bibliotekarier

Samtliga  intervjuade  antropologer  har  under  sina  fältarbeten  besökt  olika  typer  av 
bibliotek inom sina fältarbetsområden, här kan nämnas både universitetsbibliotek såväl 
som kommunala bibliotek samt mindre lokala specialbibliotek. Biblioteksbesök har här 
gjorts i olika syften bland antropologerna, men ett gemensamt syfte bland samtliga har 
varit  för  informationssökning  av  lokal  sekundär  information  kopplat  till 
fältarbetskontexten. 

En intressant aspekt av antropologernas biblioteksbesök under fältarbetet jämfört  med 
deras biblioteksvanor på hemmaplan (se kap 6.2.2) är att de här uppger att de i högre 
utsträckning  vänder  sig  till  bibliotekarier  eller  annan personal  för  att  få  hjälp  med 
informationssökning. Samtliga av de intervjuade antropologerna uppger att de varit  i 
kontakt med och fått hjälp av bibliotekarier eller andra informationsspecialister under 
sitt fältarbete. Anledningar till detta kan vara av olika slag, en ofta förekommande orsak 
kan här dock ses vara i mötet med ett för antropologen ovant informationssystem (vilket 
i intervjuerna varierar mellan både analogt och digitalt slag). Här kan det även röra sig 
om information som inte ligger öppet åtkomligt utan måste beställas fram. 
Detta  kan i  viss  mån visa på hur  kontakter med bibliotekarier  i  viss  mån kan vara 
kontextberoende. I sin hemmiljö så har antropologerna upparbetat mycket erfarenheter 
kring  informationssökning  i  de  förutsättningar  som  gäller  där  (eller 
informationssökningskarriär med Seldéns benämning). Under fältarbetet kan dock som 
synes  uppstå  situationer  där  dessa  erfarenheter  inte  stämmer  överens  med 
förutsättningar  som  gäller  där  och  antropologen  måste  således  söka  assistans  från 
personal.  Nedanstående  citat  från  en  av  doktoranderna  ger  här  uttryck  för  detta 
antagande:

Nej det är lite annorlunda så, man behöver hjälp då ju. För här så kan man ju sitt system 
som man är uppvuxen med, där har man andra preferensramar så att säga......
..…..Ja faktiskt, för jag tyckte det var svårt i början att hitta källorna så att säga. Var finns 
det här materialet som jag inbillar mig att jag söker. Finns det överhuvudtaget, finns det 
nedskrivet, och i så fall var finns det, och det var ju liksom, hur hittar man dit när man 
befinner sig i en helt annan kontext liksom. Det är ju så himla strukturerat i Sverige och 
man kan allting och så, man är ju så himla van att hitta information här hemma.... 15
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I detta går det att se en tydlig koppling till den omgivningsrelaterade variabeln i Wilsons  
modell. Detta exempel visar även på upplevelser och problem under fältarbetet kring att 
i  en  aktiv  form  av  informationssökningsbeteende  möta  annorlunda  former  av 
informationssystem  i  en  ny  miljö.  Detta  kan  ses  som  ett  exempel  på  en 
omgivningsrelaterad påverkansvariabel vilken generar ett behov hos individen att vända 
sig till bibliotekarier för hjälp med informationssökning. Även till den interpersonella 
variabeln aktiveras i detta fall när antropologen vänder sig till personal för att få tillgång 
till  information. Barriärer som uppstår här kan vara av språklig karaktär men även i 
subjektiva  uppfattningar  i  det  interpersonella  mötet.  Här  finns  exempel  på  hur 
antropologen  i  egenskap  av  västerländsk  akademiker  förväntas  kunna  systemen  på 
förhand. Följande citat ger exempel på dessa påverkansvariabler:

Ja, jag förstod inte riktigt hur man sökte där. Och att jag försökte få hjälp via... men att jag 
ändå aldrig riktigt lyckades klura ut...... 
....Det var där det brast lite grann, jag menar dom förväntade sig att jag skulle kunna det där 
och att du 'gör si och så' och så gick dom bara. Liksom lite grann så, sen fick man gå 
tillbaka 'ja jag förstår inte riktigt hur jag ska fortsätta här' 16

I sammanhanget måste det här även påpekas att ur andra exempel från intervjuerna så 
finns exempel på situationer där det interpersonella mötet har varit mer lyckosamma i 
informationssökningssammanhang. Den interpersonella variabeln kan här ses som både 
en potentiell barriär likväl som en möjlighet. En annan av antropologerna uppger ovan 
nämnda problem som kan uppstå med ett ny form av informationssystem, men att i 
detta fallet så var kontakten med bibliotekarier av stor hjälp: 

Ja just det, det fick jag göra [på fråga kring hjälp från personalen]. Dels, alltså jag pratar ju..
[det lokala språket]..och kan läsa en hel del, men dels hade man ju språket då och det fanns 
ju  ingenting  på  engelska  eller  så.  Så  det  handlade  ju  mycket  om,  och  sen  helt  andra 
mjukvaror, så där handlade det ju om att lära känna systemen......
…..Ja just det på systemen, men alla var ju väldigt hjälpsamma så.....” 17

  
6.3.2.4 Bokhandlare

Lokala  små  bokhandlare  och  bokaffärer  i  fältarbetsområdet  uppges  av  flera  av 
intervjupersonerna som en god informationskälla till lokalt utgivna böcker och texter. 
Som nämnt i tidigare stycke så handlar det här ofta om att få tillgång till väldigt lokalt 
förankrad information och som bara finns att tillgå på den specifika geografiska platsen. 
Lokala bokhandlare på platsen för fältarbetet likväl som lokala bibliotek uppges av flera 
intervjupersoner med andra ord som viktiga vägar till vad som ovan identifierats som 
lokal sekundär information.    

6.3.2.5 Arkiv, företag och myndigheter 

En majoritet av antropologerna i undersökningen uppger att de besökt myndigheter av 
olika instanser för att söka information. I dessa fall kan det ofta handla om att leta upp 
antingen statistik kring den undersökta folkgruppen eller området eller olika typer av 
policydokument som berör området. Arkivbesök är vanligt förekommande, ofta för att 
leta upp historiska data kring området, en del har även sökt upp information på hos 
företag och företagsbibliotek. Likhet med stycket ovan med biblioteksbesöken så kan 
här  den  interpersonella variabeln  påverka  informationssökningen.  En  av 
antropologerna  beskriver  ett  besök  på  ett  statistikinstitut  under  fältarbetet  där  den 
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interpersonella variabeln framkommer på tydligt vis: 

Alltså det svåra är att veta  vad som man ska fråga efter. Alltså vad liksom, det är någon 
slags kulturell skillnad kanske, och dom är ju inte heller bibliotekarier, men om man frågar 
specifikt efter någonting så....alltså alla är jättehyggliga och svarar en väldigt väl och hjälper 
en efter det man frågar efter. Men det  här med att om man är intresserad av det här så 
kanske vi ska berätta om det där, det händer inte så ofta vad. Utan då är det, och det har hänt  
ganska många gånger att  plötsligt  så har  jag snubblat  över något jätteintressant  utan att 
någon har talat om det för mig. 18

Detta  kan ses  som ett  exempel  på hur den  interpersonella  variabeln kan inverka på 
informationssökningen. Här kan dock nämnas att den interpersonella variabeln spelar en 
roll i alla former av informell informationssökning mellan människor. I fall som detta 
och  tidigare  nämnda  exempel  kan  dock  kulturella  och  språkliga  skillnader  utgöra 
dimensioner  i den interpersonella variablen. För antropologer som ofta rör sig mellan 
varierande kulturella och språkliga kontexter kan detta var av extra stor relevans.   

6.3.2.6 Informella informationskällor  

Antropologernas  fältarbeten  med  deltagande  observation  och  intervjuer  skulle 
egentligen  kunna  beskrivas  som  en  lång  sammanhängande  form  av  informell 
informationssökning. En av intervjupersonerna liknar detta med  att söka i en ”jättelik 
databas”:

Man är ju ute efter någon slags social information också, ibland är det ju lite som att söka i 
en jättelik databas. Man pratar med den ena och den andra, och så plötsligt inser man att det 
där var ju något intressant. Men det är ju det sociala som man ägnar sig åt mycket 19    

Detta citat fångar i viss mening själva kärnan i det antropologiska fältarbetet och den 
etnografiska  datainsamlingen.  Detta  är  en  lång  och  krävande  process,  och  som 
redogjorts för i uppsatsens avgränsningar ska den denna arbetsprocess inte analyseras 
mer genomgående här.  Vad som däremot är  intressant att  titta  på inom ramarna för 
denna  uppsats  är  att  se  till  informella  informationsvägar  till  information av formell 
karaktär.  Flera  av  antropologerna  i  denna  undersökning  har  gjort  sina  fältarbeten  i 
kulturella  och  samhälleliga  kontexter  som ter  sig  väsensskilda  från  antropologernas 
egna akademiska bakgrund. I många fall har de informanter som antropologerna arbetar 
med  väldigt  annorlunda  preferensramar  och  förutsättningar  när  det  handlar  om  att 
använda och söka information av olika slag. Detta speglas till exempel i att det bland 
intervjuerna  finns  få  fall  av  informella  informationsvägar  mellan  antropolog  och 
informant när det handlar om uppsökande av formell information. Ett exempel kan här 
vara  under  fältarbeten  i  landsbygdsområden  där  läs  och  skrivkunnigheten  bland 
informanterna är låg och där det finns väldigt lite formell information att tillgå. Dessa 
faktorer som rör informell informationsökning kan ses i följande intervjuexempel: 

Inte så mycket nu kan jag säga det sista åren, dom sista fälten har jag inte fått det så mycket.  
Alltså dom frågorna och dom personerna, det är inte riktigt den miljön. Vad ska man säga 
dom....där har jag inte fått så mycket litteraturtips. I det första fältarbetet då rörde jag mig på 
en högskola där folk också hade sina bokhyllor och liksom sina böcker och så 'men har du 
läst den här och så, jaha du är intresserad av....då ska du titta på den här boken då vad'. Så 
liksom dom samlade ju informationen på samma sätt som jag, medan dom som jag jobbar 
med idag dom samlar inte information på det sättet. Utan dom samlar information på ett 
annat sätt, eller på en massa andra sätt då vad, mycket muntligt och liksom.....så det är inte 
riktigt nej, inte den typen av litteraturtips 20
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Nej  generellt  så  har  ju  folk  ganska  svårt  att  förstå  vad  en  antropolog  håller  på  med 
överhuvudtaget. Och dom var ju ändå, fler dem var ju ändå så här någon slags medelklass, 
och de hade utbildning och så här. Men just det här med antropologi, det är lite så...Så det 
skulle  jag  inte  säga  att  jag  fick  några  sådana  tips,  utan  det  var  mer  de  akademiska 
kontakterna som jag hade. 21

