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“I love the romance of a library. … I love the smell of a library and the feel of books. 
Most of all I love the serendipity and the aleatory quirks of browsing.” Tom Phillips, 
engelsk konstnär. (Phillips 1986, s. 9) 
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1. Inledning 
 
Under vår utbildning till bibliotekarier har vi mött forskning om många olika 
användargrupper och således också många olika sätt av informationsanvändning. Vi 
upplever en fokusering på forskning kring bland annat lärares, sjuksköterskors och 
bibliotekariers informationsvanor. Vi upplever även ett starkt fokus på informations- 
sökning där den begränsas till att endast bestå av ett specifikt problem. Användaren gör 
då en riktad sökning till ett informationssystem för att erhålla en lösning. Med 
anledning av detta vill vi orientera oss bort från dessa utforskade typer av användare och 
detta informationsbeteende, för att belysa en annan sorts informationsbeteende, 
nämligen ett mer otraditionellt sådant.  
 
Det finns grupper av människor som i sitt yrkesutövande använder sig av information 
för att genom kreativitet kunna skapa. Exempel på sådana grupper skulle kunna vara 
skådespelare, konstnärer och musiker; alltså människor med kreativa yrken. Vi 
föreställer oss att dessa grupper skulle kunna ha ett mer ostrukturerat sätt att samla in 
information. 
 
Skådespelare tillhör en yrkesgrupp som ligger långt från vår kommande yrkesroll som 
bibliotekarier. Det finns mycket forskning gjord kring informationsökning, men oftast 
förutsätter den att det finns ett tydligt formulerat problem. Skådespelare arbetar med att 
förmedla känslor, stämningar och uttryck. Vårt intryck är att de samlar på sig 
information för framtida bruk, än aktivt söker specifik information. Vi tänker oss att 
traditionella insamlingsmetoder av information kan skilja sig mycket från 
skådespelares. De traditionella metoderna ser vi som mer målinriktade och därför frågar 
vi oss om skådespelares metoder är mindre riktade, och därmed också mer 
otraditionella. Vi tror också att informationssökning och informationsbehov är något 
som kan ändras i samband med att skådespelaren får större yrkeserfarenhet. 
 
Om vår tanke kring skådespelares användning av mer otraditionella insamlingsmetoder 
skulle stämma vore det intressant att veta mer om hur biblioteket används och vilken 
roll det i sådana fall har för denna grupp av användare. Vi anser att det inom Biblioteks- 
och Informationsvetenskap är nödvändigt att fokusera mer på och inhämta kunskap om 
användargrupper som använder sig av biblioteket på ett ur forskningssynpunkt mer 
otraditionellt sätt. (För definition se avsnitt 1.3; för resonemang se kapitel 3) Genom att 
ta del av sådan forskning kan biblioteket exempelvis öka sina möjligheter att tillgodose 
och serva fler användargrupper. Dessutom tänker vi oss att detta kan få positiva följder 
för biblioteket då fler användares informationsbehov och -beteende kanske synliggörs 
vilket i sin tur kan betyda att användare finner sig bättre tillrätta på biblioteket och 
utnyttjar dess resurser i större utsträckning. 
 
 

1.1 Förförståelse 
 
I sin yrkesroll att gestalta olika karaktärer tänker vi oss att skådespelare har ett stort 
behov av information. Den karaktär de ska gestalta kanske ligger långt ifrån deras egen 
person eller befinner sig i miljöer som skådespelaren vanligtvis inte rör sig inom. 
Skapandet av en trovärdig karaktär torde generera ett informationsbehov. Detta får oss 
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att fundera i banor kring hur skådespelare väljer att samla information. Använder de 
biblioteket eller väljer de att söka information på annat håll, inom sig själva eller inom 
bekantskapskretsen? Kanske gör de till och med fältstudier, på så vis att de besöker 
miljöer deras karaktärer kan tänkas befinna sig i.  
 
Vi tänker oss att skådespelare i sin utbildning får lära sig olika metoder och traditioner 
för hur de kan skapa karaktärsdrag till sina rollfigurer. I vissa fall förekommer det 
förmodligen mycket information i manus, i andra fall kanske skådespelaren på egen 
hand måste skapa en trovärdig karaktär. Detta styrks bland annat av Anders Järleby och 
av Marika Lagercrantz. Järleby har i sin avhandling Från lärling till skådespelarstudent 
forskat om skådespelarutbildningen i Sverige. Han beskriver bland annat skådespelares 
traditionsenliga sätt att samla material: att de söker i manus, i sig själva och i sin 
omgivning. (Järleby 2001, s. 309) Lagercrantz redogör i sin avhandling Den andra 
rollen bland annat för hur en skådespelare, i syfte att gestalta en tonåring, tillbringade 
mycket tid i miljöer där tonåringar rör sig, för att kunna studera deras beteende. 
(Lagercrantz 1995, s. 117)  
 
Vi tänker oss att skådespelare utöver de anvisningar som finns i manus, använder sig av 
sitt eget känsloregister och sina egna idéer för att skapa en karaktär. Men en karaktär är 
så mycket mer komplex, den består inte endast av känslor. Vi föreställer oss att även 
kläder, omgivning och tidsepok är avgörande för att kunna skapa en trovärdig karaktär. 
Hur informerar sig en skådespelare inför en ny roll, och framför allt vilka vägar till 
information används? 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Vad vi vill utröna med denna undersökning är på vilka sätt skådespelare införskaffar 
information. Det finns många metoder och vägar att gå för att finna användbar 
information. I litteratur och forskning inom Biblioteks- och Informationsvetenskap finns 
en fokusering på studier av användargrupper som nyttjar traditionella informations-
sökningsmetoder (Erdelez 1997, s. 412ff). Det handlar många gånger om att ställa en 
fråga till ett system och invänta resultatet som sedan visar på om man lyckats eller 
misslyckats. Vissa människor verkar föredra att mer eller mindre konstant samla på sig 
information utan att direkt söka efter den (Erdelez 1997, s. 412ff). Vi tror därför att det 
kan finnas användargrupper som kan tänkas ha större utbyte av så kallade otraditionella 
metoder, exempelvis genom att påträffa information av en slump.  
 
Problemet är att ett mer otraditionellt informationsbeteende är ett mindre utforskat 
område, som först på senare år har fått viss uppmärksamhet. Den forskning som gjorts 
inom detta område fokuserar ofta på studenters informationsbeteende. Med anledning 
av detta likriktade fokus vore det intressant att undersöka hur otraditionella 
insamlingsmetoder kan ta sig uttryck för människor som använder information för att 
skapa något kreativt. Inom Biblioteks- och Informationsvetenskap är kreativa 
yrkesgrupper tämligen outforskade. Detta gör att det är råder en brist på kunskap om 
bland annat skådespelares informationsbeteende.  
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1.2.1 Syfte 
 
Syftet är att undersöka skådespelares informationsanskaffning i relation till 
yrkesutövandet. Fokus ligger på de anskaffningsmetoder som kan tänkas användas 
utöver så kallad riktad, aktiv sökning.  
 
 

1.2.2 Frågeställningar 
 
Vilka informationsbehov har skådespelare i relation till sitt yrkesutövande? 
 
Vilka metoder använder skådespelare för att införskaffa information? 
 
Vilka informationssystem använder sig skådespelare av? 
 
Vilken roll har biblioteket i skådespelares införskaffande av information? 
 
 

1.3 Definitioner 
 
Nedan klargörs för uppsatsen centrala begrepp. Definitionerna är uteslutande våra och 
utformade för denna studie. 
 
Traditionella informationssökningsmetoder  
Med traditionella informationssökningsmetoder menar vi riktade, aktiva sökningar, det 
vill säga en sådan typ av sökning som kräver en formulerad fråga. Denna formulerade 
fråga ställs sedan till ett system och svaret avgör om sökningen är lyckad eller ej. (För 
resonemang se kapitel 3) 
 
Otraditionella informationssökningsmetoder  
Med otraditionella informationssökningsmetoder menar vi det motsatta, alltså då 
information påträffas utan att individen aktivt, eller med fokus på att finna just den 
aktuella informationen, söker efter den. (För resonemang se kapitel 3) 
 
Skådespelare 
Med skådespelare menar vi en aktivt verkande individ med utbildning från någon av 
Statens scenskolor.  
 
Yrkesutövning 
Med yrkesutövning menar vi det arbete en skådespelare utför vid en teaterinstitution. 
 
Informationsbehov 
Med informationsbehov menar vi alla de behov en individ har av att informera sig. 
Ibland leder dessa behov till att information eftersöks, återfinns och används. 
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Informationssystem  
När vi hädanefter kommer att tala om informationssystem menar vi det i vid mening. 
Utifrån Nationalencyklopedins definition1 ser vi de allra flesta källor som 
informationssystem, det vill säga även sociala kontakter och en matvaruaffär kan enligt 
oss vara ett sådant. 
 
 

1.4 Disposition 
 
Här nedan följer en översiktlig beskrivning av uppsatsens innehåll. 
 
I kapitel 1 återfinns inledning, därefter redogör vi för vår förförståelse inför studien. 
Utifrån problemformulering formuleras sedan syfte och frågeställningar. 
 
Kapitel 2 utgörs av en bakgrund som behandlar teatervärlden och skådespelar-
utbildningen ur ett teatervetenskapligt perspektiv.  
 
I kapitel 3 presenterar vi den tidigare forskning vi funnit relevant för studien. Den är 
indelad i underrubrikerna traditionell informationssökning, otraditionell 
informationssökning, slumpmässig informationssökning samt informationssökning och 
personlighet. Kapitlet avslutas med användarstudier gjorda om konstnärer.  
 
I kapitel 4 återfinns de teoretiska tankar vi valt att använda oss av, där finns teori och 
ramverk, analysverktyg samt kunskapsväskan. 
 
Kapitel 5 beskriver vårt val av metod samt hur vi gjort vårt urval och avgränsningar. 
Därefter följer en redogörelse över intervjugenomförande och till sist några reflektioner 
kring de problem vi stött på.  
 
Kapitel 6 utgörs av vår empiri, och består av presentationer av informanterna 
tillsammans med sammandrag av respektive intervju. 
 
Kapitel 7 rymmer den analys och tolkning av de empiriska data som gjorts utifrån ett 
omarbetat analysverktyg samt utifrån kunskapsväskan.  
 
I kapitel 8 följer ett fördjupande resonemang i form aven diskussion. Resultaten av 
analys och tolkning diskuteras i jämförelse med tidigare forskning. Därpå följer nya 
tankar och de slutsatser vi kan dra av vår studie samt ett avslutande slutord. 
 
I kapitel 9 återfinns en sammanfattning av uppsatsen och därefter följer en 
källförteckning samt en bilaga bestående av intervjumallen. 

                                                 
1 ”Informationssystem, system som behandlar, dvs. insamlar, bearbetar, lagrar och distribuerar 
information.  Termen har en allmän innebörd, men används oftast för datorstödda informationssystem. I 
definitionen innefattas såväl ett systems tekniska utrustning som dess mänskliga aktiviteter och rutiner.” 
(Nationalencyklopedin 2006) 
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2. Bakgrund  
 
Här följer en bakgrund över skådespelarutbildningens utveckling i Sverige. Vi vill med 
denna visa på vad skådespelare har med sig i sitt yrkesutövande från sin studietid, vad 
gäller traditioner, kunskapsinhämtning och arbetsmetoder.  
 
Vetenskapsområdet teatervetenskap är enligt vår förförståelse inte så omfattande. 
Området är dessutom svårmanövrerat, då det är många olika parter som vill få sina 
röster hörda, såsom skådespelare, regissörer, kostymmakare och maskörer (Lagercrantz  
1995, s. 14). Anders Järleby, skådespelare och teaterpedagog, har de senaste åren ägnat 
sig åt att undersöka utvecklingen av den svenska skådespelareutbildningen. Hans 
avhandling kom 2001 och avlades vid teatervetenskapliga institutionen vid Stockholms 
universitet. Genom deltagande observation har Järleby studerat de olika teater-
utbildningarnas utveckling i Sverige från 1964. Just 1964 genomfördes många 
förändringar inom skådespelarutbildningen i Sverige. (Järleby 2001, s. 25ff) Från att ha 
haft starka band till en teater och ett tydligt mästare – lärlingsförhållande blev 
utbildningen nu istället mer självständig. Statliga teaterhögskolor inrättades i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Nya riktlinjer sattes upp, vilka till en början inte 
följdes, och man försökte komma ifrån mästare – lärlingsförhållandet. (Järleby 2001, s. 
67f, 80) Utvecklingen skedde mycket långsamt, men vann slutligen gehör även hos de 
mest inbitna bakåtsträvarna. 1993 skedde återigen en förändring: utbildningen 
förlängdes från 3,5 år till 4 år. (Järleby 2001, s. 84) 1996 startades även en teater-
högskola i Luleå (Luleå Tekniska Universitet 2006). 
 
I avhandlingen beskriver Järleby vilka pedagogiska riktlinjer man följer, hur 
intagningsproven fungerar, vilka ämnen och arbetsmetoder man studerar, hur 
skådespelarna arbetar med en roll och vilka material och redskap de har att tillgå. Även 
berättarteknik, dramaturgiska grepp och analys av manuskript tas upp. Avhandlingen 
redogör för några av hörnstenarna i skådespelarnas grundutbildning. (Järleby 2001) 
 
Marika V. Lagercrantz har skrivit en avhandling inom ämnet teatervetenskap. 
Avhandlingen gick upp 1995 vid Stockholms universitet. Hon har också genomfört 
deltagande observationer då hon följt en teaters arbete med att sätta upp pjäser. 
Tyngdpunkten ligger på arbetet bakom en produktion, på skådespelarnas arbetsprocess. 
Lagercrantz har följt två uppsättningar på en teater, från början till slut. (Vi kommer 
fortsättningsvis att använda orden produktion och uppsättning synonymt.) Syftet med 
undersökningen har inte varit att studera de enskilda individerna utan på deras sociala 
samspel under uppsättningen. (Lagercrantz 1995, s. 19ff) För att få information till sin 
avhandling tillbringade Lagercrantz mycket tid på teatern, hon deltog i diskussioner 
mellan skådespelarna, samtalade med regissörer, dramaturger, kostymmakare, maskörer 
och scenarbetare, både före, under och efter repetitioner, för att få ta del av olika 
aspekter. Arbetsmetoden vid uppsättningarna beskrivs vara som när en storfamilj måste 
samsas för att allt ska flyta på och fungera friktionsfritt. Det är viktigt med en stark 
ledare (regissören) som samtidigt kan lyssna på skådespelarnas synpunkter på hur en 
scen kan spelas. (Lagercrantz 1995, s. 61ff) Lagercrantz beskriver även kort hur 
skådespelarna samlar material till en roll, hur det går till när de skapar sin karaktär.  
 
Utöver de exempel som tas upp i inledningen av denna uppsats (se kapitel 1) nämner 
Lagercrantz bland annat ett exempel där en skådespelare inför en roll som engelsk 
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kunglighet fått en audiens hos HRH Prince Charles of Wales (Lagercrantz 1995, s. 
116f). Avhandlingen visar upp en värld som vanligtvis inte är tillgänglig för gemene 
man, världen bakom scenen. Alla oegentligheter som kan finnas bakom scen får aldrig 
synas när skådespelarna utför sitt arbete på scen framför publik. På scen är de alla 
beroende av varandra för att just den förställningen ska bli så bra som möjlig. 
(Lagercrantz 1995) Dessa båda avhandlingar ger en bild av teatervärlden som en sluten 
värld, som endast de invigda får ta del av.  
 
Vi vill påpeka att skådespelare arbetar med många olika former av gestaltning och i 
olika forum. Exempel på olika former av gestaltning kan vara ljudboksinläsning, 
scenskådespel samt radioteater. Exempel på olika forum kan vara teater, film och TV 
samt radio.  
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3. Tidigare forskning 
 
Kapitlet inleds med en förklaring av vad som menas med traditionella 
informationssökningsmetoder. Till detta följer några exempel hämtade ur forskning 
inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Därefter presenteras otraditionella 
informationssökningsmetoder. Dessa exempel är också de hämtade ur forskningsfältet 
och de återfinns under kapitlets underrubriker. 
 
 

3.1 Traditionella informationssökning 
 
Den sedan länge rådande bilden av informationssökning inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap förutsätter ett problem, ett behov av, avsaknad av eller brist på 
information, som behöver få en lösning. Lösningen består i att en fråga formuleras och 
sedan ställs till ett informationssystem. Informationssystemet levererar sedan ett svar 
och slutledningen blir ett av två följande alternativ: antingen att frågan är korrekt ställd 
och problemet har funnit sin lösning, eller att frågan är inkorrekt ställd alternativt 
systemet undermåligt och problemet kvarstår. (Wilson 1999, s. 249ff) Detta kallas ofta 
en aktiv, riktad sökning.  
 
Brenda Dervin, professor vid Ohio State University, stöder i sin forskning denna typ av 
informationssökningsmetod. Hennes teorier handlar om Sense-making.   
Sense-making är studier av hur individer skapar mening i sin tillvaro och kan sägas 
bestå av fyra begrepp: situation, gap, resultat och bro. Dessa innebär att individen 
utifrån sin kontext, det vill säga situationen, stöter på ett problem. En klyfta, ett gap, 
skapas mellan den kontext där individen befinner sig och den kontext där lösningen på 
problemet finns, det vill säga den önskvärda kontexten. Individen lider brist på 
information. En bro hittas eller skapas för att överbrygga gapet. Därefter har individen 
nya erfarenheter som kan användas eller fungera som stöd om en liknande situation 
skulle uppstå igen. Med andra ord stöter individen på en situation där hon inte kan finna 
mening och med hjälp av information kan hon överbrygga det aktuella problemet och 
komma rikare ut på andra sidan. (Dervin 1992, s. 61ff) 
 
Carol Kuhlthau, professor vid New Jersey State University, har forskat om 
informationssökningsprocessen i lärande. Hennes forskning visar på vikten av att 
individen har ett tydligt fokus i sin informationssökning. I stadierna innan fokus hittats 
har individen vag uppfattning av vad denne behöver och/eller letar efter. Individen har 
svårt att formulera någon fråga till det problem den står inför. Genom att skaffa sig 
bakgrundsinformation och allmänt orientera sig i ämnet kan individen finna ett fokus. 
Därefter blir informationssökningen mer riktad och individen får en ökad förståelse för 
vad det aktuella problemet innebär och kräver. Individen kan tänka mer klart och 
strukturerat vilket gör att denne kan formulera relevanta frågor och på så vis finna 
relevant information. Därefter kan ytterligare sökningar göras för eventuell fördjupning 
i ämnet. (Kuhlthau 1993 kapitel 3) 
 
Pertti Vakkari, professor vid Tampere Universitet, har forskat om uppgifts- eller 
problemspecifik informationssökning med grund i hur individen söker information 
utifrån givna uppgifter eller problem. Problemformulering och problemlösning är 
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centrala delar av problemspecifik informationssökning. Det räcker dock inte med ett 
enskilt problem, intresset för forskningen ligger i processen där individen ständigt 
behöver göra problemspecifika sökningar, i exempelvis sitt arbete. Syftet är att knyta 
samman forskning om informationssökning och forskning om Information Retrieval för 
att visa på hur informationssökning påverkar hur väl ett problem kan lösas. Vakkaris 
forskning åskådliggör att ett problems komplexitet och struktur är avgörande för 
utgången av problemets lösning. Andra faktorer som knyts till dess lösning är vilken 
information som vanligtvis söks och används inom det området, olika mönster av 
sökstrategier samt olika kriterier för relevansbedömning. Det finns ett samband mellan 
ett problems struktur och de informationsaktiviteter som väljs. På så vis vill Vakkari en 
bild av informationssökning som en holistisk process.  (Vakkari 1999, paginering 
saknas2) 
 
Som påtalats ovan fokuserar forskning om informationsbeteende och 
informationssökning inom Biblioteks- och Informationsvetenskap främst på aktiv, 
riktad sökning. Det kan ta sig uttryck genom bland annat problemspecifik sökning, 
informationssökning som process eller som avsaknad av information. De exempel vi 
visar på ovan innebär alla tre att individen formulerar ett problem för att sedan ställa en 
fråga till ett informationssystem. Med en sådan syn på informationssökning trängs lätt 
andra, mer ostrukturerade sätt att samla information undan.  
 
 

3.2 Otraditionell informationssökning 
 
Informationssökningsbeteende måste rymma både aktiv jakt på information samt ett 
slags mer slumpmässigt insamlande. Härmed talas det alltså om informationsbeteende 
som ett brett begrepp, där båda dessa delar kan rymmas. (Erdelez 1999, paginering 
saknas3) Informationssökning är viktigt för människor i dagens informationstäta 
samhälle. Men människan hittar också information utan att söka den, genom att stöta på 
den överallt. 
 
