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ABSTRACT  
 
 

Title: Information as inspiration: a study of professional artists need 

and use of information in their creative work  

 
Keywords: Information need, information behaviour, artists, creative 

work, user studies  

 
The main purpose of this essay is to investigate professional artists 

experience of the need and use of information in their creative work. I 

have collected the material through qualitative interviews with four 

professional artist working with different materials and techniques.  

 

One of the results of the study is that the artists first of all used 

information as a source of inspiration in their creative work. They 

gathered their information from various scources, for example; 

pictures, exhibitions, visual arts, books and novells, depending on 

what project they are working with. Other important information 

scources were colleges, especially for the technical information need. 

The artists also searched for information in a wide range of subjects 

and showed interest in areas that are not considerable art-related.  
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1. INLEDNING 

 

1.1 Inledning 
Vilken kunskap får vi från den aktiva handlingen när konstnären sätter sin pensel på 

duken? Vad har en konstnär för särskild drivkraft bakom sitt skapande? Att se konsten 

som kunskapskälla är ett synsätt som har vuxit fram under de senaste åren, särskilt i 

samband med den aktuella konstnärliga forskningen på konsthögskolorna i landet. Där 

finns det ett starkt intresse för att studera skapande processer, vare sig det är inom de 

konstnärliga områdena dans, musik, måleri, teater eller skulptur. Det handlar om att ta 

fasta på konstnärernas reflektioner över sitt eget arbete och över processen som har gett 

liv till verket. Efva Lilja skriver i Årsbok för konstnärligt FoU 2006 om sin egen 

konstnärliga process inom dansen. Hon betonar reflektionen som en viktig del i 

kunskapsproduktionen. Att arbetet med den konstnärliga processen har genererat mycket 

material och genom dokumentation av media, publikkontakter och konferenser har de 

som medverkat tvingats formulera tankar kring projektet som de annars kanske inte 

skulle ha vågat säga. Reflektionen har bidragit till att verket har ifrågasatts, kritiserats 

eller hyllats, och erfarenheterna kring skapandet har blivit desto fler. Lilja menar att 

konstnärlig forskning ger legitimitet åt den konstnärliga processen som metod, men även 

att den också ger acceptans åt en annan form av kunskapsdefinition. Alltså insikter kring 

vad och vilken slags kunskap som generas i en konstnärlig skapandeprocess. 1   

 

Kunskapen om konstnärliga skapandeprocesser kan även studeras ur ett 

informationsvetenskapligt perspektiv kring konstnärers informationsbehov. På samma 

sätt som konstnärliga doktorander studerar sin egen skapande process kan även 

informationsvetenskapen studera konstnärers skapande process utifrån deras 

informationsbehov. I denna studie vill jag ta reda på vilken slags kunskap som används 

och genereras i en skapande process, genom att jag undersöker yrkesverksamma 

konstnärers informationsbehov och informationsanvändning.  

 
                                                 
1 Lilja,Efva (2006), Rörelsen som kroppens minne (om dans och åldrande). I:  Lind, Thorbjörn (red.). 
Konstnärligt FoU-Årsbok 2006. Konstnärlig forskning: Artiklar, projektrapporter & reportage. s 99 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att mot bakgrund av diskussionerna kring forskningen kring 

skapande processer studera vilket behov av information och vilken användning av 

information yrkesverksamma konstnärer har. Några övergripande frågeställningar som 

jag har tagit fasta på är;  

- Vilket behov av information har informanterna vid skapandet av sina konstnärliga 

projekt? 

- Hur ser informanternas urval och användning av information ut i en specifik 

skapande process? 

- Vad anser informanterna om sitt och övriga konstnärers förhållande till 

information?  

 

1.3 Centrala begrepp och definitioner   
Begreppet information kan inom informationsvetenskapen definieras på många olika sätt. 

Enligt Michael Buckland går det att skilja på tre olika typer av information; information 

som process, information som kunskap och information som föremål. 2 I min uppsats 

intresserar jag mig för alla tre typer av informationsdefinitioner, detta för att inte 

begränsas till synen på att information enbart handlar om föremål eller dokument. 