Flera av antropologerna hade under sina fältarbeten utarbetade kontakter med lokala 
universitet och lärosäten på plats, och som citaten antyder så var det främst via dessa 
som det fanns informella informationsvägar att tillgå. Det andra citatet uttrycker tydligt 
hur skillnaden mellan antropologens akademiska bakgrund och informanter kan te sig. 
Antropologens  vanliga  sätt  att  söka  information  inom den akademiska  världen  som 
exemplifierats i kapitel 6.2 ses främst möjliggöra informell informationssökning i de 
fallen antropologen rör sig inom en liknande akademisk kontext under fältarbetet och 
där den typen av informationsutbyte kan ske. I exemplen ur intervjuerna går detta att 
tolkas på så sätt att när antropologerna under sitt fältarbete rör sig inom en akademisk 
kontext möter de en informationsvärld och en uppsättning informationsbeteenden som i 
stora drag överensstämmer deras egna akademiska informationsvärld de rör sig inom. 
Vad som kopplat till detta går att iaktta är hur informell informationssökning av formell 
information i dessa fall främst sker inom en akademisk kontext även under fältarbeten. 
        
6.3.2.7 Fältanteckningar

Den viktigaste  delen av det  antropologiska fältarbetet  är  av naturliga  skäl  att  samla 
empiriska data. För att samla och bevara information är olika former av fältanteckningar 
och fältdagböcker en klassisk metod för antropologiskt arbete och som även gjorts av 
samtliga antropologer i denna undersökning.  Vad som är intressant ur denna uppsats 
perspektiv är att se till hur olika förhållningssätt kring att skriva fältanteckningar även 
kan  ha ett  samband med antropologernas  informationsbeteenden.  Bland intervjuerna 
finns det både exempel på hur man strävar efter att hålla dessa anteckningar som ”ren” 
empiri utan referenser till teoretiska ingångsvinklar och former där man blandar in och 
gör referenser till övrig litteratur och teoretiska perspektiv. Detta förhållningssätt kan 
illustreras genom följande intervjuexempel:

Jag har inga referenser i min fältdagbok överhuvudtaget. Ingenting jag refererar till nej, jag 
var bara fokuserad på det etnografiska materialet. Det är så jag har gjort i alla fall, det finns 
säkert folk som har  gjort annorlunda, men jag tror att majoriteten, men jag vet inte, men jag 
tror att majoriteten försöker fokusera på det empiriska materialet så att säga, där och nu. 22 

Ett annat exempel från en av intervjupersonerna visar dock ett mer öppet förhållningsätt 
kring  hur  man  skriver  fältanteckningar,  där  även  referenser  och  teoretiska 
ingångsvinklar kan vävas in. På frågan kring referenser i fältanteckningar och senare 
användning av dessa blir detta tydligt: 

Ja, men där fanns det ju någon slags dialog, att liksom 'men vänta det här påminner ju om 
när Gould skriver om det', eller någonting annat så...
Ja men det tror jag, jag tror att det var en slags bra bearbetning av materialet, en första 
analys eller bearbetning av materialet som...Alltså det finns ju inte dom här väl avgränsade 
faserna i forskningsprojektet. Den rena datainsamlingen och sen går du hem och gör den 
rena analysfasen där du analyserar arbetet och sen skriver det. Utan det hänger ju ihop det 
där, det är ju en pågående analys som man gör hela tiden som sen föder nya frågor eller 
riktar in forskningen. 23
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Intressant är att i detta exempel så betonar intervjupersonen att det inte går att tydliga 
faser i forskningsprojektet  med en ”ren datainsamling”.  Detta kan i  sin tur ses stå i 
kontrast till det första intervjuexemplet där det talas om att bara vara fokuserad på det 
etnografiska  materialet.  Detta  ger  ett  tydligt  exempel  på  att  det  finns  olika 
förhållningsätt kring den empiriska datainsamlingen under fältarbetet, och som går att 
betrakta i de olika sätt antropologerna för fältanteckningar.    

6.3.2.8 Kontakter med hemmaplan 

Av vad som går att tolka ur intervjuerna så uppträder en bild av att antropologerna under 
perioder med fältarbete har få kontakter med den egna institutionen och kollegor där. 
Antropologerna  är  med andra  ord  i  en akademisk  kontext  relativt  ”ensamma” i  sin 
fältmiljö,  kontakter  med  familj  och  närstående  är  dock  av  förståeliga  skäl  mer 
regelbundna. Vad som kan ses i detta är att olika typer av det Seldén benämner som 
socialt orienterad informationssökning mellan kollegor antropologernas fall verkar vara 
väldigt sällsynt förekommande under perioder med fältarbete.       

6.3.3 Efter fältarbetet  

6.3.3.1 Fältarbetets dialektik 

När antropologerna återvänder till sin institution från ett genomfört fältarbete innebär 
det oftast att de kommer till den krävande den fasen som innebär att sammanställa sitt 
empiriska material och påbörja ett skrivarbete. Denna relation mellan att röra sig mellan 
att vara mitt i den empiriska kontexten och att återvända till sin hemort och skriva och 
kring sina upplevelser  och läsa annan litteratur  beskriver  en av intervjupersonerna  i 
termer av en form av dialektik:

Ja då,det tar ju en tid innan det sätter sig på något sätt. Man börjar inte första veckan med 
att sätta sig och skriva ner. Det där är ju väldigt individuellt också har jag en känsla av, hur 
man attackerar materialet och går på det alltså. Det tar nog ett tag innan man sätter sig och 
skriver alltså....
…..Ja, det gör man[på fråga kring läsning av annan litteratur]. Som jag sa så kan man bli 
lite ”bortablind”, det är en dialektik mellan att vara bortablind och hemmablind så att säga, 
och då gäller det att parera dom två polerna så att säga. 24

Samme antropolog betonar även att det är i arbetet på hemmaorten som det framförallt 
blir aktuellt med informationsökningar via bibliotek, databaser och så vidare. Sett till 
resultaten i denna undersökning så kan detta antagande ses ha en hög trovärdighet hos 
alla antropologer, framförallt när det gäller information av den typen som inte har direkt 
koppling till fältarbetet. Betraktat till själva fältarbetets krävande natur kan dock detta 
antagande till stor del ses gälla även här, antropologerna befinner sig ofta i en situation 
där det helt enkelt inte finns mycket tid över till att läsa och söka information. Detta 
oavsett om det befinner sig i en avlägsen landsbygdsmiljö eller i storstadsmiljö.

Just  ovan nämnda dialektik mellan att befinna sig i  fält  för att sedan återvända och 
påbörja en skriv och analysprocess är även ytterligare en aspekt där det går att utläsa 
skillnader bland antropologernas informationsbeteenden. En av doktoranderna uppger 
här en situation efter att ha återvänt från sitt  fältarbete under en tid direkt efteråt på 
hemmaplan  även  där  ha  ett  starkt  fokus  på  det  empiriska.  Detta  citat  ger  även  ett 
exempel på det som Seldén identifierade som socialt dirigerad informationssökning där 
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handledaren utövar stort inflytande i forskningsprocessen:    

Nej det är då ens handledare säger till en, att nu ska man inte titta överhuvudtaget på 
litteratur, utan bara sitta och skriva av sig, sitt eget material så att säga. Vilket kändes 
väldigt svårt måste jag säga, att göra precis när man kommit hem. Så att nej, då tittade jag 
ingenting alls på litteratur, på annan litteratur. Utan jag försökte bara komma igång, komma 
igång och skriva med utgångspunkt utifrån mitt eget material. 25

      
Samma intervjuperson reflekterar  även över  det  empiriska  fokuset  som fanns  under 
fältarbetet och verkar här hos intervjupersonen närmast verkar spegla en önskan över att 
ha haft mer teoretiska ingångar under fältarbetet: 

Och det är väl sånt som man i efterhand kan tycka att, det borde ha varit en mer integrerad 
process på något sätt. Av de här ingångarna man hade in i projektet från början, att 
någonstans, att dom med den empirin som man har med sig och...ja sen lite avstämning 
med vad man hade tänkt sig från början och vad det blev. 26

Hos andra intervjupersoner återges dock ett lite annorlunda förhållningssätt där 
detta  starka  fokuset  på  det  empiriska  inte  är  lika  tydligt.  Och  där 
intervjupersonerna uppger att de under perioder söker och använder mer teoretiskt 
inriktat material utan direkt koppling till datainsamlingen.  