Det finns forskning som belyser att information är något som människan skaffar sig 
utan att söka den aktivt med ett riktat fokus. Nedan följer en presentation av en del av 
den forskning som ser informationssökning som något mer än en aktiv, riktad jakt. Vårt 
urval grundar sig på vad som har funnits tillgängligt i fysisk eller elektronisk form och 
har begränsats av det magra utbudet av både forskning om otraditionella 
informationssökningsmetoder och av användarstudier som fokuserar på kreativa 
yrkesgrupper.  
 
Med otraditionella metoder menar vi att individen kan påträffa information utan att söka 
den genom aktiv, riktad sökning. Detta kan benämnas på olika vis, såsom ofokuserad 
sökning, lyckträffar och slump. Vi vill påtala att vi hädanefter kommer att använda oss 
av ordet slumpmässig i relation till informationsbeteende, informationsanskaffning och 
informationssökningsmetoder. Ordet slumpmässig motsvarar då otraditionella metoder. 
 

                                                 
2 Paginering saknas i det fulltextdokumentet som använts för denna uppsats. 
3 Paginering saknas i det fulltextdokumentet som använts för denna uppsats. 
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Vi har valt att presentera forskningen kronologiskt, för att visa på utvecklingen inom 
området. Inom slumpmässiga anskaffningsmetoder förstår vi det som att ett och samma 
fenomen, det vill säga slumpmässig informationsanskaffning, benämns med olika 
begrepp, till exempel Williamsons begrepp incidental information acquisition och 
Fosters och Fords begrepp serendipity. I texten har vi dock översatt dessa begrepp till 
deras svenska motsvarigheter.  
 
Efter presentationen av forskning om informationsbeteende och –sökningsmetoder 
följer en presentation av en studie som kombinerar informationsbeteende och 
personlighet. Vi presenterar även begreppet Information Encountering och den 
forskning som har gjorts av Sanda Erdelez. Därefter redovisas de användarstudier vi 
funnit som rör kreativa yrkesgrupper. Vi vill påpeka att ingen av dessa användarstudier 
är tillräckligt stor för att skapa en generell bild av konstnärers informationsbeteende.  
 
 

3.3 Slumpmässig informationssökning 
 
Tom Wilson, professor emeritus vid University of Sheffield, presenterade 1981 en 
modell över informationssökning som inte direkt rymmer något mer än det som 
traditionellt sett menas med informationssökning. (Wilson 1999, s. 249ff) 1995 
utvecklar sedan Wilson, genom att addera en del variabler, sin modell för att den bättre 
ska spegla ett generellt informationsbeteende. (Wilson 1997, s. 569) Det som ses som 
det framträdande i sökbeteende är aktiv sökning. Men nu talas det, enligt Wilson, även 
om andra typer av informationsanskaffning. Bland annat så beskrivs 
informationssökning genom en indelning i fyra kategorier: passiv uppmärksamhet, 
passiv sökning, aktiv sökning och en slags à jourhållning. (Wilson 1997, s. 562)  
 
Passiv uppmärksamhet kännetecknas bland annat av tv-tittande och av att lyssna på 
radio. Individen får information till sig utan att behöva söka den. En passiv sökning kan 
sägas utgöras av de tillfällen när någon typ av aktivitet leder till att individen finner 
relevant information. En aktiv sökning sker då individen aktivt söker information. À 
jourhållning, eller fortgående sökningar, kännetecknas av att individen redan har en 
kunskapsbas, idéer, tankar, värderingar et cetera kring något som denne sedan vill vara 
uppdaterad om. (Wilson 1997, s. 562). 1983 publicerar James Krikelas, professor 
emeritus vid University of Wisconsin-Madison, en artikel med tankar om 
informationssökningsprocessen som innehållande mer än en riktad sökning. 
Informationssökningen kan med andra ord, enligt Krikelas också ske på ett mer 
avslappnat sätt med avsaknad av ett direkt syfte. (Krikelas 1983, s. 9) 
 
1998 fokuserar Kirsty Williamson, doktor vid Charles Sturt University, i en studie på 
äldre (60+) människors informationssökningsbeteende. Studiens ansats är ekologisk, i 
den mening att en bild byggs upp av informationssökning i människors kontext, både 
individuellt och kollektivt. Williamsons studie visar att man ofta upptäcker information 
under tiden som man söker annan information. De vanligaste sätten att göra detta på var, 
för dem som deltog i stud ien, att lyssna på radio, se på TV samt läsa tidskrifter eller 
annat tryckt material. (Williamson 1998, s. 23f)  
 
Williamsson ställer upp en modell som visar att samtidigt som användarna sökte 
information till urskiljbara behov, avsökte de även omgivningen och anskaffade 
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information de inte alltid var medvetna om att de behövde. Hur de avsökt sin omgivning 
och även i vilken grad de gjorde det berodde på deras sociokulturella bakgrund och 
värderingar, deras fysiska omgivning samt andra demografiska data. (Williamson 1998, 
s. 35ff) 
 
Amanda Spink, doktor vid University of Pittsburgh, samt Huseyin Cenk Ozmutlu och 
Seda Ozmutlu, båda professorer vid Uludag University, skriver i en studie från 2002 att 
människan utför komplexa informationssökningar på olika nivåer och inom olika ämnen 
samtidigt. Dagens Information Retrieval (IR)-system ger litet, om ens något, stöd åt 
denna typ av sökningar. I stort sett är IR-systemen uppbyggda för enkla sökningar, det 
vill säga att de är designade och arbetar efter antagandet att en sökning inte är relaterad 
till någon tidigare, framtida eller nuvarande sökning. Studien utgår från fyra tidigare 
genomförda undersökningar. (Spink, Ozmutlu & Ozmutlu 2002, s. 639ff) Resultatet 
visar att många människor som har ett informationsproblem, som söker information 
eller som interagerar med IR-system under en informationssökningsprocess, 
förmodligen utför en ”multitasksökning”, det vill säga en sökning är relaterad till andra 
sökningar. (Spink et al. 2002, s. 649ff) 
 
Allen Foster, lektor vid University of Wales, Aberystwyth och Nigel Ford, forskare vid 
University of Sheffield, presenterade 2003 en studie om forskares förmåga att av en 
lycklig slump göra upptäckter. Genom att intervjua 45 akademiska forskare, vilka alla 
under tiden för intervjun arbetade med tvärvetenskapliga forskningsprojekt, har de 
samlat material till sin studie. Foster och Ford drar slutsatsen att förmågan att av en ren 
slump göra en upptäckt är en mycket vanlig företeelse hos dessa forskare vid sökning 
efter information. (Foster & Ford 2003)  
 
Catherine C. Marshall, forskare vid Microsoft Corporation, och Sara Bly, doktor och 
egen företagare, undersöker i en studie från 2004 hur människor stöter på och sparar 
publicerat material i pappersurklipp och elektroniskt urklipp. Genom att utföra 
semistrukturerade intervjuer med 20 informanter såg man att det var vanligt att samla 
information som man på ett eller annat sätt stött på. Det var även vanligt att man delade 
med sig av intressant information till sina vänner och bekanta. I studien kom man att 
skilja på olika sorters fördelning: fördelning för att upprätta ömsesidig medvetenhet, 
fördelning för att utbilda eller öka medvetandet, fördelning för att utveckla goda 
relationer genom att använda gemensamma intressen samt fördelning för att visa på 
kunskap om mottagarens unika intressen. (Marshall & Bly 2004, s. 223f) Resultatet 
visade att alla de intervjuade fördelade urklipp, att de var givare och tagare i 
informationsfördelning, att de yngre informanterna inte är mindre sannolika att delta i 
denna praxis, samt att människor delar med sig av urklipp både på jobbet och hemma. 
Urklippen visade sig inte heller bara vara till för att dela med sig av information, utan 
även för att hålla kontakt och förstärka sociala band. (Marshall & Bly 2004, s. 224) 
Studien visade även att slumpvis påträffad information används i ett socialt 
sammanhang där fokus ligger på det sociala samspelet, inte på förmedlandet av 
information. Den som får ta del av information som någon annan har hittat, är inte den 
som har det ursprungliga informationsbehovet. Informationsanskaffningen kan därför 
sägas vara en passiv akt för den som får information tilldelad sig. (Marshall & Bly 
2004, s. 225f) 
 
Catherine Sheldrick Ross, professor vid University of Western Ontario, redogör för sin 
uppfattning av forskning inom Biblioteks- och Informationsvetenskap i en studie från 
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1999. Hon anser att forskningen ofta fokuserar på frågor kring en specifik problem-
situation samt hur denna situation sedan löses på olika vis av olika individer. Hon 
beskriver även en annan typ av forskning, sådan som fokuserar på ickeanvändare och 
utsatta grupper. Där utgår man ofta från vilka typer av barriärer som orsakar exempelvis 
ett ickeanvändande. (Ross 1999, paginering saknas4)  
 
Det borde enligt Ross bedrivas mer forskning med fokusering på aktiviteter som bara är 
indirekt förknippade med informationsanskaffning. Genom att studera hur en aktivitet 
genomförs, exempelvis läsning, kan man få fram hur information samlas in av individen 
utan att egentligen fråga om deras informationsbehov eller informationsbeteende. På så 
vis kan man undgå att bli begränsad av användarens uppfattning om vad exempelvis ett 
informationsbehov är. Först då kan man säga något om informationsbeteendet utifrån 
användarens perspektiv. (Ross 1999, paginering saknas)  
 
Ross hävdar att människor i det dagliga livet söker, påträffar och använder information 
utan att ha formulerat någon fråga eller problem till ett informationssystem. Hon har 
genomfört 194 intervjuer med människor om deras läsning, med andra ord fanns inget 
fokus på deras informationsbeteende. Det visade sig att när de som läser mycket letar 
efter ny litteratur läser de av och studerar sin omgivning för att hitta tips och ledtrådar 
till intressant ny läsning. De använde sig av sina tidigare erfarenheter för att utvärdera 
om det de stött på är intressant eller ej. De väljer böcker för nöjesläsning men stöter 
sedan i de böckerna på information som kan vara dem till hjälp i det dagliga livet. Det är 
detta Ross kallar att finna utan att söka. (Ross 1999, paginering saknas)  
 
 

3.4 Informationssökning och personlighet 
 
Jannica Heinström, forskare vid Åbo Akademi, har studerat individuella skillnader i 
informationsbeteende med fokus på hur och varför personliga egenskaper påverkar 
informationsstrategier. 
 
Heinström diskuterar att vissa människor planerar och strukturerar sina sökningar 
medan andra samlar information mer flexibelt och spontant. Hon tror att det kan bero på 
kontexten men också på personens inre processer och behov. Personlighet är en viktig 
del av vårt beteende. Personlighet, karaktärsdrag och attityder torde därför också 
påverka vårt informationssökningsbeteende. Med detta i åtanke studerar Heinström på 
hur olika kärnpersonligheter påverkar informationsbeteende. På så vis vill hon få en bild 
av om informationsbeteende kan förklaras av individens personlighet. Ett större antal 
(67% av 305 stycken tillfrågade) universitetsstudenter deltog i studien. Det visade sig 
att personer som är mer öppna för nya erfarenheter har lättare att ständigt bevaka sin 
omgivning och dess informationsutbud. De som var mest öppna för nya erfarenheter var 
också de som var mest öppna för att finna information genom slumpmässiga metoder. 
Det sägs att personer med öppet sinnelag har breda intresseområden och lust till att 
utforska sin omgivning. Resultatet visade att personlighet påverkar informations-
beteende även om andra, utomliggande faktorer också spelar in. Personlighet kan öka 
möjligheten att nyttja Information Encountering (se avsnitt 3.5). (Heinström 2003) 
 

                                                 
4 Paginering saknas i det fulltext dokumentet som använts för denna uppsats. 
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3.5 Information Encountering enligt Erdelez 
 
Sanda Erdelez, professor vid Syracuse University, har forskat kring användares 
informationsbeteende baserat på mer slumpmässiga anskaffningsmetoder. 1995 
doktorerade Erdelez med en avhandling som syftar till att identifiera Information 
Encountering (som kan sägas vara påträffad information som inte eftersökts, förkortat 
IE) samt belysa IE: s placering i ett informationsbeteende och dess relation till övriga 
informationsanskaffningsmetoder. (Erdelez 1995) I detta avsnitt ämnar vi presentera 
hennes studie och dess resultat. Vi kommer även att använda oss av Erdelez forskning i 
form av teoretiska tankar, vilka presenteras närmare i kapitel 4. Där tas också 
motivering av val av teori upp samt en definition av IE och dess positionering i ett 
informationsbeteende.  
 
Erdelez har i sin studie använt sig av kvalitativa forskningsmetoder. 121 akademiker 
deltog i en enkätundersökning. Bland dessa valdes sedan 12 respondenter ut för 
djupintervju. Hon skapade ett verktyg utifrån vilket insamlade data analyserades. 
Analysverktyget utgörs av fyra dimensioner: individen som finner informationen, 
miljön där påträffandet görs, egenskaper hos den påträffade informationen samt 
egenskaper hos det informationsbehov som den påträffade informationen svarar mot. 
(Erdelez 1995, s. 70ff, 165) (För modell och en förklaring till analysverktyget se avsnitt 
4.1 samt 4.2) Erdelez har efter sin avhandling utvecklat begreppet IE och dess betydelse 
inom informationsbeteende i ett flertal liknande studier och artiklar. Presentationen 
nedan är en sammantagen bild av Erdelez forskning. 
 
Genom att ur perspektivet av dessa tidigare nämnda dimensioner studera individers 
beskrivningar och upplevelser av IE kunde Erdelez få fram följande identifiering av IE:  
 
Individ  
Information påträffas både när individen utför informationsrelaterade och icke-
informationsrelaterade aktiviteter. Känsloläget hos individen visade sig ändras från 
negativa känslor innan påträffandet av information till positiva känslor efteråt. Det fanns 
också en tendens till förändrat tankemässigt fokus, från icke-informations-
beteendeinriktade tankar innan upplevd IE-situation till tankar mer inriktade på 
informationsbeteende efter upplevd IE-situation. En central del av IE är den hos 
individen låga grad av förväntan inför att påträffa information som inte eftersökts. Med 
andra ord är det en lyckträff för individen att den råkat på potentiellt relevant 
information just vid det tillfället. (Erdelez 1995, s. 142f) 
 
Olika människor samlar på sig olika mycket information, och de gör det på olika vis. 
Vissa utvecklar en förmåga att stanna upp, reflektera och spara intressant och användbar 
information som de stöter på när de utför olika aktiviteter eller bara lever sitt vardagsliv. 
Andra människor behöver vara mer fokuserade och strukturerade för att de ska uppfatta 
och kunna samla information, de kanske till exempel ogillar att bli distraherade av 
sådant som pågår runt omkring dem. Dessa typer av mänskliga beteenden finns det 
mycket forskning om inom exempelvis perceptionsforskning. Erdelez vill knyta detta 
till Biblioteks- och Informationsvetenskap och de sätt människor finner sin information 
på. (Erdelez 1997; 1999) IE-situationerna upplevdes olika av skilda individer, vilket 
gjorde att Erdelez kunde identifiera fyra typer av beteende när det gäller mer 
slumpmässiga anskaffningssätt: 
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Non-encounterers – de har svårt att dra sig till minnes att de haft några upplevelser av 
IE, de upplever det sällan. Gruppen Non-encounterers kan också ha kommit att rymma 
de som valde att inte fullfölja studien.  
Occasional Encounterers – de upplever då och då IE men ser det då mer som lyckträffar. 
Encounterers – de upplever ofta IE, de tycker att de ofta stöter på information av en 
slump men ser inte någon koppling mellan IE och deras övriga sätt att införskaffa 
information. 
Superencounterers – de upplever IE regelbundet och ser det som en viktig del i sin 
anskaffning av information. De förlitar sig på IE, det är ett sätt som fungerar väl för 
dem. (Erdelez 1995, s. 151ff; 1997 s. 415ff; 1999) 
 
Erdelez finner individerna som faller inom gruppen för Superencounterers särskilt 
intressanta. Hon diskuterar att de förmodligen har kanaler för att uppfatta information 
som är mer känsliga än andra människors kanaler. Detta gör dem mer mottagliga och 
uppmärksamma för den information som finns i deras närhet. Hon menar att människor 
som ofta eller alltid är öppna för att stöta på information inte gärna talar om detta mer 
slumpmässiga anskaffningssätt. Det kan kännas pinsamt att förlita sig på slumpen, de 
vill inte bli betraktade som dumma. De upplever att deras sätt att införskaffa 
information skiljer sig mycket från hur människor i allmänhet hittar information. De 
som hör till gruppen Superencounterers använder sig inte bara av IE för egen del utan 
snappar ofta upp saker och delar sedan gärna med sig till sina nära och kära. (Erdelez 
1999) De såg sig som nyfikna, med en stor lust att utforska sin omgivning och sa sig ha 
intressen inom många olika områden och hobbys. De var medvetna om sina färdigheter 
i denna anskaffningsmetod och trodde att andra också skulle kunna utnyttja den bättre. 
De uppgav att de kände av trycket från all den information som finns där ute, men också 
att de har lärt sig att hantera sådana situationer där det finns risk för överbelastning. 
Studien visar att individer i gruppen Non-encounterers skulle kunna lära sig att hantera 
överbelastningssituationer bättre, av individer i gruppen Superencounterers. (Erdelez 
1997, s. 6ff) 
 
Miljö 
Det visar sig att IE inträffar främst när respondenterna utför sysslor och rutinaktiviteter 
och inte som en del i någon aktivt medvetet sökande efter information. De flesta IE sker 
i miljöer där informationstjänster eller -service normalt förekommer, som på bibliotek, 
Internet eller genom personliga kontakter. IE är, framförallt hos individer i gruppen 
Superencounterers, vanligt förekommande i miljöer som, bland andra, mataffären, 
busshållsplatsen eller tvättstugan. Olika miljöer rangordnas av respondenterna, bibliotek 
och bokhandel ses som mest kreativa när det gäller tryckt material. (Erdelez 1995, s. 
143; 1999) De individer som placerade sig inom gruppen Superencounterers har ofta en 
entusiasmerande känsla för IE och skapar därför gärna kreativa situationer för att 
underlätta påträffandet av viktig och för dem användbar information. (Erdelez 1997, s. 
6)  
 
Internet är en källa som fungerar bra för många av dem som i lägre utsträckning 
använder sig av IE som anskaffningsmetod. Där kan de hitta information mer på måfå 
som de egentligen inte sökt efter. Det finns mycket information tillgänglig och 
förutsättningarna att råka påträffa något intressant är större. (Erdelez 1999) Den mesta 
informationen som påträffas på Internet påträffas när annan information söks aktivt, 
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genom ren informationssökning, browsing5, scanning6 eller i nätverk. (Erdelez 1996, s. 
101f) 
 
För individer med en högre grad av användning av IE, det vill säga de i gruppen 
Superencounterers, visar sig Internet vara en källa som inte gärna används. De upplever 
Internet som alltför laddat med information och gillar inte att behöva gå de vägar som 
någon annan stakat ut. De känner sig inte bekväma med de verktyg som finns att tillgå 
och upplever det krångligt att behärska navigering. De känner också en rädsla för att bli 
fast i ett tvångsmässigt letande, ett slags beroende av IE på Internet och är också rädda 
för att känna sig överexponerade. Det finns alltså en dubbeltydighet, å ena sidan skyr 
man Internet då trycket blir för högt och överbelastningssituationer kan uppstå. Å andra 
sidan gillar man inte att friheten att själv finna egna vägar begränsas, att det naturliga 
flytet hindras genom väntetider, begränsad tillgång till sidor och tjänster samt andra 
barriärer. De uttrycker en känsla av att inte vilja förlora fokus och försvinna eller 
komma vilse bland alla hyperlänkar. (Erdelez 1996, s.101ff) 
 
De verktyg som fanns för att organisera den information som påträffats upplevdes vara 
svåra eller otillräckliga. Det var också svårt att spara information så att det lätt gick att 
återfinna den. Ofta ledde en IE-situation till en riktad informationssökning vid ett senare 
tillfälle, då informationen skulle återfinnas. (Erdelez 1996, s. 106) 
 
Med tanke på den digitala utvecklingen under åren sedan 1995 fann Erdelez det 
intressant att följa upp det ovan nämnda resultatet för att på så vis se om det skett någon 
förändring i attityd och upplevelse av Internet. Det gick dock inte att påvisa någon 
sådan förändring, varför slutsatsen att individer som gärna nyttjar IE-situationer som 
informationsanskaffningsmetod ogärna använder sig av Internet står kvar. (Erdelez 
2000) 
 
Information 
Informationen som påträffades var både av problemrelaterad och av intresserelaterad 
karaktär. Främst förekom problemrelaterad sådan då det ofta var svå rt för 
respondenterna att se en faktiskt nytta hos den intresserelaterade informationen. 
(Erdelez 1996) Med problemrelaterad information menas att den är användbar och 
applicerbar på ett identifierat problem eller behov. Ofta har individen sökt information 
rörande det redan tidigare, eller planerat att göra det. Intresserelaterad information 
möter ett intresse eller engagemang, och tidigare sökningar hade inte gjorts. (Erdelez 
1997,  s. 5) IE kan sägas möta olika behov som kan knytas till problemområden i nutid, 
men även till sådana som funnits, i dåtid, samt sådana som skulle kunna tänkas uppstå, i 
framtid. Den information som hittats genom IE rörde sällan vid det problem som 
benämndes som det då gällande eller aktiva, utan rörde snarare sådana som låg i 
bakgrunden, det vill säga mer latenta men ändå kopplade till nutid. Med andra ord 
menar Erdelez att individen har flera behov som existerar parallellt, i nutid, som sedan 
prioriteras i olika utsträckning. (Erdelez 1996, s. 101ff; 1999) Majoriteten av den 
påträffade informationen svarade mot nutida behov, som fanns på en slags ”att-göra” -
lista. (Erdelez 1997, s. 5) Den påträffade informationen var främst av faktakaraktär även 
om process- och ”gör-så-här” - information också representerades. (Erdelez 1996, s. 
101ff) En del av individerna i studien uppgav att de delade med sig av informationen till 
                                                 
5 Browsing = En planlös och osystematisk aktivitet utan fokus eller med ett mycket generellt sådant. 
(Erdelez 1997, s. 414) 
6 Scanning = En aktivitet som ger en överblick, en slags enkel à jourhållning.  (Erdelez 1997, s. 414) 
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nära och kära eller sparade den i någon organiserad form, för framtida bruk. (Erdelez 
1997, s. 5)  
 
Informationsbehov 
Det visade sig att det sker en förändring i känslotillståndet runt en IE-situation. Många 
upplevde en förändring, från en mer negativ känsla (uttråkan, frustration, orolighet) 
precis innan IE-situationen uppstår, till en mer positiv känsla (upprymdhet, glad, 
intresserad) direkt efter. Erdelez tycker sig se att individerna befinner sig i ett slags läge 
där de är mer mottagliga för input, just innan de stöter på informationen i fråga.  
De känner sig mer självsäkra när de faktiskt hittat information, som de klassar som bra, 
användbar eller intressant, något som sedan förstärker användningen av just IE som 
informationsanskaffningsmetod. Det kan även leda till att det görs fler sökningar, med 
andra metoder, om just det aktuella ämnet eller kring det aktuella problemområdet. På 
så vis kan IE också leda till ett ökat behov av ren, riktad informationssökning, i ordets 
traditionella mening.  
 