Informationsvetenskapen domineras av ett kognitivt synsätt på information, där 

informationen betraktas som en mänsklig konstruktion och där fokuseringen ligger på hur 

människor skapar mening ur information. 3 Information kan även beskrivas som 

”potentiellt relevanta data”4 och då skiljer man ofta mellan ”data”(enkla upplysningar), 

”information”(potentiell kunskap) och ”kunskap”. Den potentiella kunskapen ses som en 

ganska komplex mental process.5   

 

I min uppsats ser jag även information ur ett brett perspektiv. Allting kan vara 

information, små stoff från visuella källor (bildliga källor), muntliga källor eller 

textbaserade källor som tillsammans kan bli till kunskap. I undersökningen tolkar jag 

                                                 
2 Buckland, se Limberg, Louise (2002), Informationssökning och lärande: en forskningsöversikt, s 21 
3 Ibid, s 22 
4 Höglund, Persson, se Limberg, Louise (2002), s 19 
5 Ibid, s20 
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även informanternas svar utifrån detta synsätt. Inom informationsvetenskapen, men även 

inom filosofin ses information som någonting format, ”någonting som når oss i en färdig 

gestalt”, eller kanske även som ett slags material för de flesta typer av kunskap. 6 

Kunskapen är till skillnad från information snarare det innehåll som skapas utifrån de 

stoff av information som personen tar till sig.7 Därmed är det viktigt att skilja mellan 

information och kunskap även om de två begreppen relaterar till varandra.  

 

Inom informationsforskningen skiljer man mellan informationsbehov, 

informationssökning och informationsanvändning. Dessa begrepp kan underordna sig ett 

fenomen som kallas för informationssökningsbeteende. Forskaren Tom D. Wilson menar 

att informationsbehov är en subjektiv erfarenhet som enbart framträder i tanken hos 

individen och därför inte direkt är observerbart. Däremot går det enligt Wilson att se 

informationsbehovet utifrån olika kontexter, där en individ (personlig kontext) innehar en 

social roll (social kontext) i den omgivande miljön (sociokulturell kontext). Dessa 

kontexter påverkar informationsbehovet genom specifika grundbehov; som till exempel 

behov som relaterar till individens yrkesroll (social kontext), eller till den personliga 

kontexten. Olika typer av behov framkommer i sin tur från olika motiv, om det är till 

exempel nyfikenhet, otillfredsställd kunskap eller konkurrenstänkande.8 Reijo Savolainen 

beskriver, liknande Wilson, hur informationsbehovet är socialt och kulturellt betingat. 

Han menar att rådande värderingar i samhället, som till exempel värdesättande av 

kunskap, påverkar informationsbehovet. Så gör även den sociala gruppens normer, men 

också på individnivå styr personens attityder och föreställningar informationsbehovet. 

Attitydernas betydelse framkommer till exempel när personen väljer informationskällor. 9 

 

Som en anknytning till uppsatsens syfte och frågeställningar så går det att fundera kring 

konstnärers informationsbehov utifrån Wilsons och Savolainens sätt att tänka. Ett 

tänkbart personligt informationsbehov när det gäller konstnärer kan vara a tt de vanligtvis 
                                                 
6 Liedman, Sven Eric, (2002). Ett oändligt äventyr: om människans kunskaper, s 62 
7 Vakkari, Pertii (2005). Informationsförsörjningen o ch informationsvetenskapen. I: Mäkinen, Ilkka, 
Sandqvist, Katja (red.); Introduktion till informationsvetenskapen, s 18 
8 Wilson, Tom D. (1997). Information behaviour: an interdisciplinary perspective. Information Processing 
& Management, Vol. 33, No 4, s 552,553 
9 Savolainen, Reijo (2005). Informationssökning och informationsbehov. I: Mäkinen, Ilkka, Sandqvist, 
Katja (red.); Introduktion till informationsvetenskapen, s 76 
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har ett stort behov av visuell information, alltså bilder eller filmer. Både för till exempel 

inspiration (upplevelsen av bilden/filmen) och för en mer praktisk anledning; att de 

behöver se hur någonting ser ut. Ett annat tänkbart informat ionsbehov för konstnärer kan 

vara att de behöver hålla sig ajour med nyheter från konstvärlden eller information från 

kollegor om nya utställningar. Detta behov skulle då kunna ses utifrån en social kontext. 