6.3.3.2 Återkopplingar till studieområdet 

Samtliga antropologer i denna studie har olika grad haft kontakt med informanter från 
sitt  fältarbete  på  olika  sätt.  Framförallt  så  har  modern  informationsteknologi  och 
internets utbredning över världen bidragit till att det idag ofta finns goda möjligheter till 
att  för  en  antropolog  ha  en  bibehållen  kontakt  med sitt  fältområde  på  ett  sätt  som 
tidigare inte varit möjligt. En av intervjupersonerna uppger här att just internet användes 
flitigt både under och efter fältarbetet:

Ja  precis,  det  finns  ju  så  många  fördelar,  man  kan  ju  ta  med  sig  fältet  hem  i  större 
utsträckning, men man kan också tvärtom ta med sig hemmet till fältet. Men jag tänker när 
du pratar som fältarbete, nu är ju detta lite vad ska jag säga historia då utvecklingen har gått 
så pass snabbt. Men när jag gjorde mitt fältarbete så arbetade jag ganska mycket via nätet, 
så jag gjorde faktiskt fältarbete via nätet en hel del, eller det var en ganska viktig del, både 
innan och under fältet och efteråt. 27

Detta citat visar på hur den tekniska utvecklingen gör att individer från olika delar av 
världen  finner  nya  platser  och  plattformar  för  att  mötas  och  utbyta  information 
frikopplat  från  geografiska  barriärer.  Samma  gäller  för  såväl  den  undersökande 
antropologen  som  för  de  informanter  antropologen  möter  under  fältarbetet.  För 
antropologen innebär detta även att i dagens läge så håller fältarbetets gränser på att 
förflyttas i  likhet  med det  som denna intervjuperson uppger.  Och att  antropologen i 
vissa  aspekter  kan  kopplas  samman  med  fältarbetsområdet  även  hemma  vid  sitt 
skrivbord hemma på sin institution. Dock när det gäller information av formell karaktär 
av det som här identifierats som lokal sekundär information är det som exemplen ovan 
visar däremot ofta problematiskt för antropologerna att komma åt detta hemifrån.   
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7 Diskussion och slutsatser

7.1 Det etnografiska fältarbetet och antropologernas informationsbeteenden  

Som tidigare nämnts så kan i många fall det etnografiska fältarbetet grovt delas in i tre 
olika faser. Exempel på denna uppdelning går även att finna i en del metodlitteratur 
kring fältarbete. Exempelvis boken ”Ethnographic Fieldwork: a beginners guide”  av 
Jan Blommaert och Dong Jie är strukturerad i de tre kapitlen: 1 ”Prior to Fieldwork”, 2 
”In  the  field”  och  3  ”After  Fieldwork”.71 Denna  grovt  uppdelade  skiss  över 
arbetsgången inom antropologin är även intressant att betrakta utifrån denna uppsats 
perspektiv.  Som  tidigare  nämnts  så  är  dessa  faser  framträdande  i  olika  grad  hos 
intervjugruppen,  bland annat  beroende på vilken form av fältarbete som genomförs. 
Betraktat  till  antropologernas  informationsbeteenden  så  innebär  fasen  med  själva 
fältarbetet  en  iakttagbar  förändring  hos  samtliga  intervjupersoner.  En  betydande 
inverkande faktor i detta är det krävande arbetet med att samla in etnografisk data under 
fältarbetet som tar upp en stor del av antropologernas tid. Dock går det att i detta iaktta 
olika förhållningssätt kring detta som följande kapitel 7.1.2 beskriver.          

7.1.2 Den fokuserade empirikern och den öppna empirikern     

Det  etnografiska  fältarbetet  kan  ses  vara  det  som  i  hög  grad  definierar 
socialantropologin som ämne. Fältarbetet och dess praktik kan även ses vara något som 
bidrar till att socialantropologin kan definieras som ett ämne med ett empiriskt fokus. 
Det vill säga att i olika grad arbetar på ett induktivt plan där fokus ligger på att söka 
svar och bygga teori utifrån den empiriska kontexten som studeras snarare än att lägga 
en färdig teoribildning på det empiriska materialet som samlas in via fältarbetet.
En av antropologerna illustrerar socialantropologin som en empirisk vetenskap på ett 
tydligt sätt i detta uttalande: 

För mig är det egentligen ganska enkelt, kanske lite för enkelt. Men jag tänker , och jag tror 
att många av mina antropologkollegor tänker på liknande sätt, att vi vet inte vad det är helt 
enkelt som är relevant i det vi vill forska kring, Vi tror oss ha tankar och idéer kring det 
förstås, och ofta på väldigt goda grunder och sen så har man någon tentativ idé kring det. 
Men egentligen så, svaren finns där och har man för mycket formulerat i den fasen, för 
rigida kategorier och gränser, teorier och förväntningar, då havererar det andra , då får man 
vad man letar efter helt enkelt. 28    

  
Ett ytterligare exempel på detta empiriska fokus går att läsa i ytterliga en intervju med 
en annan antropolog. Detta citat ger även en antydan till att just detta empiriska fokus 
även  i  olika  grad  kan  påverka  och  styra  antropologernas  informationsbeteenden 
specifikt under perioder med fältarbete: 

I antropologin så har vi ju motsats till dom flesta andra discipliner det här, ja det vet du ju, 
det här relativistiska sättet att se, relativistiskt/holistiskt. Så vi ser ju en naturvetenskaplig 
världsbild eller diskurs på samma sätt som lokal i diskurs i ett afrikanskt land. Alltså dom är 
i paritet, man värderar inte det ena eller andra på något sätt, man lägger inte en mall som 
många andra ämnen gör. Vi vill ju representera och då blir det viktigt att att försöka få så 
mycket som möjligt, både skriftligt och muntligt material inifrån samhället självt, vad det 
producerar  alltså.  Det  är  ju  det  som  är  det  knepiga,  att  försöka  bortse  från  det  egna 
teoretiska bagaget som man har för att komma åt det här. 29

71 Blommeart & Jie, 2010
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Just detta citat slår an på tre viktiga teman att slå fast på. Dels ger citatet uttryck för en 
aspekt som kan ses vara lite förbisedd när det handlar om antropologiska fältarbeten, det 
att  en  del  av  fältarbetet  som  uppges  här  även  handlar  om  att  undersöka skriftlig  
information kring området under fältarbetet. Just denna typ av informationssökning vid 
sidan av de med det antropologiska fältarbetet tätt förknippade metodredskapen med 
deltagande observation och intervjuer är något som samtliga intervjupersoner har ägnat 
sig åt i olika grad. Just denna typ av information är vad som ovan har beskrivits som 
lokal  sekundär  information.  Citatet  ses  även på  ett  tydligt  sätt  ge  uttryck  för  ovan 
nämnda  empiriska  fokus.  Citatet  ger  även  uttryck  för  en  annan aspekt  som tydligt 
kommer fram i intervjuerna, just hur man ska förhålla sig till teoretiska ingångsvinklar 
och  material  under  perioder  med fältarbete.  Kring detta  går  det  att  identifiera  olika 
förhållningssätt och informationsbeteenden vilka beskrivs nedan.  

Bland  samtliga  av  de  intervjuade  antropologerna  i  denna  uppsats  går  det  att  finna 
exempel på detta empiriska fokus som finns inom antropologin. Detta förhållningssätt 
kan  också  ses  i  ljuset  av  att  det  på  olika  sätt  påverkar  antropologernas 
informationsbeteenden och  en  koppling  till  den  rollrelaterade påverkansvariabeln  i 
Wilsons modell.  

Som tidigare angetts så finns exempel på uttryck för detta empiriska fokus bland  alla 
antropologerna i undersökningen. Vad som däremot går att uttyda bland intervjuerna är 
olika förhållningssätt under fältarbeten kopplat till detta empiriska fokus och fenomen 
kring läsning, informationssökning och informationsbeteende. Som konstaterats tidigare 
i  kapitel  6.3.1  så  finns  det  bland  samtliga  antropologer  ett  aktivt 
informationssökningsbeteende under fältarbetet som är riktat mot att finna vad som här 
identifierats som lokal information och litteratur. Vad som däremot kan upplevas som 
problematiskt  bland  vissa  antropologer  är  att  förhålla  sig  till  det  som  med 
generaliserande  termer  kan  beskrivas  som  akademisk/teoretisk  litteratur  utan  direkt 
koppling till  den empiriska kontext de befinner sig i.  Det vill säga information som 
antropologerna på daglig basis söker och använder utanför fältarbetet (jämför med kap 
6.2),  exempelvis vetenskapliga/teoretiska artiklar  eller  böcker inom antropologi eller 
andra ämnen.
Vad gällande informationsbeteende under fältarbeten kring denna typ av information 
och litteratur så går det att tolka ut två olika förhållningssätt som grovt kan delas in i två 
idealtyper bland antropologerna. Dessa två idealtyper har jag här valt att namnge som: 
den fokuserade empirikern och den öppna empirikern. 

Värt att poängtera är att distinktionen mellan dessa två förhållningssätt i denna uppsats 
behandlar  specifikt  informationsbeteenden  vid  fältarbetet.  Denna  indelning  kan 
dessutom inte ses som två cementerade grupper, utan mer av två tendenser som på en 
glidande skala kan iakttas hos de undersökta antropologerna vid fältarbeten. Dessa två 
förhållningssätt  kan  särskiljas  genom genom en  analys  av  olika  förhållningssätt  till 
läsning,  information  och  informationssökning  i  förhållande  till  den  empiriska 
datainsamlingen som sker vid fältarbetet. Skillnaden i dessa två förhållningssätt ligger i 
vilket fokus som läggs på den empiriska datainsamlingen under fältarbete i relation till 
läsning och informationssökning kring teoretisk/akademisk information av olika slag. 
Kortfattat kan dessa två idealtyper, som är uppställda nedan, delas in på följande vis 
tillsammans med illustrerande exempel tagna ur intervjuerna:
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         Den fokuserade empirikern

I  detta  förhållningssätt  läggs  lite  eller 
ingen  tid  till  att  söka  och  använda 
information som inte har direkt koppling 
till  det  pågående  fältarbetet.  Här  är  ett 
väldigt  starkt  fokus  på  den  studerade 
empiriska  kontexten  inom  fältarbetet.  I 
detta  förhållningssätt  märks  både  ett 
passivt och i vissa fall aktivt undvikande 
av  information  som  ligger  utanför 
fältarbetets  direkta  ramar.  Detta 
förhållningssätt  kan  illustreras  med 
följande intervjuexempel på frågor kring 
informationssökning under fältarbete.

”Alltså det är inte något specifikt som jag söker, 
inte  för  att  hålla  mig  uppdaterad  på  nya 
publikationer  och  sådant.  Utan  det  är  om  jag 
söker något speciellt.  Om jag känner någonting 
till exempel genusrelationer, 'jaha hur har andra 
sett på det här, och då kan jag ju gå in i någon 
artikel och se, för artiklarna finns ju online. Då 
kan man ju  gå in och se hur  andra har  sett  på 
saker och ting, det kan man ju. Samtidigt vill jag 
inte  att  andra  material  ska  styra  ens  tänkande 
heller, hur man ser på saker och ting. Och det kan 
störa liksom”. 30

”...för att jag ska få min bild av saker och ting, 
hur jag tolkar det här, så tycker jag det är bättre 
att ta in och inte titta så mycket på hur andra har 
gjort,  utan  det  kan  jag  göra  när  min  analys  är 
färdig” 31

Den öppna empirikern

Även  här  finns  naturligtvis  ett  starkt 
fokus  på  empirin  som  är  själva 
fältarbetets  huvudsyfte.  Men  vad  som 
märker  ut  denna  grupp är  dels  att  man 
söker  och  använder  information  som 
ligger  utanför  fältarbetets  ramar  på  ett 
mer  aktivt  sätt.  Och här  återfinns  även 
uttryck  för  önskan  om  bättre 
tillgänglighet  till  information  i  de  fall 
omgivningen ställer upp barriärer. Detta 
förhållningssätt  framkommer  tydligt  i 
följande intervjuexempel på frågor kring 
biblioteksbesök och informationssökning 
under fältarbetet.