Att stöta på information som svarar mot ett gammalt, dåtida behov kan upplevas som 
negativt då det oftast är för sent att möta det. Däremot kan det leda till en ökad 
medvetenhet om den funna källan, vilket kan vara till hjälp vid de behov som kan 
tänkas uppstå i framtiden. (Erdelez 1999) Erdelez vill se IE som en del av informations-
sökning eller browsing, som något som inträffar under tiden då någon annan typ av 
informationssökning kan pågå. IE flyttar individens fokus i tid, mellan olika problem 
och ämnesområden. (Erdelez 1996, s. 102)  
 
Utöver de flertal olika problem eller behov en individ har rör de sig dessutom mellan 
olika tidsramar (tidigare nämnda under Information). Genom att studera IE identifierar 
Erdelez hur en individ hoppar mellan olika problemområden och olika tidsramar i sitt 
sökande efter eller insamlande av information. Individer i gruppen Superencounterers är 
särskilt medvetna om sitt sätt att göra detta. Många uppgav att de lär sig mycket från 
den korspollinering som inträffar när de möter information som relaterar till något annat 
än det de gör eller söker efter för stunden. (Erdelez 1999) 
 
Erdelez menar att IE visar på att informationsbeteende kopplat till det dagliga livets 
sysslor är ett komplext fenomen. IE är inte ett nytt fenomen i sig, det är en 
anskaffningsmetod som förekommer i kontexten av andra, mer kända anskaffnings-
metoder, såsom riktad informationssökning, browsing et cetera. Mer kunskap om IE 
skulle kunna utveckla kvalitén i referenssamtal och -tekniker. Kanske kan det ge svar på 
frågor som exempelvis varför användaren byter fokus i samtalet, varför logiken bryts i 
de svar användaren avger och i det beteende denne uppvisar samt varför de inte följer 
bibliotekariers instruktioner. Ökad medvetenhet om IE skulle kanske kunna göra att 
bibliotekarier kan följa de olika nivåer användaren kan befinna sig på, se deras parallella 
behov och inte enbart det behov som initialt presenteras av användaren. (Erdelez 1999) 
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3.6 Användarstudier – konstnärer 
 

3.6.1 Library as a bridge between artists and society 
 
För att få en bättre förståelse för konstnärers relation till konstbibliotek gjorde Deirdre 
Stam 1995 en undersökning där hon intervjuat bibliotekarier om deras uppfattning av 
konstnärer som användare. (Stam 1995b, s. 275) Stam är professor vid Long Island 
University. Hon motiverar sin ansats med att konstnärer, precis som andra typer av 
användare, inte förmodas kunna uttrycka sina informationsbehov på ett sådant vis att det 
skulle kunna leda till en förbättring av bland annat de system som används på bibliotek. 
Det övergripande syftet med studien är att förbättra servicen till denna speciella grupp 
av användare. (Stam 1995b, s. 275) Enligt Stam innebär konstnärers informations-
beteende att de läser mycket och letar igenom stora mängder material, och det material 
de går igenom väljs ofta utifrån tillfälligheter. Det råder en samstämmighet mellan 
bibliotekarier och konstnärer som gör gällande att det behövs tillgång till breda 
samlingar av material som inbegriper mer än bara konst. Konstnärer finner inspiration 
inom många olika ämnesområden och vetenskaper menar Stam. (Stam 1995b, s. 276)  
 
Många grupper av användare intresserar sig för konstlitteratur, så även konstnärer. Men 
de har också informationsbehov unika för dem, nämligen bilder. De söker ofta bilder 
föreställande något specifikt. Därutöver finns också behov av teknisk information som 
exempelvis gällande metoder, traditioner och bildspråk. I sitt tillvägagångssätt att 
tillgodogöra sig information tar de gärna del av mycket material. De anses inte vara 
särskilt noggranna i hur de genomsöker material utan de följer associationsbanor och 
låter kreativiteten leda dem vidare. De sägs också ha informationsbehov av mer praktisk 
karaktär, om utställningar, gallerier, stipendier och så vidare. (Stam 1995b, s. 277) 
Enligt de intervjuade konstbibliotekarierna vill konstnärer gärna ha ett korrekt svar på 
sina frågor och har svårt att använda de verktyg för informationssökning som finns 
tillgängliga på biblioteket. Stam sammanfattar bibliotekariernas upplevelser på följande 
vis:  

 
”They do not know how to use indexes and they have little skills, and some artists can’t even read 
well, aren’t particularly verbal, and might even have reading disabilities. They sometimes can’t 
pronounce or spell or fully remember an artist’s name that they may have heard mentioned. 
Frequently they do not understand the information given them. Catalogs are more of a hindrance 
than help to artists who just do not think of art they [sic!] way that the Library of congress does.” 
(Stam 1995b, s. 278) 
 

Fortsättningsvis sägs det att de klagar över tidsbrist och deadlines i sitt arbete samt att 
de uttrycker en ovilja att ta sig tid att lära sig hur de skulle kunna använda biblioteket 
på ett, åtminstone för bibliotekarierna, bättre sätt. Stam påpekar också att bibliotekets 
öppettider kan ligga konstnärer i fatet samt föreslår en ökad tillgång till bildmaterial på 
bibliotek och efterfrågar bland annat bättre bildindexering. (Stam 1995a, s. 22f) 
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3.6.2 Informing visual poetry 
 
Stams påståenden möter kritik från bland annat Sandra Cowan som vid University of 
Western Ontario 2004 publicerade en litteraturgenomgång över den forskning som 
finns om konstnärers informationsbeteende. (Cowan 2004a) I samband med denna 
genomgång gjorde hon också en fallstudie där hon intervjuat en konstnär om dennes 
informationsbehov och informationskällor. Cowan kritiserar Stams tidigare nämnda 
studie med orden: ”And exactly who does think the way that the Library of Congress 
does?” (Cowan 2004b, s. 15) Vidare anser hon att det råder ett stereotypt tänkande 
kring konstnärer som vill göra gällande att de skulle vara sämre på att fungera i 
samhället och kanske till och med mindre rustade intelligensmässigt. (Cowan 2004b, s. 
15)  
 
Cowans slutsats blir att om det nu är så att konstnärer inte använder biblioteket så som 
det förespråkas av bibliotek eller av bibliotekarier så finns det två sätt att komma till 
rätta med det. Antingen kan man sätta sig över dem för att lära upp dem i ett korrekt 
användande, eller så väljer man att utforska konstnärer som användargrupp för att 
skaffa sig en förståelse för deras behov och mönster. Det är endast på det senare sättet 
servicen kan förbättras gentemot användaren samt göra plats för dem på biblioteket. 
Cowan menar att de som använder ett konstbibliotek i större utsträckning är 
konsthistoriker, professorer och akademiker än konstnärer. Hon ställer sig därför 
frågande till Stams metod att undersöka relationen mellan konstnärer och 
konstbibliotek, eftersom det inte är säkert att fokus hamnar på konstnärers 
informationsbeteende när man frågar efter bibliotekariers upplevelser, attityder och 
åsikter. (Cowan 2004b, s. 15) 
 
Cowan har en hypotes om att konstnärers informationsbehov skiljer sig från andra 
professioners informationsbehov. Syftet med hennes litteraturgenomgång är att ta reda 
på vad som gjorts om användargrupper som exempelvis konstnärer inom Biblioteks- 
och Informationsvetenskap samt att visa på varför hon tycker att det som finns är 
bristfälligt. Genom att sedan göra en fallstudie hoppas hon kunna utröna vad som är en 
konstnärs informationsbehov och källpreferenser i relation till dennes arbete. (Cowan 
2004b, s. 14) 
 
Den forskning som bedrivits om konstnärer fokuserar ofta på deras användning av 
bibliotek och inte på informationssökning i någon vidare mening. Det tas för givet att 
de söker, eller borde söka sin information på bibliotek. Cowan hävdar också att det 
finns en föreställning om att det finns ett korrekt sätt att använda biblioteket på, och 
konstnärer skulle då tillhöra en grupp vars användande skulle avvika från det korrekta. 
De browsar, det vill säga går runt och tittar och bläddrar, mest utan att veta vad det är 
de letar efter och ses som ineffektiva i sitt sökande. (Cowan 2004b, s. 14) Cowan 
menar att de gärna vill ta del av stora mängder material för att finna inspiration. 
Browsing tillskrivs dock ofta en negativ betydelse, som om det vore en sämre metod att 
söka information genom. Konstnärers browsingbeteende ses som en brist i 
sökbeteendet. (Cowan 2004b, s. 15) 
 
I fallstudien valde Cowan att djupintervjua en professionellt praktiserande konstnär. 
Hon säger sig inte ha några intentioner att vilja generalisera, varför hon bara gjort en 
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intervju. (Cowan 2004b, s. 17) Studien av informationsbeteendet gav 5 teman som 
visade sig vara av vikt: 
 
Natur och miljö 
Naturen och landskapet ger konstnären inspiration och idéer genom bland annat dofter, 
ljus, färger, känsla och ljud. Hon samlar in information med hjälp av sina sinnen och 
använder den sedan för att skapa vad hon kallar visuell poesi. (Cowan 2004b, s. 17) 
 
Skapandeprocessen 
Hon talar om att det hon skapar, verket, får ett eget liv och på så sätt uppstår en 
kommunikation mellan konstnär och verk. Skapandeprocessen är hennes främsta källa 
till information. Det är genom den hon får veta hur hon ska gå vidare. Verket i sig talar 
om det och vägleder henne. (Cowan 2004b, s. 17) 
 
Relationer 
Arbetet genomsyras av relationer. En relation skapas till verket utifrån de relationer 
konstnären har till material, färg och inspiration. På så vis blir verket en abstrakt bild av 
hennes relation till naturen och omvärlden. När väl verket är färdigt anser hon att det 
har sin egen relation till omvärlden, utan att vara knutet till henne längre. På så vis 
består arbetet av relationer samtidigt som det inspireras av relationer, till andra 
människor, verk eller miljöer. (Cowan 2004b, s. 18) 
 
Självrannsakan 
Hon uppger att hon lärt sig att det hon behöver veta när hon skapar i mångt och mycket 
redan finns inom henne. Det kommer inte från andra, utomstående auktoritära källor. 
Därför framhäver hon vikten av att lyssna till sin inre röst samt att ta fram sina tidigare 
erfarenheter. Vikten av att inte glömma av möjligheten att hämta mycket information 
inom oss själva är stor, så att det inte lyssnas för mycket utåt, till andra. Hon säger sig 
ha två verktyg till sin hjälp för att kunna konsultera sin egen kunskap: sitt skissblock 
och sina färgprover. (Cowan 2004b, s. 18) 
 
Uppmärksamhet 
Att vara uppmärksam på omgivning och skapelseprocessen är viktigt eftersom hon 
upplever att verket får ett eget liv. Att uppmärksamt betrakta omvärlden kan uppväga 
den något passiva roll konstnären har i relation till sitt verk. Genom att vara 
uppmärksam kan hon samla in subtil information konstant, hon kan exempelvis fånga 
upp vad som sker i konstvärlden. Att kunna följa med strömmen så att säga, att inte 
vara rädd för misstag, utveckling och ovisshet är viktigt. Hon menar att det kan ta tid 
att lära sig ett sådant förhållningssätt gentemot omvärlden. (Cowan 2004b, s. 18) 
 
Hon använder sig även av tidsskrifter, facklitteratur, kataloger och ordböcker samt av 
tidigare utbildningar och anställningar. Hon besöker bibliotek ibland men främst när 
hon är ute och reser och behöver en plats att skriva på, hon kan sköta sin e-post på 
bibliotek. Hon beskriver en djup uppskattning av biblioteket även om hon själv hellre 
köper litteratur i bokhandel. (Cowan 2004b, s. 18) 
 
Cowan diskuterar sin inställning till studien och intervjun då hon upptäckt att hon inför 
intervjun varit lite för indoktrinerad av sina tidigare studier av och uppfattning om 
informationsbehov. Det har gjort att det hos henne fanns en fokusering på att få fram 
tydliga informationsbehov som sedan skulle diskuteras. Istället fann Cowan en 
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problemlösningsaktivitet som hon inte väntat sig att finna. Hon hade förutsatt att 
informationssökningen var motiverad av avsaknad av information, något behov som 
behövde fyllas. Istället fann hon att den motiverades av en kreativitetsprocess som 
drevs av nyfikenhet, lust till nöje eller feedback stimulerad av sinnena. (Cowan 2004b, 
s. 18)  
 
Även användningen av information som begrepp visade sig vara problematisk. 
Konstnären finner begreppet statiskt och beroende av utomstående auktoriteter. Det 
strider mot hennes uppfattning om sitt arbete. Mycket av det hon behöver veta finner 
hon inom sig själv. Begreppet informationssökning reducerar den kreativa processen 
till något av ett tekniskt problem, som ska lösas genom att söka information utifrån. 
Hennes arbete består av att skapa mening, inte finna redan existerande information. Det 
är det som är grunden i ett kreativt arbete. (Cowan 2004b, s. 19)  
 
 

3.6.3 The information seeking behavior of artists 
 
I en studie från 1996 intervjuar Susie Cobbledick, bibliotekarie vid Lorain Public 
Library, fyra konstnärer: en skulptör, en målare, en textilkonstnär och en smed. Det 
framkommer att konstnärerna använder både bibliotek och tryckt material för att finna 
information. Ofta finner de den när de browsar inom specifika ämnesområden, vilka 
främst är icke konstrelaterade. En konstnärs källor, särskilt de som används i arbetet, 
kan vara annorlunda och ovanliga: de kan vara allt från drömmar till TV-reklam, från 
skräckfiction till sprickor i väggarna. (Cobbledick 1996, s. 343ff)  
 
Studien visade att de fyra konstnärerna har skilda sätt att söka information på, och att de 
främst använder tryckt material: tidningar, tidskrifter, böcker och andra dokument. De 
konsulterar bibliotek: folk-, universitets-, specialbibliotek, eller sina egna privata 
bibliotek, allt från ett par gånger i månaden till flera gånger i veckan. Även samtal med 
vänner och bekanta ger konstnärerna information. Konstnärerna vet var de ska finna för 
dem relevant information. (Cobbledick 1996, s. 361f) Man kan säga att konstnärernas 
behov av information skiljer sig åt, och denna undersökning är alltför liten för att visa 
på alla skillnader. Dock kan man se att behovet inte alltid blir tillfredställt på 
biblioteket, och att man där därför bör bli mer medveten om konstnärers behov för att 
kunna möta desamma. (Cobbledick 1996, s. 365f)  
 
En sammanfattning av Tidigare forskning visar att det i forskning finns belägg för att 
människan använder sig av mer slumpmässiga metoder för att skaffa sig information. 
Fenomenet att påträffa information utan att söka den kan som synes studeras ur olika 
perspektiv. Som ett bidrag till detta forskningsområde vill även vi undersöka hur man 
kan påträffa information med hjälp av mer slumpmässiga informationssökningsmetoder. 
Vi ämnar återknyta till Tidigare forskning i Diskussion och reflektion (se kapitel 8), där 
vi hoppas kunna visa på eventuella likheter och olikheter. 
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4. Teori 
 
För att studera skådespelares eventuella användning av slumpmässiga sökmetoder 
kommer vi att använda oss av de tankar som Erdelez utvecklat för att identifiera 
individers informationssökningsbeteende. Vår användning kommer att bestå av att först 
identifiera informanternas informationssökningsbeteende för att sedan utifrån en 
helhetsbild belysa den eventuella användningen av de mer slumpmässiga 
informationsanskaffningsmetoderna.  
 
Erdelez tankar ger utrymme för informationssökningsbeteende som inbegriper mer 
slumpmässiga anskaffningsmetoder. Vid studier av informationssökning används 
vanligtvis teorier grundade på traditionella metoder (se kapitel 3) vilket oftast innebär 
att de inte tillåter ett informationssökningsbeteende innehållande metoder för att 
slumpmässigt påträffa information. På så vis kan det sägas att det genom traditionella 
metoder inte är möjligt att identifiera en individs hela informationssökningsbeteende.  
 
Kapitlet inleds med en redogörelse för och förklaring av begreppet Information 
Encountering samt en presentation av ett analysverktyg. Teorikapitlet innehåller en 
beskrivning av begreppet kunskapsväska, dess innebörd och användningsområde. De 
modeller vi presenterar framöver benämner vi Modell 1, 2 et cetera. Detta är vår egen 
benämning, inte Erdelez. Avslutningsvis sammanfattas kapitlet. 
 
 

4.1 Erdelez teori och ramverk 
 
Erdelez introducerar en indelning av Information behavior, som är en individs hela 
informationsbeteende. Det delas in i två underkategorier: Information acquisition vilket 
innebär anskaffning av information, respektive Other forms of Information behavior, 
vilket lämnas öppet då dessa andra former kan innehålla sådant som inte ryms under 
anskaffning av information. Information acquisition delas i sin tur in i två delar där 
Intentional acquisition of information innefattar det som vanligtvis menas med 
informationssökning, det vill säga mer aktiv, riktad, problemorienterad sökning, med 
andra ord en traditionell metod. Den andra delen utgörs av Opportunistic acquisition of 
information (OAI), vilket innebär att information påträffas genom lyckträffar. OAI delas 
i sin tur in i Information Encountering och Other forms of OAI, dessa två begrepp 
förklaras närmare nedan. (Erdelez 2005, s. 180)  
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Modell 1 (Erdelez 2005, s. 180) 

 
IE definieras som en minnesvärd upplevelse av en oväntad upptäckt av användbar eller 
intressant information. IE inträffar när en aktiv sökning efter ett ämne eller problem-
område pågår och man plötsligt påträffar information som är användbar eller intressant 
för ett annat problemområde, som inte var aktivt vid tillfället då informationen hittades. 
En tidigare version av definieringen tillät även tillfällen då man stöter på information 
medan någon rutinaktivitet utförs. I senare forskning har dock Erdelez valt att utesluta 
det från att vara en del av IE. På så vis menar hon att man också kan tala om andra typer 
av OAI, som skulle kunna ske vid mer vardagliga, rutinmässiga situationer. (Erdelez 
1995, s. 145; 1999;  2005, s. 180ff) Genom att lägga till begreppet minnesvärd i 
definitionen kan det ständiga informations flödet människan utsätts för sorteras bort. 
(Erdelez 1995, s. 145) 
 
Erdelez lägger fram en hypotes rörande relationen mellan IE och övrig OAI, nämligen 
att IE främjas i människors vardagsliv genom de händelser, problem eller situationer de 
upplever i livet i allmänhet. Sådana problemsituationer skulle då leda till en typ av 
informationsbehov som hela tiden existerar hos individen, men mer i bakgrunden, och 
som i sin tur skulle leda till någon form av informationsanskaffning. Dessa mer diskreta 
informationsbehov existerar ofta flera stycken sida vid sida, i olika grader av aktualitet 
och prioritering, som en del av livet. Erdelez menar på så vis att individen alltid har 
flera pågående behov av informationsanskaffning som skulle verka främjande för att IE-
situationer uppstår. (Erdelez 2004, s. 1015)  
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Erdelez har identifierat IE som en typ av informationsinsamlingsmetod. En typisk IE-
situation består enligt Erdelez av följande element: 
 

- Noticing – själva förnimmelsen av information som påträffas. 
- Stopping – avbrott i pågående sökning.   
- Examining – värdering av användbarheten hos den påträffade informationen. 
- Capturing – processen där information tas ut och sparas för framtida 

användning. 
- Returning – ett återgående till den sökning som pågick innan informationen i 

fråga påträffades.  
 