Huruvida behovet ska tolkas utifrån en personlig-, social-, eller en sociokulturell kontext 

beror enligt Wilson på vilket motivet  för behovet  egentligen är. Det finns dock problem 

med att kunna definiera ett särskilt motiv eller ett behov eftersom det är en personlig 

upplevelse. Motivet kanske i vissa fall blir klart för personen först i efterhand när 

informationen har skaffats fram. På samma sätt kan det för konstnärer vara svårt att i 

början av ett verk verkligen veta vad motivet är. En skulptör som trevande försöker skapa 

någonting ur en klump lera kanske utvecklar behov allteftersom arbetet fortskrider. 

Savolainen ser informationsbehov som ett svårtolkat begrepp och försöker hålla sig 

ganska pragmatiskt till det. Detta är även en hållning som genomsyrar denna uppsats. 

Därför använder jag mig enbart av Wilsons och Savolainens definitioner som en slags 

tankemodell att utgå ifrån, vid analysen av resultatet av min frågeställning kring 

konstnärernas informationsbehov.  

 

Informationsbehovet ses i forskningen som en utlösande faktor för en 

informationssökningsprocess. Inom forskningen kring informationsvetenskap beskrivs 

processen som ganska varierande, men som ”avslutas” med att individen utnyttjar den 

anskaffade informationen. Informationssökning syftar på en aktiv sökning baserad på 

personens informationsbehov och motiv för sökningen. Sökningsprocessen innefattar 

handlingar av olika slag, som till exempel att välja informationskällor eller 

relevansutvärdera det funna materialet. Även om det inom forskningen finns många olika 

modeller och varianter av tolkningar av sökprocesser, så har det ändå gått att dra 

generella slutsatser. Till exempel att det går att tala om problemorienterad 

informationssökning (lösa problem) eller vägledande informationssökning (hålla sig 

ajour), men även att informationssökningen är beroende av personliga subjektiva 

bedömningar av exempelvis informationens lättillgänglighet kontra andra faktorer (tid, 
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pengar, besvär).10 Med andra ord så är informationssökningen en komplex process som 

sätts i relation till personliga, sociala och sociokulturella kontexter, vilket även är något 

som Wilson framhåller. 11  En annan form av informationssökning är passiv sökning, som 

kännetecknas av ett planlöst informationshämtande där man får information utan att själv 

behöva skaffa den. Ett annat ord för passiv sökning är browsing, där en person som en 

biprodukt till sökning av information om A också får information om B av en slump.12 

Savolainen talar även om slumpmässig informationssökning som till exempel en 

konversation man har råkat snappa upp under en bussresa eller en artikel som man råkat 

få syn på i en affär. 13 

 

Ytterligare ett begrepp är informationsanvändning. Med detta menar jag både sökandet 

och användandet av information. Limberg skriver att det är ganska svårt att skilja 

begreppen åt eftersom företeelserna går in i varandra. Detta beroende på att de båda 

företeelserna är intellektuella aktiviteter; genom att söka information i till exempel 

textbaserade källor så tar man även in andra stoff (passiv sökning) som kan ses som data 

eller information. Särskilt svårt är det att definiera dessa två fenomen eftersom de handlar 

om komplexa processer, som tankar eller känslor. 14 I denna uppsats avser jag inte att 

koncentrera mig på sökbeteendet, men i och med svårigheter med att särskilja dessa 

fenomen så kommer ändå sökbeteendet i viss mån införlivas i redovisningen av 

informationsanvändningen.  

 

Andra begrepp som jag relativt flitigt kommer att använda mig av handlar om 

informationskällor. I uppsatsen skiljer jag mellan visuella källor (bilder, rörliga bilder, 

även mer abstrakta former av datainhämtande från upplevelser och minnen), informella 

källor (muntlig information), eller formella källor (textbaserade källor).  