”Just när det gällde information, jag såg ju till att 
plocka med mig väldigt  mycket  som jag kände 
att...även i fält så behöver man ibland gå tillbaka 
till antingen både teoretiska artiklar som man är 
intresserad  av,  men  också  etnografier  som 
inspirerade, man hamnar ibland när 'hur gör jag 
nu då', då kan man få ganska mycket tips” 32

”....Men  det  är  det  som jag  menar  då,  jag  har 
inget  problem  egentligen  med  att  vara 
uppkopplad, det skulle bara vara smidigt. För då 
kan man direkt om det är något som man känner 
att 'undrar om inte det här inte är någonting som 
passar'. Så kan man lägga in en ordentlig referens 
då, eller söka upp den på någon sätt då. För det 
gör man ju hela tiden, skriver liksom idéer och 
kopplingar och början på analyser” 33

Dessa två förhållningssätt  kring information och informationssökning kan genom att 
ställa upp dem sida vid sida på detta vis ses utgöra varandras motsatser. Det går även att 
se tendenser i alla intervjuer som går att koppla samman med dessa förhållningssätt. 
Däremot som tidigare påpekats går det inte att betrakta dessa som en strikt uppdelning, 
här  handlar  det  mer  om tendenser  som går  att  tolka utifrån  intervjuerna.  Dessa  två 
indelningar går även att betrakta utifrån den rollrelaterade variabeln i Wilsons modell 
där de var för sig utgör två faktorer som i olika avseenden påverkar antropologernas 
informationsbeteenden under fältarbeten vad gäller information utan direkt koppling till 
fältarbetet.  I  viss  mån  kan  även  dessa  förhållningssätt  kopplas  samman  med 
psykologiska och stressrelaterade faktorer. Sett till hur Wilson identifierar bland annat 
identifierar tid som en aspekt som påverkar informationsbeteendet finns här en tydlig 
koppling  till  hur  flera  antropologer  framställer  fältarbetet  som väldigt  intensivt  och 
tidskrävande. Detta kan ofta vara en avgörande faktor som gör att antropologena har ett 
starkt  fokus  på  empirin,  men  sett  till  bilden  som  målas  upp  ovan  av  de  två 
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förhållningssätten så är det inte en helt entydig bild som målas upp.   

Hos den första gruppen framträder en bild där man förhåller sig mer eller mindre passivt 
till att söka och använda information som ligger utanför fältarbetskontexten. I de citat 
från intervjuerna som återges ovan i denna ruta uppges något som kan tolkas som en 
aktiv form av att undvika information av det slaget. I en vidare tolkning av uttalandet så 
står det att läsa att möjligheter finns till att söka upp denna information på internet, men 
att intervjupersonen snarast undviker detta och vill hellre fokusera på den empiriska 
datainsamlingen  i  fältarbetet.  I  detta  intervjuexempel  blir  information  av  detta  slag 
något som i visst avseende stör den empiriska datainsamlingen under fältarbetet. Detta 
kan tolkas på så vis att i  detta specifika fall sätter variabeln  omgivning  inte upp en 
barriär  för  informationssökningsbeteendet,  men  däremot  innebär  den  rollrelaterade 
variabeln  sett  ur  de  antagna  två  förhållningssätten  en  aspekt  som  påverkar 
informationsbeteendet generellt. 

Hos den andra gruppen märks ett mer öppet förhållningssätt till att söka och använda 
information av teoretiskt/akademiskt slag. Här återfinns bland intervjuerna utsagor om 
att  den typen av att  den  typen av information både  söks  och  används aktivt  under 
fältarbete. Sett till det andra intervjuexemplet i den tvådelade rutan så indikerar det på 
att denna information används och söks på ett aktivt sätt. Intervjuexemplet ger i detta 
även en indikation på en önskan för en bättre tillgänglighet till  informationssökning 
under  fältarbetet.  I  detta  fall  blir  ett  informationsbehov  direkt  påverkat  av 
omgivningsvariabeln i de fall antropologen befinner sig på en geografisk plats med få 
möjligheter att söka information av detta slag. 

Andra aspekter av antropologernas informationsbeteenden som kan kopplas till  ovan 
nämnda typindelning är hur mycket litteratur som tas med ut på fältarbetet samt hur 
man skriver fältanteckningar. Där de inom intervjugruppen som bäst går att identifiera 
som öppna empiriker uppgett att de haft med sig relativt många böcker och artiklar ut i 
fältet.  Samma  grupp  uppgav  även  att  de  i  sina  fältanteckningar  kunde  göra  olika 
litteraturreferenser medan den andra gruppen tenderade att mer hålla fältanteckningarna 
som ”ren” empiri.          

Intressant är även här att göra en litteraturkoppling. Antropologen Ulf Hannertz skriver i 
antologin ”Den antropologiska erfarenheten” ett stycke som kallas för ”Läsefrukter” 
som handlar om just detta tema kring fältarbete och teoretisk/akademisk litteratur.  
Hannertz skriver följande kring detta:

Det ingår även i fältarbetets mystik att antropologer gärna betonar hur erfarenheter i fältet 
format deras tänkande, gett dem deras viktigaste insikter. Antagligen ligger det till stor del 
faktiskt till så, men det vore fel att inte samtidigt betona hur dessa erfarenheter samspelar 
med vad vi inhämtar på andra sätt, och framförallt genom läsning.72

Hannertz skriver vidare på detta tema och betonar här att läsning under fältarbetet kan 
vara av stor vikt och ge nya impulser under fältarbetets gång: 

Vi strävar efter att vara väl förberedda då vi reser ut, och ibland kan brevidläsning under 
fältarbetets gång ge nya impulser.73 

72 Hannertz 1994, s 157
73 Hannertz 1994, s 157
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Hannertz ger här uttryck genom dessa citat en bild av just det empiriska fokus som finns  
inom antropologin, Hannertz går även här så långt som att likna det vid en form av 
”mystik”.  Hannertz  vill  samtidigt  problematisera  detta  genom  exempel  på  hur 
brevidläsning under fältarbetes gång kan vara väldigt givande. Just dessa teman som 
Hannertz tar upp i en text från 1994 kan ses ha en direkt koppling till resultaten som 
framkommer i denna studie som visar på att det fortfarande finns olika förhållningssätt 
till dessa frågor hos antropologerna. Just i dessa teman kring läsning under fältarbeten 
som Hannertz här vidrör finns det flera kopplingar till i intervjuresultaten. På frågor 
kring läsning och att hålla sig uppdaterad på ny forskning under fältarbetet blir två ovan 
uppställda  idealtyperna  extra  tydliga.  Där  de  antropologen  som  passar  bäst  in  i 
kategorin ”öppna empiriker” är de som uppgett att de ägnat sig en hel del åt läsning 
under  fältarbetet.  Medan  de  som identifierats  bäst  som ”fokuserade  empiriker”  har 
uppgett  att  de  i  väldigt  liten  utsträckning  har  ägnat  sig  åt  läsning  av  vetenskaplig 
litteratur under fältarbetet.

7.2 Den antropologiska kunskapsväskan 

Vad  som  går  att  se  i  resultatet  från  denna  studie  är  att  antropologernas 
informationsbeteenden hemma i sin akademiska hemort stämmer väl överens med de 
resultat ur forskningen som presenterats de här genomgångna tidigare studierna. I de 
Resultat  gällande  antropologernas  informationssökningsbeteenden  inom  den 
akademiska världen går det även att se beröringspunkter med studier som gjorts kring 
samhällsvetare  generellt.  Exempelvis  kan  det  i  detta  sammanhang  nämnas  en  ofta 
citerad  studie  av  David  Ellis  som  kategoriserar  in  samhällsvetares 
informationssökningsbeteenden  i  olika  faser:  starting,  chaining,  browsing, 
differentiating,  monitoring och  slutligen  extracting.74 Denna  generella  bild  över 
samhällsvetares  informationssökning  har  beröringspunkter  till  både  till  tidigare 
forskning som presenterats i  denna studie samt till  resultat  ur intervjuerna. Vad som 
framförallt sticker ut i både intervjuerna och ur den tidigare forskningen är att det som 
Ellis namnger som ”chaining” (kedjesökningar med andra ord) är det som framförallt 
betonas som en viktigt form av informationssökning bland antropologerna. 

En intressant aspekt som går att  läsa ur intervjuresultaten visar på tendenser att den 
socialt  orienterade  informationssökningen  inom  socialantropologin  inte  verkar  ha 
samma starka ställning som i andra discipliner. Donald O. Case skriver bland annat i sin 
sammanfattning av studier kring informationsbeteenden hos samhällsvetare att det här 
närmast verkar finnas ett konsensus bland undersökningarna att forskare får en stor del 
av sitt  informationsbehov tillfredsställt  genom socialt  orienterad informationssökning 
via kollegor och konferenser.75 Just detta är även något som Seldén poängterar i sin teori 
kring informationssökningskarriären där den socialt orienterade informationssökningen 
får större betydelse ju längre fram en forskare är i sin karriär. Sett till de resultat som 
framkommer  i  denna  studie  finns  flera  bland intervjupersonerna  som uppger  att  de 
upplever  sig  som  ensamma  inom  sitt  forskningsområde  och  har  där  begränsade 
möjligheter till socialt orienterad informationssökning. En intressant iakttagelse här är 
dock att i frågor kring informell informationssökning så betonas snarare konferenser än 
kollegor som en viktig väg till information. Vilket kan ge en indikation på att socialt 
orienterad informationssökning bland flera av antropologerna i denna undersökning är 
hänvisade  till  en  vidare  kontext  än  den  som  utgörs  av  den  egna  institutionen.  Ur 
74 Ellis 1993, s 482
75 Case 2007, s  258
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resultaten i denna studie är det dessutom svårt att se om det finns någon koppling till 
informationssökningskarriären då det finns både seniorer och doktorander som uppger 
liknande utsagor kring att upplever sig som ”ensamma” inom sitt område. Vad som kan 
härledas till detta är möjligen socialantropologins mångfacetterade natur och som Chois 
studie visar lutar sig till stor del på resultat från annan forskning, samt att det relativt 
sett är ett litet ämne med ett fåtal verksamma individer. Intressant är även att jämföra 
detta  resultat  med  Spurlings  tidiga  studie  från  1973  vilken  starkt  betonade  att 
antropologerna i den undersökning i första hand uppgav informella informationsvägar 
via kollegor som den viktigaste informationsvägen. I fallet med antropologerna i denna 
studie  verkar  resultaten  från  Spurlings  studie  inte  stämma  överens.  De  informella 
informationsvägarna  kan ses som en faktor som påverkar alla faser av antropologens 
arbete  i  de  olika  delarna  av fältarbetet  likväl  som i  andra  delar  av det  akademiska 
arbetet. Däremot går det med tanke på de få kontakter antropologen har med institution 
och kollegor under fältarbetet att se en bild av en antropolog under fältarbete som ur 
flera  avseenden  är  frikopplad  sin  vanliga  akademiska  kontext  i  hög  grad,  och  där 
informell  informationssökning  av  akademiskt  slag  uppges  vara  väldigt  sällsynt. 
Däremot i förberedelser inför ett nytt fältarbete uppges informell informationssökning 
som väldigt viktigt i de fallen bland intervjuerna där informella informationsvägar har 
funnits att tillgå, speciellt då riktat mot personer som har vistats i samma område eller 
har samma forskningsinriktning.   