Förekomsten av elementen är inte tvingande utan är beroende av situationens kontext. 
(Erdelez 2004, s.1015f; 2005, s. 181) 

 
Modell 2 (Erdelez 2005, s. 181) 

 
 

4.2 Analysverktyg 
 
Erdelez har skapat ett analysverktyg för att identifiera individers 
informationssökningsbeteende. Det är skapat utifrån de data och de premisser som 
Erdelez hade att utgå ifrån då hon skulle genomföra sin analys under arbetet med den 
avhandling som publicerade 1995. Inför studien identifierade Erdelez två faktorer som 
preliminärt ansågs vara betydande för att kunna identifiera IE som fenomen. Dessa var 
graden av individens engagemang för att finna information samt till vilken grad 
individen förväntade sig att finna information. Utifrån en genomgång av litteratur inom 
informationsvetenskap samt inom det konstruktivistiska paradigmet fann Erdelez ramar 
för att på ett systematiskt sätt närma sig de karaktäristika som innehas av IE.  De ramar 
som hon använt sig av är individen som använder information, den miljö där 
informationen påträffas, informationen som påträffas samt individens problem 
relaterade till den påträffade informationen. (Erdelez 1995 s. 12ff, 18ff, 70ff) Av dessa 
centrala begrepp bildade hon ett begreppsmässigt ramverk. (Erdelez 2005 s. 179). 
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Utifrån dessa kan IE identifieras och belysas som en del i det större sammanhang som 
en individs informationsbeteende utgör. 
 
Vår användning av Erdelez ramverk syftar till att få en helhetsbild av informanternas 
informationsbeteende för att sedan kunna belysa deras eventuella användning av 
slumpmässiga anskaffningsmetoder. Vi väljer därmed att inte belysa användningen av 
IE såsom det är definierat av Erdelez, då hon menar att IE måste ske genom aktiv 
sökning och då utesluter att det skulle kunna ske genom rutinaktiviteter. Vi vill dock 
inte riskera att någon eventuell påträffning av information som skulle placeras i Other 
forms of OAI utesluts (se modell 1 ovan). Nedan presenteras analysverktyget i form av 
en modell, vår användning av detsamma presenteras i Analys och tolkning (se kapitel 
7). 
 
I analysverktyget återfinns de tidigare nämnda dimensionerna individ, miljö, 
information och informationsbehov. De delas sedan in i koder respektive element. 
 
 
 
Dimension Kod Element 
Individ Handling 

 
 
 
 
Känslor 
 
 
Tankar 

Fokus på 
informationsanskaffning, inget 
fokus på 
informationsanskaffning 
 
Före påträffandet 
Efter påträffandet 
 
Före påträffandet 
Efter påträffandet 

Miljö Fysisk och funktionell 
miljö 
 
Typ av medium 

Hemmet, Internet, bibliotek, 
skola, affär 
 
Tryckt, människor, Internet 

Information Typ av information 
 
 
Typ av användning 
 
 
 
Tidigare sökning 

Intresse, behov, intresse/behov 
 
 
Specifik, generell, fördelning, 
information-management 
 
 
Sökt, inte sökt 

Informationsbehov Aktualitet 
 
Engagemang 

Aktuellt, icke aktuellt 
 
Aktivt, passivt 

 
Modell 3 (Erdelez 1995, s. 165, författarnas översättning) 
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Individ: Handling 
Här kan man urskilja två olika perspektiv på informationsanskaffning, det ena med 
fokus och det andra utan fokus. Informationsanskaffning med fokus innebär att 
individen medvetet avsöker sin omgivning utan något specifikt informationsbehov. Det 
kan också innebära att individen söker efter någon specifik information med så kallad 
riktad sökning. Informationsanskaffning utan fokus innebär att individen kan ta del av 
information i sin omgivning i avslappningssyfte. Hon kan också finna information när 
hon utför rutinaktiviteter, antingen i arbetslivet eller i vardagslivet. (Erdelez 1995, s. 
167f) 
 
Individ: Känslor 
Här delar Erdelez in individens känslor i fyra kategorier. Att ha ett positivt känsloläge 
innan man påträffar informationen kan innebära att man är koncentrerad, självsäker, 
lycklig, att man har intresse eller att man är avslappnad. Att ha ett negativt känsloläge 
innan man påträffar information kan innebära att man är orolig, uttråkad, frustrerad, 
trött. Det finns också olika kombinationer av positiva och negativa känslolägen.  
 
Att ha ett positivt känsloläge efter påträffandet av information kan innebära att man är 
entusiasmerad, glad, lättad, belåten eller att man har intresse. Att ha ett negativt 
känsloläge efter påträffandet av information kan innebära att känner oro och besvikelse. 
Även här finns det olika kombinationer av positiva och negativa känslolägen. (Erdelez 
1995, s. 168ff) 
 
Individ: Tankar 
I samband med informationsanskaffning kan olika tankemönster urskiljas. De tankar 
som uppgavs innan påträffandet av information kan kategoriseras in i utforskning, 
informationsbehov, brist på självförtroende och kunskap samt fokus på den situation 
individen just då befann sig i. De tankar som uppgavs efter påträffandet av information 
kan kategoriseras in i besvikelse, belåtenhet, informationsanvändning samt återigen på 
den aktuella situationen. (Erdelez 1995, s. 175ff)  
 
Miljö: Fysisk och funktionell 
Här beskriver Erdelez miljön där informationen påträffas. Det kan vara i hemmet, på 
Internet, på biblioteket, i skolan, i affären samt på andra platser. (Erdelez 1995, s. 177f) 
 
Miljö: Typ av medium 
De typer av medier som används för informationsanskaffning är fr ämst elektroniska och 
tryckta medier samt människor. (Erdelez 1995, s. 178f) 
 
Information: Typ av information  
Informationsanskaffningen triggas av antingen intresse, behovsrelaterade problem eller 
av en kombination av de två förra. Exempel på intresserelaterad information är nyheter 
och allmänbildning. Informationen som svarar mot de behovsrelaterade problemen är 
riktad till ett specifikt informationsbehov. Kombinationen kan förklaras som ett grund-
läggande intresse som sedan skapar ett behov. (Erdelez 1995, s. 179f) 
 
Information: Informationsanvändning 
Erdelez urskiljer olika typer av användningsområden för den påträffade informationen. 
Dessa användningsområden är för ett specifikt problem/behov, för generell användning, 
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delad användning (fördelning), info rmation-management samt ickeanvändning. (Erdelez 
1995, s. 181) 
 
Information: Tidigare sökning av information  
Om sökningar i det aktuella ämnet har gjorts tidigare kan följande resultat utläsas: att 
information har eftersökts (generellt), att inget hittades, att informationen som hittades 
var otillräcklig eller att ytterligare information behövs.  
 
Om sökningar inte har gjorts kan det bero på följande: att individen saknar kunskap om 
att lämplig information finns, att individen inte har något informationsbehov, att ovanan 
att hantera en ny situation som kräver ett nytt angreppssätt saknas, att tiden inte är 
tillräcklig eller att individen saknar skicklighet eller färdighet i informationssökning. 
(Erdelez 1995, s. 182f) 
 
Informationsbehov: Aktualitet   
Enligt Erdelez kan ett informationsbehov eller problem relatera till olika tidsramar. På 
så vis kan ett informationsbehov vara aktuellt, det vill säga att det figurerar i nutid. Ett 
ickeaktuellt behov kan figurera antingen i dåtid eller i framtid. (Erdelez 1995, s. 184) 
 
Informationsbehov: Engagemang 
Ett informationsbehov kan leda till ett antingen aktivt eller passivt engagemang. Då den 
påträffade informationen svarar mot det mest aktuella behovet hos individen, kan man 
enligt Erdelez tala om ett aktivt engagemang. Ett passivt engagemang innebär då att den 
påträffade informationen svarar mot ett behov som för tillfället inte är aktuellt hos 
individen. (Erdelez 1995, s. 185) 
 
 

4.3 Kunskapsväskan 
 
Harriet Lönnqvist, som 2003 doktorerade vid Tammerfors Universitet, fann i en studie 
från 1988 skillnader i etablerade och oetablerade forskares sätt att söka information. En 
etablerad forskare har en större kunskapsbas att använda sig av än en oetablerad 
forskare. Denna bas eller, som Lönnqvist har valt att beteckna det, kunskapsväska bär 
forskaren alltid med sig och fyller ständigt på. Kunskapsväskan kommer då att innehålla 
forskarens allt samlade vetande och referenser.  
 

”Informationssökning för en humanistisk forskare är en mycket lång process. Han/hon fyller 
ständigt på sin ’kunskapsväska’ som han/hon bär med sig under hela sitt ’forskarliv’. Den är aldrig 
tom (utom för en studerande eller nybörjare) utan växer hela tiden i omfång samtidigt som den 
utökas med nya ’fack’ med kopplingar till redan existerande ’fack’.” (Lönnqvist 1988, s. 64)  

 
Utifrån metaforen om kunskapsväskan har Lönnqvist dessutom kunnat urskilja två olika 
vägar i informationssökningen: den ena där man redan har en viss förkunskap och den 
andra när man inte har någon tidigare kunskap alls om ämnet. I det förra fallet utgår 
forskaren från sin kunskapsväska och de referenser han/hon samlat på sig under sin 
tidigare forskning. Det senare fallet tillämpas när forskaren ger sig på nya uppgifter, där 
kunskapsväskan inte kan användas. (Lönnqvist 1988, s. 65) 
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Det bör påpekas att den grupp vi valt att studera inte är några akademiska forskare, men 
vi anser ändå att vi kan nyttja Lönnqvists tankar om kunskapsväskan och olika vägar i 
informationssökning. Vi tror att yrkeserfarenhet är något som påverkar skådespelares 
informationssökning och -behov samt deras yrkesutövning. Vi anser att yrkeserfarenhet 
till stor del torde bestå av det genomförda arbetets innehåll och variation samt av med 
vilken inställning individen genomför sitt arbete. Med andra ord tror vi inte att det är 
tillräckligt att veta hur många år någon arbetat för att säga något om individens 
yrkeserfarenhet.  
 
För att få en bild av en individs yrkeserfarenhet krävs det att man belyser individens 
samlade erfarenheter och kunskaper. Genom att använda begreppet kunskapsväskan 
hoppas vi kunna belysa dessa och på så vis få en bild av informanternas 
yrkeserfarenheter och dess betydelse för informationsanskaffning i relation till deras 
yrkesutövning. 
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5. Metod 
 
Här följer motivering till val av metod, hur vi har gjort vårt urval samt avgränsningar. 
Därefter följer ett resonemang om de metodologiska problem vi har stött på. 
 
 

5.1 Val av metod 
 
Det finns olika metoder för att få fram forskningsbart material. Kvantitativa metoder 
tjänar till att få fram generaliserbara data som visar en större bild av ett sammanhang, 
till exempel statistiska undersökningar. Därför lämpar sig kvantitativa 
forskningsmetoder väl för studier som vill visa en representativ bild av det aktuella 
sammanhanget. (Jfr Bryman 2002) Vi har va lt att inte använda oss av någon kvantitativ 
metod då det inte är någon representativ generaliserbar bild vi är ute efter.  
 
Vi strävar i denna studie efter att belysa ett informationsbeteende. Därför vill vi få fram 
djupgående och subjektiv information. Traditionellt sett används kvalitativa forsknings-
metoder då man eftersträvar denna typ av information. Vanliga kvalitativa metoder 
innebär arbete med olika intervjuformer, olika former av observation samt en 
kombination av dessa två. (Jfr Bryman 2002; Widerberg 2002) Vi har valt bort 
observationer som metod eftersom genomförandet av observationer i vårt fall skulle 
ställa krav på tillgång till skådespelarnas arbetsvardag. Det hade varit intressant att följa 
en skådespelares jakt på information, men det hade varit alltför tidskrävande. Vi har 
därför valt att enbart använda oss av intervju som metod. 
 
Det finns olika typer av intervjuformer. Vi valde mellan enskilda intervjuer och 
gruppintervjuer. Valet föll på enskilda intervjuer för att vi vill få fram de individuella 
beteendemönster våra informanter representerar. Vi har valt öppna intervjuer eftersom 
vi vill ha möjlighet att få respons och att kunna utveckla intervjun till en dialog. På så 
vis är det möjligt både för intervjuare och informant att utveckla frågor och kunna 
förklara sig. Rent praktiskt föreföll det enklare att genomföra enskilda intervjuer 
eftersom informanternas tillvaro i stor utsträckning styrs av teatern. Det hade varit svårt 
att få tillfälle att samla informanterna i tillräckligt stora grupper för att motsvara kraven 
för en gruppintervju (Jfr Thomsson 2002; Wibeck 2000).  
 
Vi har tagit ovannämnda synpunkter i beaktande och anser oss kunna motivera vårt val 
av metod som relevant då det är just informanternas olika erfarenheter och 
tillvägagångssätt som är av intresse i denna studie. 
 
Under intervjuerna har vi arbetat med en öppen frågemall, där ordningen på frågorna 
inte är särskilt strikt. Att inte ha en strikt ordning på intervjufrågorna anser vi vara bäst, 
eftersom det ger en större frihet att följa informantens tankegångar samt ger oss 
möjlighet att trycka lite extra på något som kunde vara intressant och relevant. Mats 
Ekholm och Anders Fransson menar att en flexibel och smidig intervju ger möjligheter 
till fördjupning på intressanta punkter. (Ekholm & Fransson 1992, s. 13) Med grund i 
vårt syfte och de frågeställningar detta genererat har vår intervjumall fått övergripande 
teman som vi har ansett vara viktiga att ta upp. Dessa teman är främst beteende och 
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källor. Utifrån dessa har vi formulerat våra frågor till informanterna för att kunna 
besvara frågeställningarna.  
 
Under den period då vi utfört intervjuerna har vår intervjuteknik justerats, eftersom det 
under varje intervju dök upp nya tankar och idéer om vad som skulle kunna vara 
intressant och relevant att diskutera. Vi har, som nämnts ovan, haft olika övergripande 
teman som vi ansett vara viktiga att diskutera, utifrån dessa har vi formulerat frågor 
som, beroende på intervjutillfälle, kan ha formulerats olika. Vi anser dock inte att detta 
har lett till att intervjuerna har gett olikvärdig information, utan snarare har detta sätt 
låtit informanterna tala fritt och i den takt och ordning de själva önskat. Pål Repstad 
menar att detta förfarande är helt naturligt och att det varken ger informanten eller 
intervjuaren något om intervjumallen är huggen i sten (1999, s. 64f). Vi är införstådda 
med att informanternas subjektiva svar kan vara svårtolkade och svåra att jämföra 
sinsemellan, något som även påpekas av Bengt-Erik Andersson (1994, s. 73).  
 
 

5.2 Urval och avgränsning 
 
Inför den empiriska undersökningen kontaktade vi 20 teatrar av varierande storlek 
antingen via e-post eller via brevutskick. Vi hade telefonkontakt med ett antal teatrar 
efter det första kontakttagandet. Av de fåtal svar vi fick var två teatrar uttalat positiva 
till att delta i studien. Vidare kontakt sköttes främst med teatercheferna samt en 
teatersekreterare vilka i sin tur vidarebefordrade informationen till skådespelarna. På en 
teater förmedlades kontakten genom att skådespelarna fick våra telefonnummer för att 
sedan kunna kontakta oss. På så vis bokades tid och plats för intervju. Den andra teatern 
valde att sätta upp ett schema där skådespelarna kunde teckna sig för en intervju.  
Vi fick anpassa vårt arbete efter de repetitionstider och premiärdatum som var aktuella 
på de olika teatrarna, vilket gav att intervjuerna spriddes över en längre tidsperiod, 
mellan 2006-02-10 och 2006-03-10. Tidsspannet kan te sig relativt kort, men 
intervjuerna genomfördes i början och slutet av denna period, vilket gav en känsla av en 
längre tidsrymd. 
 
Totalt gjordes 10 intervjuer. Sju av informanterna har fast anställning, två har 
årskontrakt och en har ett pjäskontrakt. Med årskontrakt menar vi kontrakt som löper ett 
år för att sedan avslutas eller förlängas med ytterligare ett år och med pjäskontrakt 
menar vi ett kontrakt som löper över endast en pjäsuppsättning. Alla informanterna har 
skådespelarutbildning. Vi har valt att inte redogöra för informanternas anställningstyp. 
Detta har gjorts med tanke på krav på anonymisering.  
 
Vi har valt att enbart vända oss till skådespelare med utbildning på någon av Statens 
Scenskolor. Detta för att vi vill att skådespelarna ska ha samma förutsättningar med sig 
från sin utbildningstid. Som nämnts tidiga re (i kapitel 2) har utbildningarna en 
gemensam läroplan, vilket innebär att utbildningarna ger samma grundkunskap, 
oberoende på vilken av scenskolorna man har studerat vid. Vissa av de informanter som 
vi intervjuat har även erfarenhet från TV och film. Vi har inte gjort någon skillnad på 
informanternas skilda erfarenheter vid intervjutillfället. De har istället fått tala fritt 
utifrån sin syn på sitt yrkesutövande. På så vis har några kommit att dra paralleller till 
andra forum än teater. Detta upplever vi dock inte vara ett problem, då det för oss inte 
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verkar som att någon av informanterna själva gör någon stor åtskillnad mellan att arbeta 
med teater och exempelvis film, vad gäller informationsanskaffning. 
 
Vid det första kontakttagandet med de berörda teatrarna uppgav vi att vi önskade 
genomföra intervjuer med skådespelare med utbildning och fast anställning. Efter att ha 
fått feedback från teatrarna upptäckte vi att det eventuellt skulle bli problematiskt att 
uppfylla kravet på fast anställning.  
 
Då vi inte syftar till att göra skillnad mellan kön eller ålder, och inte heller att 
generalisera eller jämföra mellan dessa, har vi valt att inte göra några avgränsningar vad 
gäller kön eller ålder. 
 
 

5.3 Intervjugenomförande 
 
Genomgående i alla intervjuer har vi låtit informanterna tala mer eller mindre fritt och 
har ingripit endast när så behövts, exempelvis om informanten var på väg att röra sig 
alltför långt från det givna ämnet eller om begrepp behövdes förklaras. Vissa av våra 
frågor är rena ja/nej-frågor. Vi är medvetna om att den typen av frågor kanske inte alltid 
ger särskilt uttömmande svar, varför vi har haft följdfrågor för att informanten skulle ha 
möjlighet att utveckla sina svar. På så sätt har informanterna kunnat tänka högt och 
fundera. De har även haft möjlighet att diskutera med oss. 
 
Vid intervjuns början har vi valt att föra en diskussion tillsammans med skådespelaren 
kring begreppet information. Konsensus av diskussionen blev förklaringen ”allt du 
känner att du behöver samla på dig, allt du behöver veta eller ta reda på, för att kunna 
utföra ditt arbete”. Denna diskussion fördes för att komma bort från en, vad vi uppfattat, 
vanligt förekommande idé av information som enbart fakta och informationssökning 
som enbart faktasökning. Under den diskussion som fördes kring begreppet information 
lät vi informanterna tala fritt. Detta för att de skulle få förklara för oss hur de tänkte 
samt för att de skulle ha med sig sina tankar kring begreppet under intervjun. Samtidigt 
gav vi dem även nya uppslag kring begreppet, för att vidga deras begreppsförståelse och 
låta dem förstå att information är mer än bara fakta. Vi återknöt också till den inledande 
diskussionen under intervjuns gång som en påminnelse om ett bredare 
informationsbegrepp än bara innehållande fakta. Huruvida vi påverkat dem i 
diskussionen är svårt att yttra sig om. Vi anser att vi har förstått hur de har resonerat 
kring begreppet, och att de har förstått att information är mer än bara fakta. 
 