Utifrån Lönnqvists metafor kring ”kunskapsväskan” går det här att se att antropologerna 
i stora drag bygger upp sin kunskapsväska med liknande metoder som återfinns hos 
andra forskargrupper (se kap 6.2). Vad som däremot utmärker antropologerna är deras 
starka koppling till deras studieområden där de genomför sina fältarbeten, vilket även 
Gould och Handler poängterade i sin studie. Vad som här kan sägas är att en stor och 
viktig del av antropologernas kunskapsväska är att samla på sig information från sitt 
fält, det vill säga en antropologisk form av kunskapsväska. I detta ingår naturligtvis den 
rena  empiriska  data  som antropologen  samlar  in  via  sina  fältstudier.  Det  vill  säga 
information  som  härleds  från  primära  källor  och  där  den  klassiska  formen  för 
antropologisk metod med att  skriva  fältanteckningar  utgör  en  central  del.  Men som 
denna studie visar så ingår även i denna ”antropologiska kunskapsväska” en del som 
utgörs av information från lokala sekundära källor. Det vill säga sekundär information 
av formell karaktär som antropologen samlar på sig under perioder med fältarbeten. Just 
denna starka koppling mellan antropologen och det området  för fältarbete är i  detta 
sammanhang  något  som  kan  ses  som  karaktärstypiskt  för  antropologernas 
informationsbeteenden. En stor del av antropologernas verksamhet bygger i många fall 
på att studera ett specifikt område eller kulturell kontext. Detta i sin tur ger av naturliga 
själ  upphov  till  aktivt  och  pågående  informationssökningsbeteende  riktat  mot 
information som rör just deras studieområde. Både före, under och efter fältarbete samt 
riktat mot både informationskällor av både formell och informell karaktär. 

Den  antropologiska  kunskapsväskan  kan  alltså  ses  bestå  av  olika  delar  där  en  för 
antropologen central del utgörs av information kopplat till sitt fältområde, andra delar 
av kunskapsväskan utgörs här av information av akademisk/teoretisk karaktär. Denna 
del ses utgöras av både antropologisk forskning och teori men även, vilket även resultat 
och  tidigare  studier  visar,  forskning  från  andra  ämnen  kopplade  till  antropologens 
inriktning. Sett till resultat och analysdelen i denna undersökning så visar det på olika 
förhållningssätt till dessa två delar av den antropologiska kunskapsväskan i samband 
med fältarbeten. Där det identifierats hur vissa antropologer tenderar att i detta skede 
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hålla en starkare gränsdragning mellan dessa två delar under perioder med fältarbete 
och ett starkt fokus på den empiriska datainsamlingen. Utsagor från andra antropologer 
visar däremot upp en bild där gränserna inte blir lika tydliga mellan de olika faserna av 
det  antropologiska arbetet,  och där  information av akademisk/teorietisk karaktär  har 
aktivt sökts eller uppgetts vara önskvärd även under fältarbetet.       

7. 3 Malinowskis arv och fältarbete i föränderliga informationsvärldar  
 
När  Bronislaw  Malinowiski  under  tidigt  1900-tal  genomförde  sina  fältarbeten  på 
ögruppen Trobianderna satte han något  av en standard för hur antropologiskt arbete 
genomförs  med långvariga  fältarbeten  på  plats,  och  som har  stor  relevans  i  dagens 
antropologi.  Vad  som  däremot  med  säkerhet  kan  konstateras  är  att  de  yttre 
förutsättningarna för att bedriva fältarbete idag ter sig radikalt annorlunda jämfört med 
den tidsepok när Malinowski gjorde sina fältarbeten. Samtliga antropologer som är med 
i  denna  studie  har  under  sitt  fältarbete  använt  sig  av  modern informationsteknologi 
såsom internet eller mobiltelefoner för att söka information eller för kommunikation. 
Jämfört med Malinowski har de antropologer som ingår i denna studie haft betydligt 
större möjligheter att kommunicera och söka information under sitt fältarbete. Och med 
hjälp  av  modern  informationsteknologi  har  flera  omgivningsrelaterade  barriärer 
minskat  i  betydelse.  Och  en  fortsatt  utveckling  och  utbyggnad  av  moderna 
informationssystem i  olika  delar  av  världen  kommer att  minska  på  fler  och  fler  av 
barriärer  för  information  och  informationssökning.  Däremot  går  det  här  sett  till 
resultaten ur intervjuerna att göra ett hypotetiskt antagande att den typ av information 
som här  karaktäriserats  som lokal  sekundär  information  med en  stark  koppling  till 
studieområdet  i  större  utsträckning  kommer  att  vara  tillgänglig  endast  inom  dess 
specifika informationsvärld. Vad som denna studie visar så är den typen av information 
i många fall för antropologerna en viktig del av den antropologiska kunskapsväskan. 
Och för att få tag på denna typ av information så har antropologerna som intervjuerna 
visar  fått  söka  upp  denna  genom  att  i  fysisk  bemärkelse  vara  på  plats  där  den 
informationen finns tillgänglig.             

Jeager  och  Burnett  beskriver  med  sitt  begrepp  ”informationsvärld”  hur  det  i  olika 
samhälleliga kontexter finns olika beteenden och värderingar kopplat till  information 
och informationssökning på olika nivåer. Vad som är gemensamt för både det arbete 
Malinovski genomförde likväl som antropologerna som presenterats i denna studie är 
att de på olika sätt måste förhålla sig och skapa en förståelse för den informationsvärld 
som  de  befinner  sig  i.  Och  som  denna  studies  inriktning  visar  där  en  del  av 
antropologernas arbete består i att söka formell information kring sitt studieområde på 
plats, så måste de i dessa fall förhålla sig till de regler, normer och förutsättningar som 
gäller för både formellt och informellt orienterad informationssökning i den specifika 
informationsvärlden. 
En  antropolog  som  i  fallen  med  intervjupersonerna  i  denna  studie  som  genomför 
fältarbeten i geografiskt avlägsna områden och bland olika folkgrupper kan ses som en 
resenär  i  dubbel  bemärkelse,  både  sett  till  den  fysiska  förflyttningen  och  till  olika 
kulturella kontexter. Något som hänger ihop med denna rörelse mellan olika miljöer sett 
ur  Jeager  & Burnetts  perspektiv  är  att  antropologen  i  detta  perspektiv  även  rör  sig 
mellan  gränserna  för  olika  informationsvärldar.  Sett  ur  detta  perspektiv  går  det  att 
betrakta socialantropologens akademiska kontext som en form av informationsvärld. En 
liten  inblick  i  denna  akademiska  informationsvärld  kan  gå  att  uttydas  dels  ur  den 
generella bild av den akademiska världen som ges av Bourdieu, Seldén och Lönnquist 
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samt  de  specifika  undersökningarna  kring  socialantropologer  och  utsagor  från 
intervjuerna. Det är med andra ord denna informationsvärld som antropologen kan ses 
förflytta sig ifrån under perioder med fältarbeten.  

Jeager & Burnetts teori kring informationsvärldar kan ur ett kritiskt perspektiv betraktas 
som väl abstrakt och svårdefinierbart. Samtidigt finns det en stor relevans i begreppet då 
det  är  något  som  beskriver  skillnader  som  finns  på  olika  nivåer  och  platser  i 
informationsbeteenden  och  andra  aspekter  kring  information.  Begreppet 
informationsvärld  kan  även  i  ljuset  av  denna  uppsats  ses  ligga  nära  ett 
socialantropologiskt perspektiv det ur en holistiskt vinkel ser till samhällsstrukturer och 
lokala förutsättningar.  Antropologer som ger  sig ut  på fältarbeten kan sägas ha som 
gemensam nämnare att de i vissa aspekter förflyttar sig från sin egen informationsvärld, 
däremot kan de informationsvärldar som de möter ta väldigt olika uttryck beroende på 
fältarbetets karaktär och plats. Exempel på denna typ av möte går att finna ur flera av 
intervjuexemplen,  de tre citaten här nedan ger en tydlig bild av hur upplevda skillnader 
mellan olika informationsvärldar uttrycks genom intervjuerna:  

Därför att det är lite av en sån här global orättvisa, att dom faktiskt inte har, till exempel 
sånt som jag skriver det kommer ju dom inte åt........för dom har ju verkligen inte, dom har 
ju verkligen torftiga, alltså ett jättetorftigt bibliotek på universitetet. 34

Detta ger exempel på vad som Jeager & Burnett i sin teori kallar för en makronivå och 
där just  i  detta fallet ekonomiska förutsättningar i ett större område kan ses vara en 
begränsande faktor inom denna informationsvärld.  