Intervjuerna har spelats in och vi har samtidigt fört anteckningar. Inför varje intervju har 
vi frågat informanten om denne är införstådd med inspelning. Vi har även påpekat att 
informanten inte kommer att nämnas vid namn i slutresultatet. Inspelningen är främst 
tänkt som ett stöd för våra anteckningar när vi sammanfattar intervjuerna. Detta enligt 
Andersson, som föreslår just att en inspelning kan användas som ett stöd för minnet, så 
att man senare kan fylla ut sina anteckningar (Andersson 1994, s. 181f). En nackdel vi 
kan se med inspelning kan vara att vissa informanter inte är förtjusta i att bli inspelade. 
De skulle kunna känna sig hämmade och situationen kan bli onaturlig, vilket även 
Repstad nämner (1999, s.71). Detta tror vi dock inte är ett problem för våra informanter: 
de är vana att jobba med sig själva som verktyg i sitt arbete och att utsättas för andra 
människors kritiska blickar och hörsel.  
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Intervjuerna utfördes på en för informanterna bekant plats: personalrum, konferensrum, 
loger samt vid ett tillfälle även hemma hos informanten. Detta för att vi tror det vara av 
vikt för intervjun och samtalets kvalitet att informanten kan känna sig bekväm och 
avslappnad i miljön. Tryggheten och den ostörda miljön anses viktig, vilket påpekas i 
både Repstad (1999, s. 72) och Ekholm & Fransson (1992, s. 21). Vi hade i kontakt-
tagandet med informanterna påpekat att vi gärna ville sitta ostört, för att undvika att bli 
distraherade samt för att slippa onödiga ljud på inspelningen. 
 
 

5.4 Problem 
 
Ett av våra största problem gäller materialinsamlingen. Oss veterligen har det inte gjorts 
någon forskning om skådespelares informationsvanor eller användarstudier som knyter 
an till liknande ämne. Det finns forskning inom teatervetenskap. Den fokuserar, utifrån 
vår förståelse, ofta på teorier, metoder och traditioner kring agerandets konst. Mer om 
forskning inom teatervetenskap tas upp under 2. Bakgrund. Det finns också forskning 
kring mer slumpmässiga metoder av informationsanskaffning. Den finns främst i USA 
och bedrivs, som vi förstår det, sedan 15-20 år tillbaka. Detta har medfört problem av 
tillgänglighetskaraktär. Doktorsavhandlingar publiceras inte i USA vilket har gjort att vi 
blivit drabbade av långa väntetider, då material ska tryckas innan det kan köpas in. 
 
Ett annat stort problem var att finna informanter. Detta tror vi inte beror på brist på 
intresse utan snarare har det varit en fråga om tid. Inom teatervärlden styrs tillvaron 
efter repetitions- och spelschema vilket har medfört att vi varit tvungna att sprida 
intervjuerna över en längre period. Samtidigt har det inneburit att vi ibland gjort flera 
intervjuer efter varandra på en och samma dag. Omständigheter som långa väntetider 
mellan intervjuer skulle möjligtvis kunna leda till en viss inkonsekvens i 
genomförandet, exempelvis genom en fokusförflyttning. Vi kan inte se att detta för oss 
skulle ha gett några tydliga konsekvenser. Den form vi gett åt vår intervjuguide syftar 
till att skapa en dialog, inte till att få intervjuerna stöpta i en och samma form. Vi har 
velat ha möjligheten att få intervjun att spegla informanten. Förutsättningarna inför 
intervjuerna har ändrats med tidens gång på grund av dels de olika långa tids-
intervallerna mellan intervjutillfällena och dels av att vi utvecklat vår intervjuteknik 
samt lagt till och avlägsnat frågor, allt för att effektivisera själva intervjun. Vi är dock 
inte av den uppfattningen att detta skulle ha påverkat studien i negativ riktning utan att 
det istället inneburit en intensifierad fokusering. 
 
Den avgränsning gällande fast anställning vi valde att göra i vårt första kontakttagande 
med teatrar, gjorde att flertalet av de teatrar som kontaktades tackade nej till studien då 
de kanske bygger på ideellt arbete eller fungerar som fria teatergrupper. 
 
Vid ett flertal tillfällen under intervjuer har vi uppmärksammat att informanterna har 
haft svårt att sätta ord på sina vanor och handlingsmönster. Vi har försökt att avhjälpa 
detta genom att föra diskussionen på flera olika plan, det vill säga genom att tala om en 
företeelse eller sak på flera olika sätt. Det förekom också svårigheter i att beskriva 
situationer och händelser i det förflutna, det vill säga att komma ihåg och redogöra för 
något på ett speglande vis. 
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Vi vill också påtala en medvetenhet om den så kallade forskningseffekten. Det är 
möjligt att informanternas svar påverkats av att de vet vad det är vi vill undersöka, 
vilket skulle kunna ge en effekt av att de gärna skulle vilja vara oss till lags och därför 
uttalar sig positivt om till exempel bibliotek. Vi tror dock inte så har varit fallet. Vi tror 
att de positiva omdömen informanterna ger biblioteket som institution snarare grundar 
sig i deras kulturintresse än i försök att vara tillmötesgående.  
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6. Empiri 
 
Nedan följer en presentation av informanterna tillsammans med en redogörelse av 
respektive intervju. Majoriteten av informanterna är 40+, med ett fåtal undantag som är 
yngre. Vi strävar inte efter att göra någon åtskillnad av informanternas samlande av 
information relaterat till deras ålder. Vi har därför valt att inte redovisa deras ålder. Vi 
har heller inte redovisat informanternas könstillhörighet då studien inte syftar till någon 
analys av intervjumaterialet ur ett genusperspektiv. Vi har valt att ge informanterna 
fiktiva namn utan hänsyn till deras kön. Därför kan en kvinna ha fått ett mansnamn och 
vice versa.  
 
Det är säkerligen så att både ålder och kön har inverkan på hur informanterna samlar 
information, men vår avsikt är att belysa samlandet i sig, utan att göra någon 
komparation. Att utelämna informanternas ålder och deras verkliga kön anser vi också 
bidrar till anonymisering.   
 
Vi har valt att lyfta fram den information som visar på informanternas 
informationsbeteende, det vill säga hur och var de påträffar eller söker information. Det 
är informanternas informationsanskaffningsmetoder inför en roll som är det intressanta 
för den här studien. Frågan gällande huruvida de fick lära sig informationssökning på 
utbildningen visade sig inte vara särskilt intressant för våra informanter och därför har 
vi valt att inte lyfta fram deras svar. De menade överlag att de givetvis fick lära sig söka 
information i manus, men att de sedan fick skapa sig egna sätt att ta reda på vad som 
behövdes inför en roll. Vidare har vår ansats varit att återge intervjuerna på samma 
levande vis som vi upplevde dem. Informanterna var överlag ivriga att prata och 
diskutera de givna ämnena och villiga att hjälpa oss med att samla material.  
 
 

6.1 Allan 
 
Allan utbildade sig vid Statens scenskola och har jobbat som skådespelare sedan sin 
examen (1988). Han jobbar även som regissör och pjäsförfattare. På grund av sina olika 
arbetsuppgifter skiljer sig hans informationsbehov åt. Som skådespelare har han också 
olika behov, de varierar bland annat efter vilken typ av pjäs han medverkar i.  
 
Allan säger sig ofta vara i behov av inspiration, och söker därför sådan. Som regissör 
har han ett behov av att läsa mycket. Han anser det vara viktigt att veta hur saker och 
ting fungerar, även fysiska förhållanden, för att kunna förmedla på ett trovärdigt sätt. 
Allan förklarar att det är han själv som är utgångspunkten, det instrument han använder, 
inför en ny roll. Hur mycket han än läser om olika traditioner, metoder och uttryckssätt 
så är det alltid han själv och hans förmåga att ha tillgång till sig själv som är det 
avgörande. Allan vill kunna påverka sin publik, skapa och förmedla mening. Kan han 
inte det, säger han att ”då skulle jag lika gärna kunna äta en korv!”. 
 
Allan håller sig till en viss gräns uppdaterad om vad som händer inom yrket, han 
nämner den fackliga organisationen Teaterförbundet och Teaterbiennalen som exempel. 
Dock påpekar han att det är väldigt Stockholmsfixerad information. Han läser 
teatertidningar, och åker ibland till större städer för att se annan teater. Han använder 
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även fack- och skönlitteratur för att hålla sig uppdaterad. Skönlitteratur kan även 
inspirera till en känsla, som han kan ta över till en roll. Boken behöver nödvändigtvis 
inte ha med pjäsen eller rollen att göra, men kan ändå ge rätt inspiration. Den tidigare 
kunskap han samlat på sig använder han för att avgöra sanningshalten i nyförvärvad 
kunskap. 
 
Biblioteket anser Allan vara en bra institution, han går gärna och frekvent dit för att 
låna: ”där vet jag vad jag får”. Om han inte hittar det han söker, frågar han i 
informationsdisken och får den hjälp som krävs. Han säger att bibliotekarierna är 
hjälpsamma. Han klipper även ut och samlar artiklar, som han försöker sortera. För att 
kunna göra ett bra jobb säger han att det är mycket viktigt med bra motspel. Det är 
motspelaren som ger den bästa kunskapen, vid bra motspel blir hans egen prestation 
bättre. Allan säger att han vill förmedla känslor, därför söker han efter kunskap som ger 
inspiration till känslor. En bra inspirationskälla är människor han mött under sitt liv, han 
menar att man kan ta efter vissa drag. Det kan även vara nyttigt och intressant att 
studera djur och deras beteenden.  
 
Allan är nöjd med sina sätt att söka information, men önskar att han hade mer tid till att 
läsa. Han påstår sig heller inte ha tålamod till Internet, men vill lära sig mer om det. Det 
som han finner, antingen inom sig själv eller utanför sig, fungerar bra säger han, och 
ofta behövs det bara en liten glimt av något för att associationskedjan ska sätta igång. 
Den mesta informationen finner han på sin fritid. 
 
 

6.2 Beata 
 
Beata utbildade sig vid Statens scenskola. Före och även under tiden hon utbildade sig 
har hon haft flera olika jobb. Beata har jobbat som skådespelare från och till sedan hon 
tog examen (1986), främst på frilansbasis.  
 
Beata förklarar att beroende på rollen och med vilken regissör man arbetar med ser 
behovet att samla information olika ut. Vissa regissörer har en väldigt bestämd 
uppfattning om hur pjäsen ska vara, då måste man som skådespelare ta in det de 
förmedlar och omvandla till sitt eget. Man hämtar även in från motspelare. All 
information ska sedan omvandlas, så att en dialog skapas. Beata jämför hur arbetet kan 
se ut beroende på karaktären. Inför arbetet med en karaktär byggd på en verklig person 
kan man hämta information i litteraturen. Inför en uppdiktad karaktär får man istället 
söka information om den aktuella tiden, samhällsströmningar, vad man talade om då. 
 
För att hålla sig uppdaterad har Teaterförbundet en stor roll, främst för att Beata arbetar 
som frilansare. Hon anser att man måste skaffa sig information om sina rättigheter. Hon 
nämner även projektet Trappan, som håller i fortbildning för artister. Teaterbiennalen 
anser hon inte vara intressant. Beata anser sig inte ha något behov av att hålla sig 
uppdaterad, det är snarare viktigare att visa att man finns. Man måste vara mer aktiv när 
man arbetar som frilans. 
 
Inför en roll söker Beata främst inom sig själv, det är den främsta källan till information. 
Litteratur är även det en viktig källa. Till en kommande produktion har hon lånat en bok 
om den kvinna hon ska gestalta. Dagstidningar och nyhetsprogram ger en bra bild av 
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omvärlden. För att få information om attityder, poser et cetera är filmer en väldigt bra 
inspirationskälla. Där kan hon se hur till exempel en stark, självständig kvinna rör sig. 
Beata säger att hon hellre vill tala om inspiration än information, information är inte 
spelbart. Privat är Beata en vetgirig person, som tycker om att slå i uppslagsverk. 
Modetidningar är en passion. Att använda Internet är inget för Beata, främst för att hon 
inte har en bra dator hemma. Hon säger även att hon hellre vill kunna ta på 
informationen, eller diskutera med andra människor om livet: ”det är roligt!”. 
 
De metoder Beata använder för att finna information, eller inspiration, är hon nöjd med. 
Hon säger sig vara konservativ i sitt sätt: ”det är bra som det är”. Hon verkar även vara 
nöjd med det hon finner. Sökandet sker både privat och på arbetstid, på fritiden läser 
hon mycket. Hon säger sig vara mer naiv än kritisk, tror människor om gott. 
 
Beata uttalar sig mycket positivt till biblioteket, ”jag älskar det!”. Biblioteket är som 
hennes andra hem, hon går dit 3-4 gånger i veckan. Där får hon mycket information, 
bland annat gratis modetidningar. Dock saknar hon dramatik på biblioteket. 
 
 

6.3 Christian 
 
Christian utbildade sig vid Statens scenskola. Han har jobbat som skådespelare sedan 
examen (1982).  
 
Christian säger att hans informationsbehov är oerhört beroende av rollen. Behoven ser 
olika ut för olika personer. Många skådespelare gör research, men inte han. Han söker 
det han har lust till, inte nödvändigtvis sådant som har med rollen att göra. För mycket 
information hämmar, anser han, han vill vara som ett barn på scen, låta känslorna ta den 
väg de kommer. ”Det är livet som sådant man gestaltar”. Christian är intresserad av 
människoöden, karaktärer, helt enkelt människan i stort. Det yttre lämnar han ofta över 
till dem som kan: kostymörer, maskörer et cetera. 
 
För att hålla sig uppdaterad tittar han ibland på annan teater och läser artiklar om 
aktuella ämnen, främst på kultursidorna i tidningen. Han anser sig inte ha tid till att 
lägga på uppdatering, familjen tar sin tid och jobbet tar sin. För att veta vad som händer 
på teatern hålls det personalmöten och även seminariedagar. Detta ger relevant 
information. Han diskuterar även med kollegor för att hålla sig uppdaterad. Tidigare var 
han engagerad i Teaterförbundet, men är inte intresserad idag.  
 
För att finna information, eller inspiration, till en roll samtalar Christian främst med sina 
kollegor. Han anser att det är det bästa sättet för att skapa karaktären. Han hämtar även 
in från omvärlden hela tiden, på arbetstiden och på fritiden, ofta utan att tänka på det. 
Han funderar alltid mer eller mindre på den för honom aktuella rollen, vad som helst 
kan sätta igång associationskedjan. Han menar att det är rätt slumpartat. Manuset är den 
största källan till information för karaktären. Inspirationen kommer utifrån. Han gör 
sällan specifika sökningar. De metoder han använder sig av för att finna information och 
inspiration fungerar väl för honom. Söker han något visst letar han upp det. Internet 
använder han sig inte av. Han försöker hålla sig kritisk till information, beroende på vad 
den ska användas till. 
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Christian besöker emellanåt biblioteket, nu var det ett tag sen. Det fungerar som en 
inspirationskälla. Han köper hellre böckerna än lånar dem på biblioteket. 
 
 

6.4 Doris 
 
Doris utbildade sig vid Statens scenskola. Hon har arbetat som skådespelare sedan 
examen (1973), bland annat som frilans under ett par år.  
 
Beroende på uppsättningen varierar informationsbehoven. Manuset är det Doris utgår 
från, det är det som är källan. Utifrån manuset får man sedan fylla på i huvudet. Hon 
läser mycket litteratur om det ämne som behandlas i pjäsen. Hon hämtar information 
från bland annat facklitteratur, skönlitteratur, bekantskapskretsen och föredrag.  
 
För att hålla sig uppdaterad försöker hon hänga med i debatten. Doris prenumererar inte 
på några tidskrifter. Hon är intresserad av vad som händer i Teatersverige och av 
kompetensutveckling, som man kan få bland annat genom projektet Trappan. Hon har 
varit aktiv i Teaterförbundet. För att veta vad som är på gång inom teatervärlden läser 
hon många pjäser. Även möten på teatern, som personalmöten, ekonomimöten et cetera, 
ger en viss form av uppdatering.  
 
Doris söker främst information inom litteraturen, både fack- och skönlitteratur. Även 
film och föredrag är viktiga källor. Relationer till olika människor och till 
samhällsinstitutioner kan ge intressant och relevant information. Doris observerar gärna 
sin omgivning, de människor som sticker ut, det irrationella beteendet hos människan 
väcker intresse. Hon menar att man måste vara vidöppen för alla impulser. Hon går 
hellre på intuition än analys. Doris använder biblioteket mycket, lånar nyutkommen 
litteratur. Hon lånar hellre än köper, eftersom hon har så många böcker redan. Hon är 
där i perioder, nu var det ett tag sen.  
 
Doris anser att de metoder hon använder sig av fungerar väl. Hon önskar dock att hon 
sökte upp människor och använde Internet mer. Hon säger även att man inte får bli 
alltför trygg i sig själv, då blir det urholkat. Man måste hela tiden ha ett skarpt sinne.  
 
 

6.5 Einar 
 
Einar utbildade sig vid Statens Scenskola. Han har arbetat som skådespelare sedan 
examen (1984). Einar har även studerat dramatik vid universitet.  
 
Mycket av informationen Einar behöver inför en roll finner han i texten, i manuset. Det 
är det man utgår ifrån. Det första intrycket man får när man läser manus är väldigt 
betydelsefullt. För att sedan kunna fylla på rollfiguren får man gå utanför texten, till 
sina egna fördomar, associationer et cetera. Han målar (fysiskt) ofta upp karaktären för 
att skapa sig en bild. Även diskussioner med regissören, kostymörer, maskörer ger 
mycket information. Ofta håller man på med flera projekt samtidigt i olika stadier, men 
fokus är på det pågående projektet. Man är mer mottaglig för inspiration som kan passa 
den rollen. 
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För att hålla sig uppdaterad tar Einar viss del av forskningsrapporter, bland annat 
genusforskning. Personalmöten på teatern och diskussioner med kollegor ger 
information om vad som händer.  
 
Einar anser att informationsbehovet ser olika ut beroende på rollen. Han fördjupar sig i 
olika ämnen såsom politik, historia et cetera. Radio, fack- och skönlitteratur är stora 
informationskällor. Han söker inte främst på Internet, men anser det vara ett bra 
hjälpmedel. ”En sån bank!”. Einar säger att han vill kunna ta på informationen, och 
föredrar därför böcker. Det är dock de egna erfarenheterna som utgör grunden till alla 
rollerna. Det är från den erfarenhetsbanken han lånar inför en ny roll. Det allra 
viktigaste är att behålla lusten till skådespelandet, anser han. 
 
Det är skillnad att söka information om det beror på yrket eller privatlivet. Einar säger 
att han är nöjd med det han hittar och även med sina sökmetoder. Han skulle gärna se 
andra föreställningar, men jobbar själv när andra teatrar har sina föreställningar. Den 
mesta informationen söker han på fritiden. Han plockar den information som han anser 
passa karaktären. Här nämner han en roll, inför vilken han studerade så kallade bimbos 
för att kunna skapa en trovärdig karaktär. Einar säger att han vill försöka finna logiken i 
gestalten och använder den funna informationen subjektivt. Han försöker dock hålla sig 
kritisk. 
 
Einar använder sällan biblioteket, han vill hellre köpa böckerna. Han anser att 
biblioteket är en fantastisk institution, men vill inte gå dit när han är ledig. Han säger att 
teatern redan bestämmer så mycket i hans liv att han inte vill vara bunden till andra 
tider, som öppettider och tvättider. Däremot byter han ofta böcker med sina kollegor.  
 
 

6.6 Frida 
 
Frida utbildade sig vid Statens scenskola. Hon har även gått förberedande utbildningar, 
på bland annat universitetet och folkhögskola. Hon har arbetat som sufflös och 
regiassistent. 
 
Frida säger att informationsbehovet är kontinuerligt. Det är viktigt att ha 
omvärldskunskap. Informationen kommer från alla möjliga håll, tidningar, TV, radio, 
Internet, gräl med mannen, åker spårvagn, när man handlar, kroppsspråk et cetera. Det 
är viktigt med empati, att kunna sätta sig in i andra människors värld, därför måste man 
veta lite om andras värld. 
 
För att hålla sig uppdaterad arbetar Frida fackligt. Hon sysslar mycket med 
jämställdhets- och diskrimineringsfrågor. Frida är aktiv inom projektet Trappan, där 
man arbetar med kompetensutveckling. Tidningar, tidskrifter och böcker som hon 
kommer i kontakt med genom jobbet hjälper till att hålla henne uppdaterad om vad som 
händer. 
 