Jag tyckte det var svårt i början att hitta källorna så att säga. Var finns det här materialet 
som jag så att säga inbillar mig att jag söker. Finns det överhuvudtaget, finns det nedskrivet, 
och i så fall var finns det, det var ju liksom, hur hittar man dit när man befinner sig i en helt  
annan kontext liksom, det är ju så himla strukturerat i Sverige och man kan allting och så, 
man är så himla van vid att hitta information här hemma och så. Så fungerar det inte riktigt 
i ett fattigt land kan man säga. 35

Även här görs i  detta  intervjuexempel  hänvisningar till  ekonomiska faktorer.  Denna 
intervju  speglar  också  en  koppling  mellan  mötet  med en  ny  informationsvärld  och 
antropologens invanda informationsbeteenden. Just i detta fallet speglas en situation där 
det invanda informationsbeteendet inte stämmer överens med de förutsättningar som 
finns inom den specifika informationsvärlden. I samband med detta kan det även gå att 
göra en koppling till en tendens i intervjuerna som pekar på att flera antropologer sällan 
vänder  sig  till  bibliotekarier  för  hjälp  med informationssökning när  de  befinner  sig 
hemma på institutionen. Däremot när de befunnit sig i fält har de uppgett att de ofta 
vänt  sig  till  bibliotekarier  eller  andra  informationsspecialister  för  att  få  hjälp  med 
sökningar.  Detta  kan  i  sin  tur  ses  ur  ljuset  av  att  antropologerna  befinner  sig  i  en 
annorlunda  kontext  eller  i  vidare  mening  informationsvärld  som i  olika  avseenden 
skiljer sig från antropologens egna.  

I det första fältarbetet rörde jag mig i på en högskola där folk också hade sina bokhyllor och 
sina och, och liksom så..........Så liksom dom samlade informationen på samma sätt som jag, 
medan dom jag jobbar  med idag dom samlar  inte  information  på det  sättet.  Utan dom 
samlar  information  på  ett  annat  sätt,  eller  på  en  massa  andra  sätt  då  vad,  mycket 
muntligt..... 36

Detta intervjuexempel ger till skillnad från de två första en bild av hur antropologen 
kommer i kontakt med olika informationsvärldar i det som Jeager & Burnett kallar för 

54



en micronivå. Detta perspektiv som har en stark koppling till Elfreda Chatmans koncept 
med  ”små  världar”  visar  på  olika  informationsbeteenden  inom  mindre  grupper  av 
människor,  vilka  antropologen  möter  under  fältarbetet  och  som  illustreras  i  detta 
intervjuexempel.

Detta kan jämföras med när Jeager & Burnett använder sig av en metafor kring bubblor 
i ett handfat för att beskriva konceptet informationsvärldar:  ”Imagine a a sink full of 
soap  bubbles.  Each bubble  is  small  world  with  its  own social  norms,  social  types, 
information value, and information behaviour”.76 
Jeager & Burnett skriver vidare i sin metafor att inom varje ”bubbla” så har medlemmar 
inom den världen upprättat  egna sätt för att få tillgång och förstå och dela med sig 
information. Slutligen så poängterar Jeager & Burnett i sin metafor att varje bubbla har 
kontakt  med  ett  flertal  andra  bubblor  och  liknar  detta  med  gränser  mellan 
informationsvärldar  där  utbyten  kan  ske.  Var  jag  vill  komma  med  detta  är  att 
antropologen som beträder ett fält kan i detta sammanhang ses färdas över gränsen till 
en annan form av informationsvärld. Och som denna undersökning visar så finns det 
bland antropologerna  olika  sätt  att  förhålla  sig  denna  gränsöverskridning.  En av  de 
grundläggande bitarna för det socialantropologiska perspektivet är att undersöka och 
förstå kultur och samhällsstrukturer inifrån genom att med olika former av fältarbeten 
vara  fysiskt  på  plats.  Det  informationsvetenskapliga  perspektivet  med  begreppet 
informationsvärldar kan även i detta sammanhang sägas ingå och vara en viktig del av 
dessa olika samhälleliga och kulturella kontexter.    

Ett talande exempel på tillfällen när en av antropologerna möter annorlunda former av 
informationsvärldar går att se i intervjuexemplen ovan. Här beskriver antropologen på 
frågan  kring  informell  informationssökning  hur  det  framförallt  skedde  under  ett 
fältarbete på en högskola, människor i landsbygdsmiljö som han arbetat med i senare 
fältarbeten använder sig av väldigt olika sätt att söka information. Detta ger ett tydligt 
exempel på två olika former av informationsvärldar på samma geografiska område med 
väldigt  olika  förutsättningar,  och  där  den  ena  formen  av  informationsvärld  har  fler 
beröringspunkter med antropologens egna. Vad som här kan ses gälla generellt för alla 
antropologer av idag likväl som för Malinowski på hans tid är att en del i utmaningen 
för en antropolog är att lära sig förstå hur människor söker och delar information med 
varandra.  Vare  sig  det  handlar  om en  studie  inom  en  västerländsk  högteknologisk 
kultursfär  eller  bland  ursprungsbefolkning  med  liten  tillgång  till  modern  teknologi. 
Intressant  är  även  att  jämföra  med  den  antropolog  som  i  tidigare  intervjuexempel 
uppger sig ha använt sig till stor del av internet i sitt fältarbete. Detta kan ses som ett 
exempel  på  hur  en  antropolog  under  sitt  fältarbete  anpassar  sig  efter  de 
informationsbeteenden som finns inom den gruppen som undersöks. Och i detta fallet 
gjordes  fältarbetet  i  en  miljö  där  internet  var  en  viktig  del  bland  informanternas 
informationsbeteenden  inom  den  specifika  informationsvärlden  fältarbetet 
genomfördes, vilket även antropologen fann och anpassade sitt fältarbete därefter.      

Ett gemensamt drag här att antropologerna under fältarbetet via alla tillgängliga kanaler 
söker information kring det område som studien bedrivs inom. Både genom de med 
antropologiskt fältarbete ätt förknippade arbetsmetoderna med intervjuer och deltagande  
observation,  men  även  som  denna  studie  vill  poängtera  så  ligger  en  del  av 
antropologernas strävan efter att förstå sitt studieområde även i att leta information ur 
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formella  källor.  Detta  innebär  som  tidigare  konstaterats  att  antropologerna  i  sitt 
fältarbete i många fall söker information som i fysisk form enbart går att få tillgång till 
inom den specifika informationsvärlden inom fältarbetets område. Det handlar alltså om 
information vars värde och tillgänglighet kan tolkas vara starkt kopplad till det specifika 
området,  samhälleliga  kontexten  eller  med  Jeager  &  Burnetts  terminologi 
informationsvärlden. Detta innebär i sin tur att när antropologerna måste skapa sig en 
förståelse för hur dessa olika informationsvärldar fungerar både när det gäller kontakter 
med olika former av formella informationssystem på t ex bibliotek, arkiv eller andra 
former av institutioner som med de individer och grupper antropologen möter under 
fältarbetet. Utifrån Jeager & Burnetts perspektiv handlar det med andra ord om att för 
antropologen  skapa  sig  en  förståelse  för  olika  informationsvärldar  inom fältarbetets 
område. Både på vad som kan betraktas som en micronivå när informanten arbetar nära 
informanter med deltagande observation, men även på vad om kan betraktas som macro 
och mesonivåer när antropologen söker lokal sekundär information ur t ex bibliotek, 
statistikinstitut  eller  andra institutioner.  Sett  till  resultaten från intervjuerna går även 
antropologernas informationsbeteenden kring förberedelserna för ett fältarbete ofta att 
betrakta som en strävan att skapa en förståelse för informationsvärldar på en makronivå. 
Till exempel de antropologer som beskriver hur de innan fältarbetet via internet letar 
information  ur  bland  annat  dagstidningar  från  området  eller  från  olika 
regeringshemsidor och liknande. Detta kan tolkas som en vilja att ur Jeager & Burnetts 
perspektiv skapa sig förståelse för lokala informationsvärldar på flera olika nivåer och 
där till exempel regeringshemsidor kan ge inblick i en informationsvärld på makronivå. 

Exempel  från  denna  studie  visar  hur  olika  möten  med det  som här  definieras  som 
informationsvärldar kan ta väldigt olika uttryck. Resultat och analysdelen visar även på 
i denna studie på ett samband med aktivt informationssökningsbeteende riktat mot lokal 
sekundär information bland antropologerna så kan ett flertal av påverkansvariablerna i 
Wilsons modell spela en betydande roll. De mest noterbara påverkansvariablerna i detta 
sammanhang  kan  här  ses  vara  de  omgivningsrelaterade  och  källkaraktärsrelaterade 
variablerna. Vad denna studie visar så finns det med andra ord en koppling mellan en 
individs  informationsbeteende  och  det  som  Jeager  &  Burnett  definierar  som 
informationsvärldar. 

Den omgivning eller informationsvärld som en en individ befinner sig inom ses här 
sätta  gränser  eller  öppna  möjligheter  för  ett  aktivt  informationssökningsbeteende.  I 
antropologernas fall handlar det i  samband med ett fältarbetet att lära sig förstå och 
förhålla sig till de normer och värderingar som finns inom en informationsvärld på flera 
nivåer.  I  denna  studie  exemplifieras  detta  tydligast  i  antropologernas  ovan  nämnda 
informationssökning av lokal sekundär information. Där det finns flera exempel på hur 
källans  karaktär  hos  den  information  antropologen  söker  har  både  en  fysisk  och 
värdemässig koppling till dess ursprungsområde. Det handlar här alltså om  information 
som  med  sin  speciella  karaktär  endast  finns  tillgänglig  inom  den  specifika 
informationsvärlden.  En av de mest tydliga exemplen på detta  kan gå att se hos ett 
flertal av antropologerna som söker information i nationella arkiv eller statistikuppgifter 
från lokala myndigheter. Dessa kan ses som information vilken både har en värdemässig 
stark  koppling  till  det  specifika  området  och  som också  oftast  enbart  finns  fysiskt 
tillgängligt på just där. Just detta faktum gör att antropologerna följaktligen måste ägna 
sig år den typen av informationssökning när de är på plats under fältarbetet. 
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7.3 Slutsatser

Som  resultaten  visar  på  så  är  det  antropologiska  fältarbetet  av  en  komplex  och 
mångfacetterad natur. För att konkretisera de gemensamma nämnare som finns kring 
antropologernas informationsbeteenden under fältarbeten återvänder texten här till  de 
ursprungliga frågeställningarna som återfinns i uppsatsens början. 

Hur ser en socialantropologs informationsbehov och informationshämtning ut under  
det etnografiska fältarbetet?