För ren fakta anser Frida att Nationalencyklopedin är bra. Beroende på vad för slags 
projekt som är aktuellt för henne ändras fokus, hon är uppmärksam på olika saker. Hon 
lyssnar alltid på radio, läser mycket, böcker, tidningar, artiklar. Ibland ser hon andra 
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föreställningar, går på utställningar, ser film eller TV. Inom yrket anser Frida att hon 
gör mer riktade sökningar, eftersom behovet kommer ur just texten. Hon analyserar 
mycket, hon säger att det är viktigt att förhålla sig kritisk till omvärlden och att skaffa 
sig en egen åsikt. Det är inte alltid som inhämtningen sker medvetet, man registrerar 
och lagrar. Sedan kan man plocka fram det när det behövs. 
 
Biblioteket använder hon inte särskilt mycket av i dagsläget, det är Internet som funkar 
bäst för henne. Dessutom vill hon av praktiska skäl främst ha pocketböcker. Dock ser 
hon det som biblioteket kan erbjuda som fantastiskt.  
 
Frida anser sig vara nöjd med de metoder hon använder sig av för att finna information. 
Hon säger att Internet är en väldigt bra källa, där kan man hitta mycket. Att hon har ett 
stort kontaktnät är även det bra. Det finns alltid något nytt att lära sig. Mycket av 
informationssökningen sker på fritiden, men även vid repetitioner. Hon kan känna sig 
stressad över att teatern styr hennes liv.  
 
 

6.7 Gustav 
 
Gustav utbildade sig vid Statens scenskola. Han har arbetat som skådespelare sedan 
examen (1974), först i en frigrupp sedan på den teater där han är nu. Periodvis har han 
även arbetat på andra teatrar utifrån den nuvarande anställningen. 
 
Inför varje ny roll uppstår ett nytt informationsbehov säger Gustav. Vissa roller kräver 
mer efterforskning än andra. Det kan vara allt från information om olika människoöden 
till olika människotyper.  
 
För att hålla sig uppdaterad ser Gustav andra föreställningar och diskuterar sedan dessa 
med sina kollegor. Han är även engagerad i Teaterförbundet, där han informerar andra 
om deras rättigheter och skyldigheter.  
 
Gustav läser mycket, bland annat pjäser, tidningar och annan litteratur för att få 
information inför en roll. Även filmer som ligger nära det aktuella ämnet, projektet eller 
problematiken. Om han inte vet något om ämnet, slår han upp i böcker. Först och främst 
frågar Gustav människor och tror oftast på det de svarar. Han har nästan alltid en 
uppfattning om det som efterfrågas och kan på så vis avgöra om svaret verkar rimligt.  
 
Gustav menar att han ständigt söker information, på ett eller annat sätt. Han säger ”jag 
söker efter alla medel jag kan”. Internet är inget han använder. Beroende på situationen 
är han källkritisk. Gustav anser att det handlar om en personlig utveckling, där man 
samlar på sig kunskap och erfarenheter i en slags minnesbank. Egentligen har 
skådespeleri inget med informationssökning att göra. För mycket information kan 
istället verka skrämmande.  
 
Från och till använder sig Gustav av biblioteket. Oftast vet han vad han söker och vad 
han vill ha när han går dit. Biblioteket ger honom ett alternativ, finns inte det han vill 
ha, finns det alltid något annat att börja med. ”Biblioteket är jättebra, en institution som 
inte får försvinna!”, utbrister han. 
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6.8 Hanna 
 
Hanna utbildade sig vid Statens scenskola. Hon har arbetat som skådespelare sedan 
examen (1989). De senaste åren har hon även, förutom skådespeleri, ägnat sig mycket åt 
regi. 
 
Både som skådespelare och regissör behöver Hanna hämta in information om vad som 
ligger eller låg i tiden, det vill säga strömningar i samhällsdebatten som är eller var 
aktuella. Behoven varierar beroende på uppsättningen, det blir ofta mycket grävande 
och letande. 
 
För att hålla sig uppdaterad bedriver man på något sätt ständig forskning i sitt eget 
arbete säger Hanna. Hon vet att det finns teaterforskning men anser att den inte är 
särskilt tillgänglig. Hon är medlem i facket, men inte längre aktiv. För att veta vad som 
händer i Teatersverige finns Teaterbiennalen, där man kan få ta del av de mest 
uppmärksammade pjäserna i landet.  
 
Hanna säger att hon söker inspiration till den roll som är aktuell. Hon läser fack- och 
skönlitteratur, konstböcker, biografier, hon lyssnar på musik, tittar på konst och 
arkitektur. Att resa är ett bra sätt att få inspiration, hon åker ofta runt till olika ställen för 
att titta på saker som har beröringspunkter med olika produktioner. I viss mån använder 
hon Internet, men tycker att det är studerandet av andra människor som ger mest 
inspiration. Att studera människor är inget hon gör medvetet, men hon samlar ständigt 
ny information på detta sätt. Hanna säger att hon skulle vilja kunna använda Internet på 
ett bättre sätt, hon vet i nuläget inte var hon ska leta för att finna. 
 
Främst söker Hanna information på fritiden. Det hon finner bearbetar hon sedan i 
diskussioner och under repetitioner. Hon anser sig vara källkritisk och analytisk: det 
som hon upplever som objektiv information är att föredra. 
 
Biblioteket är bra, menar Hanna. Det är bra att kunna låna de böcker man inte har råd att 
köpa. Det är omöjligt att ha alla böcker hemma. Dock önskar hon att det fanns ett större 
utbud av dramatik och lyrik. 
 
 

6.9 Isak 
 
Isak utbildade sig vid Statens scenskola. Han har arbetat sedan examen (2005), men 
även skådespelat mycket innan, bland annat inom TV. 
 
Isak känner ett väldigt stort informationsbehov, främst det historiska perspektivet, hur 
man förde sig förr i tiden. Han säger att han vill göra allt så sant som möjligt. Han läser 
mycket annat som den aktuelle pjäsförfattaren har skrivit. 
 
För att hålla sig uppdaterad lyssnar Isak främst på andra som pratar om vad som händer. 
Han läser dagstidningar. Han tycker inte att forskning inom teatervärlden är särskilt 
intressant. Isak är medlem facket. 
 



39 

Isak ser varken på TV eller lyssnar på radio. Istället läser han mycket, han är ute efter 
fakta. Han tycker om att studera människor, snappar upp beteendemönster eller 
rörelsemönster. Av denna anledning kan han ibland bli väldigt disträ, till exempel när 
han fikar. Han har även för vana att åka kollektivt eller sitta på en parkbänk för att 
kunna studera människor.   
 
Isak säger att han samlar på sig information, kanske inte specifikt för en karaktär, utan 
mer allmänt, han tar in och lagrar eller förkastar. Han använder Internet: ”det är 
jättebra!”, främst Google, för att finna fakta. Han är ständigt mottaglig för inspiration, 
gränsen mellan arbete och fritid är otydlig. Informationsökning gör han både på 
arbetstid och fritid, men önskar att han hade ännu mer tid till att söka. Han vet att det 
finns ännu mer där ute. Isak föredrar att tala med människor, att använda sig av sitt 
kontaktnät. Han säger sig inte vara särskilt kritisk mot informationen, men att han 
reflekterar över den. 
 
Biblioteket använder Isak, han säger att det är grymt. Där finner han alltid det han 
behöver, det finns mycket kunskap där. 
 
 

6.10 Jenny 
 
Jenny utbildade sig vid Statens scenskola. Innan dess har hon varit med i en 
amatörteaterförening. Hon har även gått på en folkhögskola med inriktning på 
skådespeleri. Hon har arbetat sedan examen (2003). 
 
Jennys informationsbehov varierar beroende på rollen. Mycket information kan man 
hämta ur manus. Om karaktären befinner sig i nutiden är det inga problem att finna 
information. Om däremot pjäsen utspelar sig i dåtiden måste man ta reda på information 
om den tiden, hur det såg ut, hur man talade, hur man rörde sig. Inför verkliga 
karaktärer är det bra med väldigt specifik information, det ger större trovärdighet. 
 
För att hålla sig uppdaterad läser Jenny dagstidningar. Hon vill veta vad som händer i 
världen. Även ny skönlitteratur är bra, den speglar det man talar om i samhället. Hon tar 
del av viss teaterforskning, särskilt nya tekniker. Facket är en viktig del, det måste 
finnas, annars blir man överkörd i förhandlingar med en gång, menar hon.  
 
Jenny får många uppslag till ny litteratur genom tidskriften Ordfront. Hon använder 
Internet ibland, hon har precis köpt en ny dator. Mycket information finns på 
biblioteket, om hon inte hittar det hon söker, tar hon hjälp av bibliotekarierna. 
”Biblioteket är den bästa institutionen någonsin– det är ju helt fantastiskt att man kan få 
låna saker gratis!”. Hon vill veta mycket om allt, och hon vet att hon är allmänbildad. 
Jenny pratar gärna fram information med vänner och bekanta, hon tar ofta hjälp av sitt 
kontaktnät. För inspiration läser hon roliga och intelligenta böcker.  
 
Informationssökningen är en ständigt pågående process, där yrkeslivet och privatlivet 
påverkar varandra. Hon hävdar med bestämdhet att hon är nöjd med det hon finner och 
de metoder hon använder för att finna. Dock önskar hon sig mer pengar för att kunna 
köpa fler böcker och prylar. Hon samlar på udda prylar som kanske kan komma till 
användning i någon uppsättning någon gång. Jenny samlar även artiklar och bilder, som 
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hon klipper ut och lägger i en byrålåda för eventuella framtida behov.  Hon säger sig 
vara kritisk, att hon vill ha belägg för ny information. På så vis kan hon skilja på det 
som är sant och på skvaller. Det som är skrivet kan man gå tillbaka till och kontrollera. 
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7. Analys och tolkning 
 
Vår användning av Erdelez analysverktyg syftar inte till att identifiera IE som en del i 
ett informationsbeteende utan vi vill med hjälp av hennes modell (se avsnitt 4.2) 
analysera informationsanskaffning. För att kunna göra det har vi anpassat modellen efter 
våra behov. Vi har under dimensionen Individ valt att slå ihop koderna känslor och 
tankar för att kunna fokusera på Inställning till informationsanskaffning.  Det har 
tillkommit några element under Fysisk och funktionell miljö. I dimensionen Information 
har vi valt att ta bort koden Tidigare sökning då den inte tillför vår empiri något. Under 
Typ av användning tillkommer ickeanvändning som ett element. I dimensionen 
Informationsbehov ersätts de tidigare elementen med Kontinuerligt samlande samtidigt 
som de två koderna slås samman till Aktualitet och engagemang. Behovet av dessa 
ändringar har vuxit fram under genomförandet av empirin samt i tankearbetet därefter.  
 
Analysen har gjorts genom att modellen har applicerats på empirimaterialet. Data har 
tematiserats efter de koder modellen ger och därefter har olika element kunnat uttydas. 
Vi har valt att presentera modellen först, för att sedan presentera själva analysen. 
Därefter följer ett avsnitt där empirimaterialet belyses med hjälp av Lönnqvists 
kunskapsväska (se avsnitt 4.3). 
 
 

Dimension Kod Element 
Individ Handling 

 
 
 
 
Känslor och tankar 

Fokus på 
informationsanskaffning, 
inget fokus på 
informationsanskaffning 
 
Inställning till 
informationsanskaffning 

Miljö Fysisk och funktionell miljö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ av medium 

Hemmet, teatern, pågående 
produktion, 
fackorganisation, ute på 
stan, sociala sammanhang, 
ut- och fortbildning, 
teaterfestivaler, debatter och 
diskussioner, 
samhällsorganisationer, 
Internet, biblioteket.  
 
Litteratur, radio, TV, film, 
teater, musik, e-post, 
webbsidor, kommunikation, 
kroppsspråk 
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Information Typ av information 
 
 
 
 
Typ av användning 
 
 

Intresse, behovsrelaterat 
problem, 
intresse/behovsrelaterat 
problem 
 
Specifik, generell, 
fördelning, information-
management, 
ickeanvändning 

Informationsbehov Aktualitet och engagemang Kontinuerligt samlande 

 
Modell 4 (vår modell, omarbetad utifrån Modell 3, se avsnitt 4.2) 

 
 

7.1 Individ 
 
Handling 
Utifrån vårt intervjumaterial kan vi urskilja olika sätt att finna information på. När det 
gäller anskaffning av information då individen har ett fokus på att finna sådan kunde vi 
se att åtta av de tio informanterna regelbundet avsöker sin omgivning för att samla på 
sig potentiellt användbar information. Detta går till på så vis att de medvetet till 
exempel betraktar människor och företeelser i sin omgivning. Vid sådana tillfällen söker 
de inte efter någon särskild information utan har ett intresse av att skapa sig en bild av 
samtiden. Isak har för vana att ibland åka tunnelbana en hel dag eller sitta på en 
parkbänk för att studera mänskliga beteenden. Flera av informanterna har vid tillfällen 
besökt djurparker för att studera hur djuren beter och rör sig. Denna typ av avsökning av 
omvärlden syftar främst till att finna inspiration till skapandet. Riktade sökningar gör 
alla informanter, men dock mer sällan. Dessa sker framförallt då de har blivit tilldelade 
en karaktär som kräver någon specifik information. Denna specifika information kan 
bestå av rena fakta, till exempel om en särskild tidsepok, händelse eller en viss person. 
Beata berättar att hon lånat en bok om den kvinna hon ska gestalta i kommande 
produktion. Där kan hon få information om kvinnans verkliga liv och leverne.  
 
Individen kan också finna information då denne egentligen inte har något informations-
anskaffande i fokus. Avsökningen av omgivningen kan då ske i rekreationssyfte, det vill 
säga för att nå avslappning. Einar och Frida lyssnar på radio för att koppla av, de flesta 
av informanterna läser mycket litteratur i avkopplingssyfte. De påträffar också 
information medan de exempelvis utför aktiviteter i vardagslivet. Isak säger sig stöta på 
information då han är och fikar: ”… jag kan bli väldigt disträ för att jag snappat upp 
något beteendemönster, hur någon rör sig eller så. På så vis samlar jag på mig, inte 
specifikt för en karaktär utan mer i allmänhet.” På samma vis säger sig Frida vara med 
om aha-upplevelser då hon handlar, åker spårvagn eller grälar med sin man.  
 
Känslor och tankar 
Majoriteten av informanterna ställer sig tveksamma till begreppet information. De vill 
hellre tala om inspiration då de anser att detta begrepp är mer förenligt med deras 
yrkesutövande. Att tala om information ter sig för dem alltför tekniskt och att det 
hämmar kreativiteten. Vi uppfattar det som att de anser begreppet information vara 
svårförenligt med deras arbete. För dem handlar det mycket om lust och fria flöden. 
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Beata säger ”jag vill hellre tala om inspiration än information. Information är inte 
spelbart.” Einar säger att ”det viktigaste för mig är att behålla min lust”. 
 
Då informanterna berättat om hur de söker och finner information kan vi urskilja två 
typer av grundinställningar till information och de vägar som finns för att nå den. Den 
ena grundinställning skulle kunna sägas utgöras av Isaks behov av att göra allt så sant 
som möjligt. Han är mycket samvetsgrann och noggrann och söker ständigt efter 
information. Isak känner ett lätt prestationskrav, vilket vi tolkar som att han söker av 
press och inte av lust. Han uppger att han ofta känner att han borde göra något 
arbetsrelaterat när han är ledig. Även Doris upplever en prestationsångest, en som ökar 
med åldern och erfarenhet. ”Man får inte bli för trygg i sitt sätt, för då blir det urholkat.” 
Den andra grundinställningen kan sägas utgöras av Christians inställning till 
information. Han upplever starkt att information är något som kan hämma hans 
inspiration till att skapa. Christian väljer ofta att inte söka information, han uttrycker att 
han ”vill vara som ett barn på scen, naket, som ett blankt papper, och låta känslorna ta 
den väg de kommer”. Gustav ger uttryck för att kunskap kan vara skrämmande och att 
skådespeleri inte har något med informationssökning att göra.  
 
Mellan dessa motpoler rör sig resterande informanter. De flesta informanterna söker av 
lust och de ställer sig positiva till att söka information. Till exempel säger Doris sig vara 
”vidöppen för alla impulser, om det kan ge någon idé”. Vid sidan av att söka 
information talar de om att samla information, att snappa upp saker som passerar förbi, 
sådant som råkar finnas i närheten, som de kan få tag i utan att egentligen söka efter det. 
Christian säger sig ständigt samla in information, men på ett omedvetet plan, han lägger 
ingen energi på det. För honom är det något man plötsligt kommer över. Allan säger att 
”det viktigaste är att man har förmågan att ta in kunskap och information, bara ta in det 
och låta det finnas. För att sedan kunna ta fram det när det behövs.” För Allan verkar 
kunskap vara inspiration, känslor. Därför söker han efter känslor. Jenny samlar på sig 
mycket information och material och tänker ständigt på om något hon hittar kan 
användas i nuvarande eller framtida uppsättningar.   
 
 

7.2 Miljö 
 
Fysisk och funktionell miljö 
Våra informanter finner information på många olika ställen. Det kan vara allt från inom 
sig själva till biblioteket. Många av informanterna påpekar att information, eller som de 
hellre ser det, inspiration, är något som de främst kan finna inom sig själva. De anser att 
det är de själva, det vill säga deras personlighet, deras kroppar och deras lust att skapa 
som är det verktyg de främst har att tillgå. ”Hur mycket kunskap jag än läser om olika 
traditioner, olika uttryckssätt, olika metoder, hur jag närmar mig en roll så är det jag 
själv, min förmåga att ha tillgång till mig själv som är det avgörande” säger Allan.   
 
Informanterna hämtar in information i alla möjliga miljöer för att bli inspirerade, för att 
väcka lusten till liv och för att hålla den levande. Einar uttrycker att ”det viktigaste för 
mig är att behålla min lust”. Gustav menar att han söker med alla medel han förfogar 
över. Alla informanter uttrycker liknande tankar. Vi tolkar det som att ingen miljö är för 
liten eller för stor, för viktig eller för oviktig att studera för våra informanter. Alla 
studerar människor och beteenden, händelser och förlopp, några medvetet, alla 
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omedvetet. De miljöer som nämns av informanterna är hemmet, teatern (möten, debatter 
och diskussioner), den pågående produktionen (feedback, motspel och samspel), 
fackorganisationen, ute på stan (kollektivtrafik, mataffär och parkbänk), sociala 
sammanhang (café, vänner och familj), ut- och fortbildning, teaterfestivaler, debatter 
och diskussioner, samhällsorganisationer, Internet och biblioteket.  
 
Många av informanterna, åtta av tio, sade sig inte använda Internet i någon större 
utsträckning. Några anser sig sakna de kunskaper eller den tekniska utrustning som 
krävs, andra uppger brist på tålamod, intresse och vilja som orsak. Doris uttrycker ”jag 
är inte så bra på Internet, men jag börjar mer och mer”. Två av informanterna använder 
sig av Internet i stor utsträckning. Isak söker ofta efter information via Google, medan 
Frida använder sig av Internet i samband med fortbildning och förtroendeuppdrag.  
 
Alla informanter använder sig av biblioteket, men i olika utsträckning. De ställer sig alla 
mycket positiva till biblioteket som institution. De jämför bibliotek med teater, som 
kulturbärande delar av samhället. ”Biblioteket är en institution som inte får försvinna” 
menar Gustav. ”Det som finns på biblioteket idag är rätt fantastiskt” säger Frida. Hon 
fortsätter ”det är en viktig samlingsplats för många människor”. Beata utbrister ”jag 
älskar biblioteket! … Biblioteket är mitt andra hem”.  Sex av informanterna använder 
biblioteket i stor utsträckning, dessa är Allan, Beata, Doris, Hanna, Isak och Jenny. De 
säger att biblioteket inger trygghet och igenkännande och att de både gärna lånar hem 
böcker och läser tidskrifter där. De resterande informanterna som inte använder 
biblioteket i lika stor utsträckning, har varierande skäl till detta.  Många anger tiden som 
en bidragande orsak till ickeanvändning. En annan orsak är att de hellre köper böcker. 
En av informanterna vill endast läsa litteratur i pocketformat, på grund av ledvärk.  
 
Typ av medium 
Informanterna läser mycket, skön- och facklitteratur samt tidningar. Även andra medier 
används vid informationsanskaffning, såsom radio, TV, film, teater, musik, e-post, 
webbsidor samt kommunikation. Utöver dessa traditionella medieformer är det tydligt 
att källor till information som vanligtvis inte betraktas som medium, till exempel 
kommunikation inom produktionen och teatern samt kroppsspråk, fungerar som medier 
för informanterna. Doris säger att hon observerar människor i omgivningen, tittar på 
folk, hur de ser ut, det irrationella med dem, det är det som inspirerar. Hanna åker runt 
till olika ställen, reser, tittar på saker som har beröringspunkter med olika produktioner. 
Här märker vi att alla informanter tycks vara mer eller mindre samstämmiga i sin 
användning av olika medier.  
 
 

7.3 Information  
 
Typ av information  
Informanterna har alla ett intresse av att vara uppdaterade om vad som händer i 
omvärlden, dels för att kunna följa med i kultursamhället, dels för att kunna förmedla 
budskap som ligger i tiden. Detta intresse tar sig uttryck i viljan att veta vad som händer 
till exempel i Teatersverige, i kulturpolitiken och i samhällsdebatten. Alla informanter 
lägger vikt vid att vara allmänbildad och drivs av nyfikenhet. Frida tycker det är viktigt 
med omvärldskunskap och säger att skådespeleri handlar om att ha ”förmåga att sätta 
sig in i andra människor värld, därför måste [jag] veta lite om andra människors värld”. 
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Jenny påstår att hon är vetgirig ”och jag är fanimig allmänbildad, det vet jag!” 
Informanterna samlar av intresse hela tiden på sig information, som de tror kan vara 
potentiellt användbar. Allan menar att skönlitteratur kan inspirera honom ”… man får 
en känsla. Den kan jag ta över till en annan roll. Boken behöver inte ha någon 
beröringspunkt med pjäs eller roll.” Gustav uttrycker att han alltid samlar på sig 
information i en minnesbank.  
 
Då informanterna gestaltar karaktärer som är antingen fiktiva eller verkliga, uppstår 
behovsrelaterade problem. Det kan krävas att de söker reda på tidens strömningar, vad 
man talade om eller hur man förde sig. Alla informanterna upplever behovsrelaterade 
problem, dock i olika utsträckning. Christian och eventuellt också Hanna upplever 
sällan konkreta, mer specifika problem vilket gör att de sällan gör specifika sökningar. 
De flesta informanterna upplever då och då behovsrelaterade problem och söker med 
jämna mellanrum efter specifik information. Två informanter, Jenny och Isak, vill gärna 
veta mycket om allt, vilket vi tolkar som att de skapar fler behovsrelaterade problem 
och därför mer ofta ägnar sig åt specifika sökningar än övriga informanter. Jenny drivs 
mer av en lust att utforska allt, Isak drivs mer av press att prestera väl och göra manuset 
rättvisa.   
 
Kombinationen av intresse och behovsrelaterade problem blir i vår empiri omvänd 
jämfört med Erdelez resultat (se 3.5). Vi har i vårt empiriska material kunnat se att ett 
behovsrelaterat problem kan utvecklas till ett intresse. Christian berättar till exempel om 
hur ett behov relaterat till en uppsättning ledde till att ett intresse för engelska trädgårdar 
väcktes.  
 
Informationsanvändning 
Information kan användas på flera olika sätt. Specifik användning innebär för 
informanterna att informationen använts i skapandet de utför i sitt arbete. Einar berättar 
att han vid ett tillfälle studerat så kallade bimbos, då han skulle gestalta en sådan 
kvinna. Vid generell användning nyttjas information som tidigare har inhämtats på olika 
vis. Ett exempel på sådan användning står Allan för när han använder sin tidigare 
kunskap för att avgöra att ”den där har aldrig hållit i en lie!” (i samband med det fysiska 
förhållningssättet till rekvisita).  
 
Information kan också användas för att fördelas, det vill säga att man delar med sig av 
information till någon som kan tänkas kunna använda den. Enligt informanterna är det 
mycket vanligt att man inom teatern delar med sig av och diskuterar sådan information 
man kommit över, exempelvis böcker, filmer och tankar.  
 
Med organisering av information som användningsområde menas att informationen i 
fysisk eller elektronisk form sparas, lagras eller arkiveras för framtida användning. Vi 
kan som exempel nämna att Allan och Jenny båda klipper ut artiklar som de sparar i en 
låda eller liknande, för eventuellt framtida bruk. Detta snuddar vid ickeanvändning då 
det är osäkert om de någonsin kommer att använda materialet. Skillnaden mellan 
organisering av information och ickeanvändning ligger i intentionen att använda den 
aktuella informationen. Det kan dock vara svårt att urskilja ickeanvändning eftersom 
information som inte ter sig logiskt knuten till ett behov, kan vara optimal för att väcka 
inspiration.  
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7.4 Informationsbehov 
 
Aktualitet och engagemang 
Informanterna har ofta flera olika informationsbehov samtidigt, vilket kan betyda att 
flera behov existerar parallellt. De parallella behoven kan vara att skådespelarna håller 
på med olika produktioner, vilket innebär att de har många bollar i luften. De kan spela i 
en uppsättning, repetera en annan och hjälpa till med att förbereda en tredje. De flesta 
väljer att använda sig av ett bredare konstant samlande, för att sedan som ett 
komplement till detta vid behov göra vissa riktade sökningar. Doris uttrycker det så här: 
”manus är utgångspunkten, därutöver behöver jag fylla på runt omkring, i huvudet – bli 
kreativ”. Hon fortsätter ”på så vis måste man vara vidöppen för alla impulser”. Hon 
hämtar idéer från det hon samlat på sig sedan tidigare och söker, när hon tycker det är 
motiverat, efter specifik information. Hon nämner ett exempel då hon inför en 
produktion läste på om det land där handlingen utspelade sig. Hanna berättar om en 
kommande uppsättning och om de informationsbehov som följer med den. Hon planerar 
att göra en riktad sökning och förklarar det med att ”jag ska ut på turné i sommar, då 
behöver jag en historia, både om miljö och om personen. Det blir mycket grävande och 
läsande, om både tidsperiod, person och dennes öde.” 
 
I stor utsträckning gör informanterna inte skillnad på informationsbehov i tid, det vill 
säga dåtid, nutid och framtid. De väljer ofta att kontinuerligt samla på sig information 
vare sig de ska använda den nu eller i framtiden. Deras behov är främst nutida, även om 
de ofta väljer att samla på sig sådant som kan vara bra att ha i andra sammanhang. Det 
har i empirimaterialet inte kunnat urskiljas något om informanternas relation till 
information som svarar mot ett så kallat dåtida behov. 
 
Informanternas främsta metod att anskaffa information är genom kontinuerligt 
samlande, vilket sällan svarar mot ett specifikt informationsbehov. Då samlandet inte är 
fokuserat kring ett specifikt informationsbehov utan mer drivs av nyfikenhet och av lust 
är det svårt att tala om aktivt eller passivt engagemang i samband med samlande. ”Jag 
samlar på mig mycket, men inte medvetet för att iscensätta … det, skulle inte orka med 
det” säger Hanna. Beata vill gärna ha flera järn i elden och ser sig som en person som 
läser sig till mycket kunskap, hon älskar uppslagsböcker och drivs av en lust att prata 
fram information, diskutera med andra människor om livet. Gustav samlar alltid på sig 
information i en minnesbank. Jenny anser sig vara en person som ständigt samlar på sig 
mycket information och material och tänker ideligen på om något hon hittar skulle passa 
i nuvarande eller framtida uppsättning. 
 
 

7.5 Kunskapsväskan 
 
Som framkommit tidigare i analysen finner vi ett tydligt mönster gällande 
informanternas samlande. Alla informanter har i direkta eller indirekta ordalag berättat 
om vikten av att kunna nyttja sina tidigare erfarenheter och förvärvade kunskaper. Av 
dessa anledningar ser de det som viktigt att inhämta mycket information från sin 
omgivning. För merparten av informanterna är det därför ett medvetet val att samla på 
sig information, några säger sig dock göra det mer omedvetet. Informanterna säger sig 
samla informationen i en minnes- eller fantasibank, varifrån de sedan lånar för att bli 
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inspirerade och kunna skapa. Detta anser vi knyter an till Lönnqvists tankar om en 
kunskapsväska. Att lägga inhämtad information och förvärvade kunskaper i en slags 
ryggsäck som man ständigt bär med sig gör att informationen och kunskapen ständigt är 
tillgänglig. På så vis kan det sägas att väskan växer med erfarenheterna. 
 
Vi kan också säga att med arbetslivserfarenheten följer en trygghet genom ett ökat 
kunnande. Informanterna har mellan 17 och 33 års arbetslivserfarenhet, med undantag 
av Isak och Jenny som har ett respektive tre års erfarenhet (räknat utifrån det år då de 
avslutat utbildning, oavsett hur många år de arbetat som skådespelare tidigare). I 
empirimaterialet kan vi se att informanterna har stora kunskapsväskor, som inte är 
beroende av hur stor arbetslivserfarenhet informanten har. Einar framhäver att de egna 
erfarenheterna utgör banken man lånar från, en slags fantasibank. Frida menar att 
”inhämtningen är inte alltid medveten, man registrerar och lagrar, vissa saker ser man 
direkt. Sedan kan man plocka fram det när det behövs, vid speciella tillfällen. Som 
människors sätt att tala och röra sig”. Isak uttrycker ”jag tar in och lagrar, jag tar in och 
förkastar” när han pratar om sitt samlande. Trots deras gedigna kunnande hyser 
informanterna fortfarande en stor lust att utforska och undersöka omvärlden i jakt på 
potentiellt användbar information.  
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8. Diskussion och reflektioner 
 
Nedan följer ett fördjupande resonemang utifrån de resultat som framkommit i analys 
och tolkning. Vi kommer här att koppla samman dessa resultat med den tidigare 
forskning som presenterats i kapitel 3. Därefter följer de nya tankar och de slutsatser vi 
kunnat dra av vår studie samt ett avslutande slutord. 
 
 

8.1 Diskussion 
 
Vi har funnit att vår bild av hur skådespelare samlar information på många sätt kan 
styrkas i den forskning som finns om konstnärers sätt att samla information. Våra 
informanter drivs ofta av nyfikenhet och lust att utforska och upptäcka saker i sin 
omgivning. Vi kan inte härleda detta till något specifikt informationsbehov, annat än 
behovet av att finna inspiration. Precis som Cowan i sin studie beskriver en konstnärs 
behov av att ständigt vara inspirerad, söker även skådespelare med ljus och lykta efter 
inspiration. Cowans informant visar på att det kreativa skapandet som helhet kräver 
många komponenter. Hon är beroende av natur och miljö, skapandeprocessen, 
relationer, självrannsakan och uppmärksamhet. (se avsnitt 3.6.2) På samma sätt 
beskriver våra informanter hur de är beroende av liknande faktorer. De talar om behovet 
att ständigt avsöka sin omgivning och närmiljö, om behovet av att skapa en relation till 
sin rollkaraktär så att den får ett eget liv och en egen vilja. För att kunna skapa är de 
beroende av de relationer de har med omvärlden, teatern, karaktären och sig själva. 
Denna parallell, som man kan dra mellan en konstnärs behov av inspiration och 
skådespelares behov av densamma, är mycket intressant. Vi har i denna studie funnit att 
skådespelare förhåller sig till omvärlden på ett speciellt sätt. Detta sätt ser vi som 
utmärkande för denna kreativa yrkesgrupp. Det finns viss forskning gjord om 
konstnärers informationsbeteende som visar på liknande metoder. Vi funderar därför på 
om det inte kan förhålla sig så att slumpmässiga anskaffningsmetoder är något som 
inom den kreativa yrkessektorn används i större utsträckning än det görs av gemene 
man. 
 
Informanterna har olika stora behov av att planera och strukturera sin 
informationsanskaffning. Några vill vara helt fria att skapa och söker nästan inte alls 
efter information, medan andra verkar fungera bättre då de ständigt bevakar sin 
omgivning för att finna information slumpmässigt. Heinström menar att sådana 
skillnader kan bero på en individs kontext, men även på individers skilda 
personligheter. Vidare säger hon att personer med öppna sinnelag oftare har bredare 
intresseområden och lust till att utforska sin omgivning. (se avsnitt 3.4) Att mer eller 
mindre alltid betrakta sin omgivning och att alltid stå i kontakt med sin inre röst gör att 
våra informanter samlar på sig många erfarenheter. De framställer det som mycket 
viktigt att kunna hämta inspiration inifrån sig själva, att lyssna till den inre rösten. De 
ser sig själva, sitt medvetande, sin kropp och sin röst som sina största och mest 
tillförlitliga redskap i arbetet med att förmedla uttryck till en publik. Några sträcker sig 
så långt som att säga att om man som skådespelare inte har förmågan att hämta inifrån 
sig själv så kan man inte förmedla trovärdighet, inte skapa mening, vilket i sin tur leder 
till att budskapet blir ointressant. Om ingen lyssnar och vill ta tillvara på de uttryck som 
förmedlas är arbetet förgäves. De vill påverka människor med det de gör, och de ser 
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sina samlade erfarenheter som vägen till att kunna göra det. Vi vill verkligen påtala i 
vilken stor utsträckning skådespelare värdesätter sin relation med sitt inre och sina 
erfarenheter. Vi finner det vara mycket speciellt att de alltid utgår från sig själva, sina 
känslor och erfarenheter för att förmedla ett budskap. Detta gör att de har ett speciellt 
förhållningssätt till att söka information, där information blir underordnat inspiration. 
De gör aldrig avkall på den inre rösten. 
  
Lusten att vilja samla erfarenheter innebär att skådespelare håller sig med en 
kontinuerligt växande kunskaps- och erfarenhetsbas. De söker, letar och samlar in 
information från vitt skilda källor. En källa till inspiration finner de ofta på vad som kan 
verka vara helt ologiska platser, exempelvis i gräl med sin man, på spårvagn/buss/ 
tunnelbana eller på ett café. Detta konstanta samlande liknar Lönnquists tankar om 
kunskapsväskan, som sägs innehålla en forskares allt samlade vetande och referenser. 
(se avsnitt 4.3) Vi hade inledningsvis tankar kring att informationssökning och 
informationsbehov är något som kan ändras i samband med att skådespelaren får mer 
yrkeserfarenhet. (se avsnitt 1) Några sådana tendenser har vi inte kunnat uttyda ur vårt 
material. Vi har inte kunnat belysa informanternas informationsbehov ur ett 
erfarenhetsperspektiv, därför låter vi detta antagande förbli ett antagande. Dock kan vi 
uttyda att det är en fördel med erfarenhet då den så kallade kunskapsväskan växer och 
skådespelaren har mer stoff att söka igenom inom sig själv. 
 
De flesta av våra informanter har ofta flera parallella behov, som de bollar med 
samtidigt men som de ger olika prioritering. På så vis kan de sägas vara personer som 
tycker om att ha många järn i elden. Informanterna har ofta flera projekt på gång 
samtidigt. De har sällan endast en uppsättning att arbeta med, utan flera som löper 
parallellt. En uppsättning spelas, en annan repeteras och kanske planeras en tredje. 
Spink et al. talar om människans benägenhet att utföra komplexa informationssökningar 
inom olika ämnen samtidigt. (se avsnitt 3.3) Detta är något som visar sig bland annat i 
informanternas sökande efter inspiration till flera olika projekt samtidigt. Det har för oss 
blivit uppenbart att det är mycket viktigt för skådespelare att kunna fungera på flera 
olika plan samtidigt. Deras yrkesvardag medför att de måste hålla mycket i huvudet, 
detta gör att de i sin tur måste hämta inspiration till många projekt samtidigt. 
Inspirationen är drivkraften som ger deras lust näring och som ger dem ork att utföra sitt 
yrke. Eftersom de framhåller lusten att agera som avgörande för yrkesutövandet kan vi 
se att de i sin yrkesroll skiljer sig från andra människor, som vid ett informationsbehov 
vanligtvis ställer en fråga till ett informationssystem. En skådespelares löpande 
informationsbehov styrs i mångt och mycket av att de är beroende av inspiration för att 
ge näring till lusten. Detta innebär att de inte alltid har något uttalat konkret 
informationsbehov. Detta ser vi som speciellt för dessa användare.  
 
I de fall konkreta informationsbehov uppstår är de i stort sett alltid relaterade till 
specifika problem. Sådana problem kan ta sig uttryck i att finna information om en viss 
person eller tidsepok. Detta leder till att informanterna även gör mer riktade sökningar. 
Vi kan således se att skådespelare använder sig av alla de typer av söksätt som bland 
annat beskrivs av Wilson och Erdelez (se avsnitt 3.3 respektive 4.1). Vi vill dock betona 
att det är det kontinuerliga informationssamlandet som vi funnit vara utmärkande hos 
skådespelare.  
 
De metoder som skådespelarna använder sig av för att anskaffa information är riktad 
och slumpmässig sökning samt ett konstant samlande. De väljer att betrakta och studera 
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sin omgivning, människor, djur och företeelser, främst i syfte att samla in information. 
Dessa avsökningar kan även ske i rekreations- och avslappningssyfte, som vid 
radiolyssnande, TV-tittande och läsning. Williamson menar att man ofta kan upptäcka 
både behovs- och intresserelaterad information under tiden man söker annan 
information. (se avsnitt 3.3) Även Foster och Ford kan sägas beröra detta genom sin 
studie av forskares förmåga att av en lycklig slump göra upptäckter. (se avsnitt 3.3) 
Detta är något som blir tydligt då våra informanter beskriver hur de påträffar 
information då de inte aktivt söker den, till exempel när de är ute på stan, handlar i 
matvaruaffären eller för diskussioner med vänner och bekanta. Det som vi ser som 
utmärkande för våra informanter är att det konstanta samlandet inte följer någon 
struktur. De följer istället sina impulser och fria associationsbanor vilket gör att de 
utmärker sig eftersom de kan finna inspiration i de mest underliga källor. Detta kan 
jämföras med Stams påståenden om att konstnärer läser mycket och letar igenom stora 
mängder information som de väljer utifrån tillfälligheter. De låter kreativiteten leda dem 
vidare. (se avsnitt 3.6.1) 
 
Flera av informanterna ägnar sig åt att samla på sig information för att sedan 
vidarebefordra eller lagra den. Marshall menar att det är vanligt att på något sätt samla 
och organisera den information man har stött på. Detta görs enligt Marshall för att man 
sedan ska kunna dela med sig av informationen. Fördelning av information är av stor 
social betydelse, genom fördelning knyts och bibehålls många sociala kontakter och 
nätverk. (se avsnitt 3.3) Något som visat sig vara en framträdande egenskap i 
skådespelarnas informationsbeteende är att deras vilja att dela med sig av information. 
På teatern samt skådespelarna emellan byts mycket information och det pågår ständigt 
diskussioner om sådant som setts och hörts, om sådant som kan relateras till en viss 
uppsättning eller karaktär. På så vis suger de åt sig information, inte bara åt sig själva, 
utan även för att fördela den. De tar med sig och lånar ut urklipp, filmer och böcker. De 
tipsar varandra om utställningar, uppsättningar och TV-program. De gör det med en lust 
och glädje, som vi tror härrör både från en stor passion för yrket samt från den betydelse 
de ger det motspel de får på scen. Eftersom de är måna om och beroende av varandras 
prestationer och av bra motspel, ser vi fördelningen av information som tecken på att de 
har en stor passion för sitt yrke. 
 
Vi har kunnat urskilja två typer av förhållningssätt till information samt till hur man 
informerar sig. Några av informanterna söker och letar ständigt efter källor till 
information. De gör det av lite olika skäl, antingen av en önskan att göra allt så sant som 
möjligt eller av en känsla av lätt prestationsångest. Motpolen till detta frekventa 
anskaffande av information utgörs av de som helst inte söker eller letar efter 
information alls. Här möts vi, inte av en direkt motvilja till information, utan istället av 
en viss skepsis. För mycket information ses som hämmande, som ett kreativt självmord.  
Vi har inte studerat informanternas personlighet men tycker oss ändå se vissa likheter 
med Heinströms studie där hon talar om personlighetens betydelse vid 
informationssökning. (se avsnitt 3.4) Det är tydligt att de av informanterna som frekvent 
söker efter information, med mer riktade sökningar, har en drivkraft, en iver av att veta 
allt samt en rädsla av att missa något som kan finnas där ute. De vill ständigt få sin 
kunskapsväska att växa och utökas. De som sällan känner ett behov av att söka efter 
information har en mer avslappnad attityd till begreppet information. Lite av ’jag vet 
vad jag behöver veta och skulle det visa sig att jag verkligen behöver ta reda på något, ja 
då gör jag det.’ De använder sig i stor utsträckning av sina tidigare samlade erfarenheter 
utan att känna någon särskild stor press av att behöva få sin kunskapsväska att växa 
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genom att aktivt söka information. Ross talar om vikten av tidigare erfarenheter för att 
utvärdera informationen man påträffar. (Ross 1999, paginering saknas) Alla 
informanterna säger sig ha intresse av att hålla sig uppdaterade om vad som händer i 
omvärlden, för att kunna förmedla budskap. Återigen visar de på vikten av att kunna 
förmedla trovärdiga budskap. Därför prioriterar de allmänbildning och drivs av lust att 
söka densamma.  
 
Med anledning av det som påpekades i kapitel 2, om olika typer av gestaltning och 
forum, vill vi här påpeka att studiens informanter inte gör någon skillnad mellan att 
anskaffa information inför medverkan i en teateruppsättning eller att göra en TV-serie. 
Däremot gör alla informanter skillnad på informationsanskaffning inför gestaltning av 
en verklig respektive fiktiv person. 
 