En generell bild  från intervjuerna som går att koppla till denna frågeställning är att när 
det handlar om både formellt orienterad och informellt orienterad informationssökning 
av teoretiskt/akademiskt slag så innebär fältarbetet minskade aktiviteter av detta slag. I 
ett jämförande perspektiv med hur antropologerna beskriver hur de söker och använder 
information hemma vid sin institution så framkommer en tydlig bild av att fältarbetet i 
alla  intervjuexemplen innebär  en tydligt  förändring när  det  just  gäller  denna  typ av 
informationsbeteenden riktat mot teoretisk/akademisk information av formell karaktär. 
Gällande  informationsbehov  och  informationsbeteenden  riktat  mot  denna  typ  av 
information visar dock resultaten på olika uttalade förhållningssätt bland de intervjuade 
antropologerna, dessa har i denna undersökning karaktäriseras genom en uppdelning i 
två typer vilka här fått benämningarna:  Den fokuserade empirikern  och  den öppna 
empirikern. Skillnaden mellan dessa två idealtyper ligger i att den första typen i större 
utsträckning väljer att fokusera på den empiriska datainsamlingen medan den hos den 
andra  typ  en  uppges  att  de  sökt  och  använt  information  eller  uppgett  ett 
informationsbehov  av  teoretisk/akademisk  karaktär  även  under  perioder  med 
fältarbeten.        
Däremot  går  det  bland  samtliga  antropologer  i  undersökningen  att  se  ett  aktivt 
informationssökningsbeteende och ett uttalat informationsbehov kring vad som i denna 
undersökning identifierats som lokal sekundär information. Det vill säga information av 
formell karaktär som har en stark koppling till det område där antropologerna bedriver 
sina fältarbeten, exempel på denna typ av information kan t ex vara böcker skriva av 
lokala författare eller olika former av officiella dokument eller statistikuppgifter. Värt 
att poängtera är att denna typ av informationssökning kring lokal sekundär information 
som sker utöver den etnografiska datainsamlingen kan ses vara en något av en förbisedd 
del av antropologiskt fältarbete.        
 
Vilka slags faktorer kan påverka socialantropologers informationsbeteenden under det  
etnografiska fältarbetet?

Vad som går att konstatera i relation till denna frågeställning är att antropologerna  i 
denna  undersökning  gjort  sina  fältarbeten  i  väldigt  varierande  samhälleliga  och 
kulturella kontexter.  Denna rörelse mellan olika miljöer har i samtliga fall på olika plan 
påverkat  antropologernas  informationsbeteenden,  de  miljöer  som  de  intervjuade 
antropologerna  gjort  sina  fältarbeten  har  däremot  haft  väldigt  olika  karaktär  och 
förutsättningar.  För att  göra ett  generellt  antagande går  det  dock här  betrakta  själva 
fältarbetet  som  fenomen  som  något  som  i  högsta  grad  påverkar  antropologernas 
informationsbeteenden på olika sätt. För att undersöka dessa faktorer har uppsatsen till 
stor  del  använt  sig  av  den  teoretiska  modellen  över  informationsbeteende  som 
presenterats  av  T.D  Wilson,  och  i  detta  fall  främst  de  påverkansvariabler  som där 
illustreras. Sett till Wilsons modell och resultaten från intervjuerna visar det på en bild 
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där  flera  av  påverkansvariablerna  för  informationssökningsbeteende  aktiveras  under 
fältarbetet.  Mest  noterbart  är  här  påverkansvariablerna  omgivning  och  källkaraktär, 
vilka  i  alla  intervjufallen  inverkar  på  informationsbeteendet  under  fältarbetet.  De 
resultaten som identifierats kring detta har senare i diskussionskapitlet kopplats till det 
vidare  perspektivet  som  utgörs  av  Jeager  &  Burnetts  teoretiska  perspektiv  med 
informationsvärldar. Betraktat ur detta går det här med Wilsons modell och teorin kring 
informationsvärldar utkristallisera  en bild av att  en individs informationsbeteenden i 
hög grad går att koppla till den kontext som individen befinner sig inom. Detta är något 
som även går att läsa ur de informationsbeteenden som identifierats hos de antropologer 
som ingår i denna studie. Men även det faktum att intervjupersonerna här just är i dessa 
olika kontexter i egenskap av att vara antropolog som genomför ett fältarbete är även 
det en viktig faktor som påverkar informationsbeteendet.    

För att se till inre faktorers inverkan kan här göras en koppling till den rollrelaterade 
påverkansvariabeln i Wilsons modell. Till denna har tidigare gjorts en koppling till de 
två  ovan  identifierade  förhållningssätten  som  här  identifierats  som  fokuserade  och 
öppna empiriker. Dessa två förhållningssätt som rör antropologernas förhållningssätt till 
information av teoretiskt/akademiskt slag kan i samband med detta kopplas samman 
med  antropologernas  informationsbeteenden  riktat  mot  detta  under  perioder  med 
fältarbeten.         

7.4 Uppslag till vidare forskning

Tidigare studier kring socialantropologer inom biblioteks- och informationsvetenskap 
har inte haft haft något större fokus på hur antropologerna agerar under fältstudier. 
Denna  studie  har  specifikt  inriktat  sig  på  antropologer  som gör  sina  fältarbeten  på 
avlägsna  geografiska  platser.  Resultaten  har  här  visat  på  att  den  kontext  som 
socialantropologen  befinner  sig  i  har  ofta  i  olika  avseenden  en  stark  påverkan  på 
informationsbeteendet. Studien har även visat på att det bland antropologerna finns både 
finns  de  som nästan  uteslutande  fokuserar  på  den  empiriska  datainsamlingen  under 
fältarbetet och de som även söker och använder teorietisk/akademisk litteratur under 
fältarbeten. En intressant jämförelse hade varit att se till resultat från socialantropologer 
eller andra svenska samhällsvetare som bedriver fältarbeten på hemmaplan i Sverige. 
Detta speciellt med tanke på att undersöka i vilken grad samhälleliga och geografiska 
kontexter  påverkar  forskares  informationsbeteenden.  Intressant  hade  även  varit  att 
jämföra  med  de  förhållningssätt  som här  speglas  kring  att  söka  och  läsa  teoretisk 
litteratur under fältarbetets gång.  

Sammanfattning

Målet med denna magisteruppsats är att ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
perspektiv undersöka frågor rörande information och informationssökning kopplat till 
antropologiska  fältarbeten  hos  socialantropologer.  Problemställningar  kring  detta  är 
bland  annat  hur  socialantropologerna  under  perioder  med  fältarbeten  hanterar 
informationssökning  och  aspekter  kring  detta  i  olika  samhälleliga  och  kulturella 
kontexter.  Vidare undersöker uppsatsen vilka upplevda  informationsbehov som finns 
hos de undersökta antropologerna under perioder med fältarbeten. Undersökningen har 
även ett fokus på socialantropologens akademiska kontext samt hur relationer till denna 
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avspeglas  under  perioder  med  fältarbeten.  För  att  undersöka  dessa  teman  används 
följande två frågeställningar:

• Hur ser en socialantropologs informationsbehov och informationshämtning ut 
kopplat till det etnografiska fältarbetet? 

• Vilka slags faktorer kan påverka socialantropologers informationsbeteenden 
under det etnografiska fältarbetet? 

Som empiriskt underlag för att undersöka detta ligger sju stycken intervjuer genomförda 
med socialantropologer som är verksamma vid ett svenskt universitet. De genomförda 
intervjuerna  är av en kvalitativ öppen karaktär med hjälp av en intervjumall med frågor 
rörande informationsökning och fältarbeten. Bland de intervjuade finns tre doktorander 
och  fyra  seniora  forskare  på  olika  nivåer.  Samtliga  intervjudeltagare  har  genomfört 
någon form av större antropologiskt fältarbete i spridda delar av världen.

Den i uppsatsen presenterade tidigare forskningen tar dels upp tidigare undersökningar 
kring antropologer gjorda inom biblioteks- och informationsvetenskap. I detta stycke 
presenteras  även studier  kring den  akademiska  världen som har  mer  av en generell 
relevans för studiens syfte. 
Som  teoretisk  grund  för  uppsatsen  ligger  T.D  Wilsons  teorier  och  modeller  över 
mänskligt  informationsbeteende.  Som analysmodell  för  det  empiriska  materialet  har 
framförallt  Wilsons  senare  modell  över  informationsbeteende  som  presenterades  i 
artikeln ”Information behaviour: an interdisciplinary perspective” legat som grund. En 
särskilt  fokus  här  här  legat  på  det  som  Wilson  i  översatt  form  identifierar  som 
påverkansvariabler  och  former  av  informationssökningsbeeteende.  Som  ett  vidare 
teoretiskt  perspektiv  har  även  inspiration  hämtats  från  konceptet  med 
informationsvärldar som presenterats av Paul T. Jeager och Gary Burnett. 

Resultaten  från  studien  visar  bland  annat  på  hur  samtliga  intervjupersonerna  under 
fältarbetet  aktivt  letar  efter  olika  former  av  skriftlig  information  eller  annan  lokal 
sekundär  information  med  innehåll  som  anknyter  till  den  specifika  platsen  eller 
kulturella kontexten. Denna typ av information kan ibland eftersökas av antropologerna 
hemifrån, men i flera fall måste antropologen vara fysiskt på plats i området för att 
kunna få tillgång till information av detta slag. Som presenteras i studien så kan denna 
typ  av  informationssökning  aktivera  ett  flertal  av  variablerna  som  påverkar 
informationsbeteendet i Wilsons modell. Denna typ av lokalt förankrad information av 
varierande slag uppges även av ett flertal antropologer ha haft stor betydelse för senare 
avhandlingsarbete eller presentation. Kopplat till detta förs även en diskussion kring det 
vidare begreppet informationsvärld som i antropologernas fall konkretiseras genom att 
de i egenskap av att vara antropolog under fältarbeten möter olika företeelser och sätt att  
samla och söka information i de områden där fältarbetena genomförs. 
En annan aspekt av resultaten är att det här framkommer olika förhållningssätt kring 
informationssökningar  eller  användning av  teoretisk litteratur  eller  annan akademisk 
information under fältarbetet som inte har direkt koppling till fältområdet. Kopplat till 
detta presenteras i studien två förhållningssätt kring detta som namnges i form av två 
idealtyper vilka namnges fokuserade och öppna empiriker. Där den första typen under 
fältarbete  väljer  att  till  största  delen  fokusera  på  den  pågående  empiriska 
datainsamlingen  under  fältarbetet  och  uppger  att  de  väldigt  sällan  läser  eller  söker 
information av teoretisk karaktär. Hos den andra speglas en större öppenhet till att söka 
och använda sig av teoretisk/akademisk litteratur även under perioder med fältarbeten. 

59



Käll- och Litteraturförteckning

Otryckta källor

Intervjuer med sju stycken socialantropologer verksamma vid ett svenskt universitet, 
genomförda under perioden 2011-05-23 till 2011-09-01. Ljudupptagningar och 
transkriptioner i uppsatsskrivarens ägo.

Tryckta källor 

Blommaert, Jan & Dong, Jie (2010), Ethnographic Fieldwork: A Beginner´s Guide,  
Multilingual Matters, Bristol   

Bourdieu, Pierre (1996), Homo academicus, Svensk översättning: Lars Eberhard 
Nyman, Moderna franska tänkare, Bruno Östlings Bokförlag Symposium, Eslöv

Buckland, Michael (1991), Information and Information Systems, Praeger Publishers, 
Westport

Case, Donald O (2007), Looking for information (2:a upplaga), Academic press, 
London 

Choi, Jin M. (1988), Citation Analysis of Intra- and Interdisciplinary Communication  
Patterns of Anthropology in the U.S.A, Behavioural and Social Sciences Librarian vol 6 
3-4, 1988  

Eastmond, Marita (1994), Utfärder och hemkomster, ur antologin Den antropologiska 
erfarenheten Red: Kaj Århem, Carlsson Bokförlag, Stockholm  

Ellis, David (1993), Modeling the information-seeking patterns of academic  
researchers: A grounded theory approach, The Library Quarterly, 63(4), 1993 

Gasser, Bengt (1996) Inledning ur Homo Academicus, Bourdieu, Pierre, Svensk 
översättning: Lars Eberhard Nyman, Moderna franska tänkare, Bruno Östlings 
Bokförlag Symposium, Eslöv

Gould, Constance C & Handler, Mark (1989), Information Needs in the Social  
Sciences: An Assessment, The Research Libraries Group Inc, Mountain View California 

Hannertz, Ulf (1994), Mångfalden och världsvimlet, ur antologin Den antropologiska  
erfarenheten Red: Kaj Århem, Carlsson Bokförlag, Stockholm

Hartman, Jonathan (1993), Information needs of Anthropologists, Kent state university 
resarch paper, Behavioral &Social Sciences Librarian, 13 (2), 1995

Holme, Idar Mange & Solvang, Bernt Krohn(1997), Forskningsmetodik (2:a upplaga),  
Studentlitteratur, Lund  

60



Höglund, Lars & Persson, Olle (1985), Information och Kunskap, INUM AB Publishing 
Division, Umeå 

Granskning av utbildningarna i socialantropologi och kulturantropologi,  
Högskoleverket Rapport 2008:44 R

Information literacy standards for anthropology and sociology (2008), ACRL standards 
and guidelines, Collage and Research Libraries News, Vol 69(6), 2008 

Jeager Paul T & Burnett Gary (2010), Information Worlds, Social Context, Technology  
and Information Behaviour in the age of internet,  Routledge, New York  

Jeager Paul T & Burnett Gary (2008), Small worlds, lifeworlds, and information: the  
ramifications of the information behavior of social groups in the public policy and the  
public sphere, Information Resarch, vol 13 (2), 2008 

Kuhlthau, Carol Collier (2004), Seeking Meaning : A Process Approach to Library and  
Information Services (2:a upplaga), Libraries Unlimited, Westport  

Lantz, Annika (1993), Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund

Lönnqvist, Harriet (1988), Humanister söker information, eller mötet med den Litauiske  
skoputsaren: Intervjuundersökning bland humanistiska forskare i norden, Nordinfo 
(NORDINFO-publikation, 13), Esbo  

Meho, Lokman l & Tibbo, Helen R (2003), Modeling the information-Seeking  
Behavoiur of Social Scientistis: Ellis study Revisited, Journal of the American society 
for information science and technology, Vol 54(6), 2003 

Ovesen, Jan, Kulturantropologi, Nationalencyklopedin, 
Www.ne.se/lang/kulturantroplogi [2011-09-30]

Seldén, Lars (1999), Kapital och Karriär: Informationssökning i forskningens  
vardagspraktik,(2:a upplagan) Valfrid (skrifter från valfrid, 20), Borås

Spurling, Norman Kent (1973), Information Needs and Bibliographic Problems of the  
Anthropology Departments at U.N.C. and Duke University, Master Thesis, North 
Carolina Univ. School of Library Science

Sutton M, Allison & Jacoby, JoAnn (2008), A Comparative Study of Book and Journal  
Use in Four Social Science Disciplines, Behavioral & Social Sciences Librarian, Vol. 
27(1), 2008   

Thorén, Torsten (1991), Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB, Stockholm

Trost, Jan (2001), Kvalitativa Intervjuer (2:a upplaga), Studentlitteratur, Lund

Wilson T.D (2010), Fifty Years of Information Behaviour Research, ASIST Bulletin, Vol 
36 (3), 2010

61

http://Www.ne.se/lang/kulturantroplogi


Wilson T.D (2000), Human Information Behavior, Informing Science, Vol 3 (2), 2000

Wilson T.D (1999), Models in Information Behaviour Research, Journal of 
Documentation, Vol 55 (3), 1999 

Wilson T.D (1997), Information behaviour: an interdisciplinary perspective, 
information processing & management. Vol. 33, no 4

Wilson T.D (1994), Information needs and uses: Fifty years of progress?, Ur Vickery 
B.C (red)(1994), Fifty years of information progress, Journal of Documentation Review, 
Aslib, London  

Wilson T.D (1981), On user studies and information needs, Journal of Librarianship, 
37(1), 1981 

Wilson T.D (1981), Sociological aspects of information science, International Forum on 
Information an Documentation, Vol 6 (2), 1981

Århem Kaj (1994), Antropologins mening, en introduktion, ur antologin Den 
antropologiska erfarenheten Red: Kaj Århem, Carlsson Bokförlag, Stockholm  

Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumall

Formalia 

• Ålder
• Akademisk titel
• Antal år som socialantropolog
• Forskningsområden
• Aktuella forskningsprojekt
• Akademisk bakgrund

Arbetsgång, det etnografiska arbetet 

Förberedande arbete, inför fältarbete
• Hur ser arbetsgången ut?
• Hur skapar man sig en överblick av ämnet och informationsbehovet? (Vilka metoder används, 

kedjesökningar, browsing, identifiera nyckelpersoner etc)
• Viktigaste informationskällor?
• Hur ser kontakten med kollegor ut?
• Kontakter med det föreliggande forskningsområdet?

Fältarbetet
• Hur ser arbetsgången ut?
• Hur ser kontakten med institutionen/kollegor ut?
• ”Lokala” källor till information (från informanter, eller från andra aspekter av den etnologiska 

fältstudien). 
• Hur bedöms denna information? (vilken typ information betraktas utifrån en etnografisk analys, 

vilken typ görs det inte? Källkritik?)
• Hur ser informationsvägarna ut under fältarbetet? Skillnader mot ”hemmaplan”
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• Finns det hinder för informationssökandet? (teknologiska, geografiska, sociala)
• Vad kan det finnas för informationsbehov under fältarbetet? (utöver den etnografiska 

datainsamlingen)
• Hur håller man sig uppdaterad. (aktuell forskning, nyheter på institutionen etc)
• Viktigaste informationskällor?
• Vad har fältanteckningarna för betydelse? (referenser för senare bruk, kvarstår relevans, delar  

man med sig av fältanteckningarna?)
• Hur håller man ordning/organiserar den samlade informationen?
• Vilka hjälpmedel för informationssökning tas med/används under fältarbete? (böcker, laptops, 

internet, databaser etc) 
• Finns det något hjälpmedel som är av särskild vikt vid fältarbetet?
• Förändras informationsbehovet och informationssökandet under fältarbetet, hittar man rutiner? 
• Kontakter med organisationer på plats. (bibliotek, universitet, myndigheter etc)
• Kontakter med organisationer på hemorten 
• Kontakter med vänner, bekanta familj på hemmaplan

Efterarbete, avhandlingsarbete etc 
• Hur ser arbetsgången ut?
• Hur ser återkopplingen till studieområdet ut?
• Kontakten med kollegor
• Hur ser informationsbehovet ut? (i relation till tidigare informationsanvändning) 

Formella vägar till information

I vilken utsträckning och hur används dessa informationskanaler?
(Under fältarbete resp avhandlingsarbete)

• Bibliotek / Bibliotekarier
• Databaser
• Journaler / Tidskrifter
• Internetsökningar
• Privat boksamling
• Arbetsplatsbibliotek
• Intranät
• Arkiv

Informella vägar till information

• Kollegor inom samma institution / ämnesområde
• Kontakter med forskare från andra ämnen
• Hur bedömer du information från andra forskningsområden/ämnen?  
• Vilken roll spelar utomakademiska kontakter (vänner, bekanta, myndighetspersoner, 

företagskontakter etc)? 
• Vilken betydelse har konferenser?
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Bilaga 2: Presentationsbrev

Hej!

Jag är en student inom bibliotek och informationsvetenskap på högskolan i Borås.
Inom den inriktning av bibliotek och informationsvetenskapen som jag studerar ligger fokus på ett 
användarperspektiv och individer / gruppers förhållanden till information och informationssystem. 
Nu är jag i processen av att under året skriva en magisteruppsats där ambitionen ligger i att undersöka just 
socialantropologer som akademisk grupp. Vad jag vill undersöka är bland annat informationsbehov, 
informationskanaler och informationsökning i relation till socialantropologers specifika arbetsmetoder.  

Jag skulle bli väldigt tacksam och glad om du skulle ha möjlighet att ställa upp på en intervju kring detta. 
Jag räknar med att själva intervjun kommer att ta runt en halvtimme / timme att genomföra.  All insamlad 
data kommer att anonymiseras i den senare uppsatsen.
Om du har möjlighet att delta så vore det bra om intervjun kunde genomföras relativt snart.

Med vänliga hälsningar!
/Axel Fridholm
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