Sammantaget anser vi att detta visar på hur komplext ett informationsbeteende kan vara, 
att generalisera och dra alla användare inom en grupp över samma kam kan vara 
vanskligt. Det finns inom en användargrupp alltid grupperingar som visar på olika 
egenskaper. Vi tycker dock att detta inte behöver betyda att man inte kan visa på vissa 
gemensamma drag som utmärkande för en viss användargrupp. 
 
De informationssystem som informanterna nyttjar utgörs till största del av de själva, 
deras tidigare erfarenheter och den inre rösten. Därefter följer sociala kontakter, inom 
familjen, på teatern, bland kollegor et cetera. Flertalet av dem säger sig inte använda 
Internet särskilt mycket, dels beroende på ointresse dels beroende på bristande tålamod, 
kunskap eller utrustning. Vi tänker oss att dessa orsaker till att inte använda Internet 
skulle kunna härröras till att de känner sig begränsade till att söka på ett visst sätt. De 
sökvägar som finns tillgängliga är på sätt och vis låsta, det finns bara ett sätt att göra 
sökningarna på, nämligen genom att ställa en korrekt fråga till ett söksystem. 
Informanterna visar på tendenser att vilja vara rörliga, kunna öppna egna vägar, följa 
intressanta spår och låta inspirationen flöda fritt. Ett informationssystem som Internet 
skulle kanske hejda detta flöde. Vi uppfattar det som att informanternas val att inte 
använda Internet grundar sig i en rädsla att bli begränsade. Det bör även påtalas att de 
flesta informanter är av en generation som inte är uppvuxen med dator och Internet i 
hemmet, vilket skulle kunna vara en orsak till deras ointresse. De informanter som är av 
den yngre generationen använder sig gärna av Internet för att göra främst specifika 
sökningar. Den äldre generationen vänder sig hellre till litteratur eller andra källor. 
Spink et al. diskuterar informationssystems oförmåga att låta dess användare göra 
sökningar på flera plan samtidigt, att de inte är gjorda för så kallade multitasksökningar 
(se avsnitt 3.3). Denna begränsning hos många informationssystem skulle kunna få 
konsekvensen ickeanvändning. Eftersom skådespelare ofta söker information utan att ha 
ett konkret behov försvåras nyttjandet av informationssystem som i användningen 
kräver specifika problem. 
 
Cowan nämner i sin studie att det ofta förekommer ett stereotypt tänkande kring 
konstnärer på bibliotek, då de inte använder biblioteket så som bibliotekarierna önskar. 
Konstnärernas browsingbeteende på bibliotek ses som negativt. (se avsnitt 3.6.2) Stam 
påpekar att konstnärer behöver tillgång till stora mängder material och att de väljer 
utifrån tillfälligheter, alltså att de inte alltid använder sig av konkreta sökfrågor. (se 
avsnitt 3.6.1) Vi vill påpeka att vi är medvetna om att dessa påståenden grundar sig i 
studier av bibliotekariers attityder och åsikter om en grupps användande av bibliotek. 
Därmed skiljer sig dessa tankars upphov från det perspektiv ur vilket vi bedrivit vår 
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studie. Vi har talat med användargruppen i sig, Stam har talat med bibliotekarierna som 
har betraktat en användargrupps beteende.  
 
Utifrån vår studie kan vi se att skådespelarnas informationsbeteende till viss del skiljer 
sig från konstnärernas påstådda informationsbeteende, även om det också finns vissa 
likheter. De har det gemensamt att de ofta browsar stora mängder material, litteratur 
eller information i annan form. Våra informanter ser gärna att biblioteken utökade sina 
samlingar, främst inom dramatik och lyrik. Men trots detta anser de att biblioteken 
oftast är en guldgruva vad gäller att finna och söka efter information. De vet vad de får 
på biblioteket. Man skulle nästan kunna säga att de anser biblioteket vara en garanti för 
att få god information. I förhållande till informanternas övriga källor till information, 
spelar biblioteket inte en central roll. Några av informanterna använder sig i mycket stor 
utsträckning av biblioteket, men generellt sett anser vi att biblioteket som källa är 
underordnat andra källor. Cobbledick beskriver i sin studie hur de konstnärer hon 
intervjuat söker inspiration, att i princip vad som helst kan starta en associationskedja. 
När de däremot använder sig av biblioteket vet de var de ska söka. Däremot möts inte 
alltid deras behov av biblioteket, den litteratur som skulle kunna vara lämplig finns inte 
att tillgå. (se avsnitt 3.6.3) Våra informanter upplever stundtals att de inte kan få tag på 
den information som skulle vara användbar för dem. Till skillnad från Cobbledicks 
informanter, säger de att deras behov ofta möts, att de får den hjälp de behöver för att 
finna lämplig information. Våra informanter ger överlag ett mycket positivt omdöme till 
biblioteket som institution och värdesätter dess plats i samhället oerhört högt. Vi vill 
påpeka att det kan föreligga en viss risk för att detta positiva omdöme av biblioteket kan 
speglas i hur de värderar bibliotekets samlingar samt den hjälp de får på biblioteket.  
 
Huruvida det råder ett liknande stereotypt tänkande om skådespelares informations-
beteende på bibliotek och bland bibliotekarier i Sverige, så som det gör om konstnärers 
informationsbeteende i USA, låter vi vara osagt. Vi förutsätter dock att om 
skådespelarna skulle märka av att de betraktas som om de har brister i sitt informations-
beteende skulle de inte anse biblioteket vara den guldgruva till information de anser att 
det är.  
 
Det är viktigt att återigen påtala att begreppet information har väckt en viss motvilja hos 
våra informanter. Då de ser information som någonting tekniskt och sterilt, har de haft 
svårt att relatera till begreppet. Cowan menar att konstnärer finner information som ett 
statiskt begrepp som är beroende av utomstående auktoriteter, vilket skulle strida mot 
konstnärens egen uppfattning om sitt arbete. (se avsnitt 3.6.2.) Våra informanter 
reagerade på liknande vis, flera påpekade att information inte är spelbart, utan mer 
hämmar kreativiteten, som behöver få utrymme att flöda fritt. Vi hade väntat oss en viss 
svårighet i att förklara begreppet på ett förståeligt sätt. Trots detta blev vi förvånade 
över det stora hinder ordet information visade sig vara. Informanterna blev ställda då vi 
använde begreppet i för dem okända sammanhang. Dock kunde vi slutligen, genom att 
föra en öppen dialog, diskutera fram en för båda parter fungerande betydelse.  
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8.2 Nya tankar och slutsatser 
 
Här följer en förlängning av diskussionen där vi återknyter till Erdelez teori och 
ramverk. Därefter följer våra slutsatser. 

8.2.1 Nya tankar 
 
Erdelez definition av IE som något som endast kan inträffa under tiden då individen 
aktivt söker efter annan information gör att vi inte kan säga att informanterna ägnar sig 
åt ren IE. (se avsnitt 4.1) Våra informanter har visat sig nyttja IE men än mer frekvent 
påträffar de information slumpmässigt då de ägnar sig åt bland annat vardagsaktiviteter. 
Erdelez tidigare sätt att definiera IE, innan hon utvecklade sina forskningsresultat, 
skulle därför kunna sägas passa vår studie bättre. Där tilläts även information som 
påträffats under utförandet av någon rutinaktivitet som en del av IE. I och med den nya 
definitionen av IE kan det informationsanskaffningsbeteende som de skådespelare som 
deltagit i denna studie använder sig av sorteras in under ”Other forms of OAI”. Vi vill 
påpeka att i och med detta hamnar vi vid sidan av Erdelez begrepp Information 
Encountering. Det informationsbeteende som denna studie identifierar utgörs till stor 
del av flitigt användande av slumpmässiga anskaffningsmetoder samt ett konstant 
samlande av information.  
 

  
Modell 5 (vår markering, för ursprunglig modell se avsnitt 4.1) 
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För att visa på hur informanternas slumpmässiga anskaffningsbeteende skulle kunna ta 
plats i IE måste en typisk IE-situation, under rubriken ”Stopping - avbrott i pågående 
sökning”, också behöva rymma ’avbrott i pågående aktivitet’. 
 

- Noticing – själva förnimmelsen av information som påträffas. 
- Stopping – avbrott i pågående sökning eller i pågående aktivitet. 
- Examining – värdering av användbarheten hos den påträffade informationen. 
- Capturing – processen där information tas ut och sparas för framtida 

användning. 
- Returning – ett återgående till den sökning som pågick innan informationen i 

fråga påträffades.  
 (vårt tillägg, för ursprunglig IE-situation se avsnitt 4.1) 

 
Med hjälp av en mer tillåtande modell över en typisk IE-situation kan vi nu se hur 
Erdelez indelar användare efter i vilken utsträckning de använder sig av IE som en 
metod för att anskaffa information. Hon delar in sina informanter i olika grupper. (se 
avsnitt 3.5) Om vi låter oss spekulera så skulle vi utifrån vår empiri kunna se att, om vi 
tillåter en vidare syn på en IE-situation (som nämnts ovan), informanterna placerar sig i 
dessa grupperingar på följande vis:  
 
Non-encounterers  - Christian 
Occasional Encounterers - Doris, Einar, Frida 
Encounterers - Gustav, Hanna 
Superencounterers - Allan, Beata, Isak, Jenny 
 
Detta är intressant med tanke på det konstanta samlande de alla mer eller mindre 
medvetet ägnar sig åt, i större eller mindre utsträckning. De som placerats i de grupper 
som i högre grad nyttjar IE-situationer är de som i större utsträckning medvetet samlar, 
och också väljer att skapa situationer där de kan samla, information, som att till exempel 
sätta sig på en parkbänk för att studera mänskliga beteenden. Vi har visserligen inte haft 
denna indelning i åtanke då vi planerat och genomfört intervjuerna, varför den sker på 
relativt lösa grunder. Vi anser dock att vi utifrån det material vi samlat in kan uttyda en 
grov indelning av våra informanter. Som synes är det en rätt god spridning över de fyra 
kategorierna, där de flesta rör sig inom någon form av nyttjande av IE-situationer. De 
fyra som man kan betrakta som Superencounterers har det gemensamma draget att de 
mer eller mindre förlitar sig på att slumpmässigt stöta på lämplig eller intressant 
information. Motsatsen är den informant som inte alls eller väldigt sällan upplever IE, 
det vill säga att han tillhör gruppen Non-encounterers. I denna kategori används främst 
specifika sökningar när användaren anser sig ha ett informationsbehov.  
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8.2.2 Slutsatser 
 
För att återknyta till studiens syfte, som var att undersöka skådespelares 
informationsanskaffning i relation till yrkesutövandet, har vi nedan valt att presentera 
slutsatser under rubriker som utgörs av studiens fyra frågeställningar.  
 
 
 
Vilka informationsbehov har skådespelare i relation till sitt yrkesutövande? 
De slutsatser vi kunnat dra av vår studie är att informanterna har svårt att tala om 
information i relation till sitt yrkesutövande. De talar hellre om inspiration. Information 
ter sig för dem som ett sterilt och för kreativiteten dödande begrepp. Information är helt 
enkelt inte spelbart. Skådespelarna talar om att de har behov av att finna inspiration 
inför en roll. Inspirationen kan de finna i princip överallt, på både logiska och ologiska 
platser. Allt som sätter igång en tankekedja är gångbart.  
 
 
Vilka metoder använder skådespelare för att införskaffa information? 
Skådespelare använder sig i sitt informationsbeteende till stor del av ett konstant 
samlande av information eller inspiration och erfarenheter. De gör riktade sökningar 
men förlitar sig i större grad på sina slumpmässigt insamlade kunskaper och tidigare 
erfarenheter.  
 
 
Vilka informationssystem använder sig skådespelare av?  
Vilken roll har biblioteket i skådespelares införskaffande av information? 
För att finna information och inspiration använder sig informanterna av många olika 
källor, bland annat TV, radio, film, familj, vänner och litteratur. De använder sig även 
av biblioteket, i varierande utsträckning. Biblioteket har inte alltid en central roll i 
skådespelarnas informationsanskaffning. Alla informanter uttrycker sig positivt om 
biblioteket, och verkar anse att man där kan finna det mesta, med eller utan hjälp av 
bibliotekarier. 
 
 

8.3 Slutord 
 
Det synsätt på konstnärers informationsbeteende, som presenteras i Stams och Cowans 
studier är mycket intressant.  Där diskuteras en syn på konstnärer som ser dem som om 
de vore mindre vetande och synnerligen ineffektiva och oorganiserade i sitt sökande 
efter information. (se avsnitt 3.6.1 respektive 3.6.2)  Vi har i vår empiri inte märkt några 
antydningar från våra informanter att de skulle märka av något sådant, enligt oss smått 
nedvärderande, synsätt. Med anledning av att det existerar så häpnadsväckande 
uppfattningar om konstnärers sätt att söka information vore det mycket intressant att 
undersöka hur bibliotek och bibliotekarier ser på användare som använder sig av 
information i ett kreativt yrkesutövande. Vi skulle därför vilja föreslå fortsatt forskning 
där man studerar bibliotekens attityd gentemot grupper som främst använder biblioteket 
genom ett browsingbeteende. 
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Vi vill avslutningsvis säga att det varit mycket intressant och lärorikt att ta del av och 
själva bedriva forskning om hur man kan söka, påträffa och samla information på mer 
slumpmässiga vis. Genom att fokusera på en tidigare outforskad användargrupp hoppas 
vi att vi har kunnat bidra till en breddning av förståelsen av användare inom 
forskningsområdet Biblioteks- och informationsvetenskap. Att studera ett område som 
är tämligen outforskat innebär att vi på intet vis har drunknat i något stort utbud av 
tidigare forskning. Med andra ord har vi på sätt och vis fått gå i bräschen, något vi även 
vill uppmuntra andra att göra!  
 
Vi vill framföra ett stort tack till de teatrar och skådespelare som låtit oss ta del av deras 
verksamhet och personer! Vi vill även framföra vårt tack till vår handledare för ett gott 
samarbete!
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9. Sammanfattning 
 
Vi har under vår utbildning till bibliotekarier mött mycket forskning om många olika 
användargrupper och om många olika sätt av informationsanvändning. Vi upplevde att 
det inom forskningen fanns en stor fokusering på bland annat lärares, sjuksköterskors 
och bibliotekariers informationsvanor. Vi upplevde även att det fanns ett starkt fokus på 
informationssökning där den begränsas till att bestå av ett specifikt problem. Av dessa 
skäl ville vi orientera oss bort från dessa perspektiv, för att studera en annan sorts 
informationsbeteende, ett mer otraditionellt sådant. Syftet med studien har varit att 
undersöka hur skådespelare samlar in information i relation till sitt yrkesutövande med 
fokus på anskaffningsmetoder som kan tänkas användas utöver så kallad riktad, aktiv 
sökning. Detta syfte har sedan gett följande frågeställningar: Vilka informationsbehov 
har skådespelare i relation till sitt yrkesutövande? Vilka metoder använder skådespelare 
för att införskaffa information? Vilka informationssystem använder sig skådespelare av? 
Vilken roll har biblioteket i skådespelares införskaffande av information?  
 
Vi har använt oss av Sanda Erdelez teoretiska tankar om Information Encountering – 
slumpmässigt påträffande av information under tiden man aktivt söker annan 
information – och av ett analysverktyg hon har skapat för att identifiera ett 
informationsbeteende. Vi har tagit fasta på de koder i analysverktyget som bäst speglar 
informanternas informationsbeteende. Utifrån vår empiri har vi således omarbetat 
analysverktyget för att det ska fungera optimalt.  
 
För att belysa skådespelares informationsbeteende än mer nyanserat har vi även använt 
oss av Harriet Lönnqvists tankar om kunskapsväskan. Med hjälp av detta begrepp har vi 
kunnat lyfta fram betydelsen av de erfarenheter och källor till inspiration som 
skådespelare förfogar över och hela tiden utökar genom sitt sätt att ständigt samla på sig 
information. 
 
För att få ett empiriskt material att arbeta med har vi utfört kvalitativa intervjuer med 
10, vid Statens scenskolor, utbildade skådespelare på teatrar i Sverige. Intervjuerna har 
varit fria, där frågorna ställts utifrån en intervjuguide. Denna guide har fungerat som ett 
riktmärke över vilka ämnen vi har velat belysa. I kapitlet ”Empiri” presenteras 
informanter enskilt efter den ordning intervjuerna genomförts. Eftersom vi inte har 
något fokus på ett genusperspektiv speglar inte de namn vi givit informanterna deras 
verkliga könstillhörighet. Presentationerna består, förutom av några få demografiska 
data, även av sammandrag av respektive intervju.  
 
Informanterna vill inte gärna tala om några direkta behov av information utan ser sig 
istället alltid vara beroende av inspiration. De har svårt att förlika sig med begreppet 
information i relation till sitt yrkesutövande. För dem ter sig information som ett sterilt 
och tekniskt begrepp. De anser dessutom att det är mycket hämmande för kreativiteten 
att tala om behov av information. De sätter sin lust i första rummet och för att ge näring 
till lusten söker de inspiration. 
 
För att finna inspiration väljer många av informanterna att medvetet avsöka och utforska 
sin omgivning. Detta kan bland ta sig uttryck i form av att de studerar människors och 
djurs beteende. Alla informanter avsöker dessutom sin omgivning omedvetet. På så vis 
samlar de ständigt på sig information och erfarenheter som påträffar slumpmässigt. De 
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tar sedan fram dessa för att genom inspiration väcka och bibehålla sin lust. Alla 
informanter utför vid behov riktade sökningar. I vilken utsträckning de upplever sig ha 
behov av riktade sökningar skiljer sig dock mycket mellan individerna, några drivs av 
vetgirighet och viljan att göra allt så sant som möjligt, andra skyr information eft ersom 
den anses vara hämmande i skapandet. Vi finner att det är det konstanta samlandet som 
är utmärkande för de skådespelare vi talat med. 
 
För att finna inspiration väljer informanterna att använda sig av flera olika källor, bland 
annat TV, radio, film, familj, vänner och litteratur. De avsöker dessa källor i hopp om 
att slumpmässigt påträffa information. De diskuterar, pratar och lever fram 
informationen i samverkan med andra människor. De studerar också sin omgivning 
genom att bland annat betrakta beteenden när de sitter på café, en parkbänk eller åker 
kommunalt. Allt kan vara något som triggar impulserna, som sätter igång en 
associationskedja, som i sin tur skapar inspiration. Alla uttrycker sig positivt om 
biblioteket. De ser det som en fantastisk institution i samhället, en otrolig tillgång för 
alla, som inte får försvinna. De använder sig av biblioteket i olika stor utsträckning, från 
flera gånger i veckan till någon gång om året. Biblioteket anses av informanterna vara 
en god källa. Dock kan vi uppleva att de ser det som underordnat andra källor. 
Biblioteket har inte en central roll i skådespelares informationsanskaffning. 
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Bilaga 
 
Här följer den intervjuguide vi använt oss av. Den är gjord mestadels i stolpform. 
 
 

Intervjuguide 
 
Intervjun kommer att spelas in. Godkänner du detta? 
 
Bakgrund 

- Ålder 
 
- Utbildningsbakgrund 

 
- Arbetslivserfarenhet 
 
- Pågående projekt 

o Typ av roll 
 

Beteende 
- Vad har du för behov av information/ ”ny kunskap” i ditt arbete? 

o Vilken information/”ny kunskap” behöver du inför  
§ en roll/karaktär? 
§ Produktionen? 
§ Regi? 
§ Publik? 
§ Kritiker? 
§ Rekvisita/Mask/Kostym? 

 
- Hur håller du dig à jour i din yrkesroll (forskning, nya rön, utveckling, 

fortbildning)? 
o Tidsskrifter 
o Böcker 
o Fackorganisation 
o Organisationer/föreningar 
o Kollegor 
o Personalmöten 

 
Källor 

- Var söker du efter information/”ny kunskap”? 
o Fakta/undringar i privatlivet 
o Fakta/undringar i yrkeslivet 
o Manus 
o Medietyp 

 
- Vad tycker du om dina sätt att skaffa information/”ny kunskap”? 
 
- Vad tycker du om resultaten av dina sätt att skaffa information/”ny kunskap”? 
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- Vilka förbättringar skulle du önska? 
 
- När söker du ny kunskap?/När finner du ny kunskap? 

o Arbetstid 
o Fritid 
 

- Använder du dig av biblioteket? 
o NEJ  

§ Varför inte? 
§ Vad saknas? 
§ Vad skulle biblioteket kunna ge dig? Önskemål? 

o JA 
§ Vad ger biblioteket dig? 
§ Vad mer skulle biblioteket kunna ge dig? Önskemål? 

 
- Lärde du dig informationssökning under utbildningen? Hur har du lärt dig det du 

kan om det idag? 
 
- Vilken typ av information litar du mest på? 

o På vilket sätt är du källkritisk?  
 

 