                                                 
10 Savolainen (2005),s 80, 93 
11 Wilson, Tom D. (1999), Models in information behaviour research. Journal of Documentation, Vol. 55, 
No. 3, s 252, se även Savolainen (2005), s84 
12 Lönnqvist, Harriet (2003), Humanistiska forskningsprocesser och informationssökare: typologier för 
informationssökande forskare, s 14 
13 Savolainen (2005), s 80 
14 Limberg , Louise (2001).  Att söka information för att lära: En studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande, s 20, se även Wennerberg, Pia (2007), Konsthögskolestudenters 
informationssökning och –användning, s 2 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 

2.1 Konstens identitet och skapande processer – en definition 
Vad är det som kännetecknar en konstnär? I en uppsats av Karolina Nolin (2006) som 

undersöker konstbegreppet intervjuas en anställd på ett konstmuseum. Han beskriver 

konstnären som en berättare, som någon som vill uttrycka sig med sitt eget unika 

uttryckssätt. Konsten är i sin tur en intellektuell process som konstnären utövar på ett 

medvetet och reflekterande sätt. 15 Om konsten som skapande process beskriver även 

Lars-Håkan Svensson i Årsbok för Konstnärligt FoU (2006). Han menar att konstnärliga 

skapandeprocesser består framförallt av inre tanke- och känsloprocesser som styr 

produktionen av skisser och idéer, och som till slut leder fram till det slutliga verket. Han 

ger ett exempel på en litterär skapande process, nämligen den franske poeten Francis 

Ponge som har gjort den poetiska processen till ett tema i sin diktning. En av hans dikter, 

”ostronet” består av olika skisser och varianter som så småningom resulterade i den 

färdiga dikten. Poängen är att Ponge visar läsaren och betraktaren de olika stadierna i 

diktens tillblivelse och på så sätt faktiskt ”rubbar den sedvanliga balansen mellan skiss 

och slutprodukt”. Svensson menar också att Ponge visar med sitt verk att hans 

förhållningssätt till sin konst ligger helt i linje med vad som kännetecknar den 

konstnärliga forskningen. 16 

 

Konst är också en subjektiv uttrycksform. En stor del av konstverket ligger i betraktarens 

öga, vad som känslomässigt och intellektuellt engagerar åskådaren. Det finns en viss 

föreställning om att ”allting kan vara konst”, men i många fall är konsten ändå påverkad 

av rådande trender. Henrik Karlsson jämför konstnärsvärlden med vetenskapsvärlden och 

menar att de är en sluten krets i den meningen att de båda ger legitimitet åt sig själva och 

sina respektive system. ”Kvalitet i konsten är det som konstvärlden betraktar som 

kvalitet.” 17 Därmed skapas det också krav på konstens unika innehåll, att konstnärlig 

                                                 
15 Nolin, Karolina (2006). Konstnärsbegreppet – en bildpedagogisk utmaning , s 2 
16 Svensson, Lars Håkan (2006), Ostronets tysta kunskap: reflektioner över konstnärlig forskning, I: Lind, 
Thorbjörn (red.). Konstnärlig forskning: Artiklar, projektrapporter & reportage, s 74-77 
17 Karlsson, Henrik (2002), ”Handslag, famntag, klapp eller kyss?”: konstnärlig forskarutbildning i 
Sverige, s 36  
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kreativitet ska kännetecknas av originalitet och självständighet. Konstnären ska helst inte 

visa sig vara påverkad av föregångare eller kopiera tidigare verk. Legitimiteten ligger i 

konstverket, där konstverket ska ses som unikt. Enligt Karlsson är detta någonting skiljt 

ifrån akademins sätt att tänka, där legitimiteten traditionellt byggs upp med till exempel 

noggranna redovisningar av forskningsläget, litteraturstudier, en teoretisk modell och 

referenser. 18  

 

Men Karlsson menar dock att konsten har närmat sig andra områden under de senaste 

årtiondena. Från att konstnärer främst har förknippats med bestämda tekniker som till 

exempel måleri eller skulptur så utövar en nutida konstnär i större utsträckning andra 

uppgifter och uttryckssätt. Gränserna mellan konst, vetenskap, stat och marknad har 

under de senare åren börjat upplösas. Verksamheterna inom dessa områden interagerar 

med varandra allt mer. Konsten påverkas av forskningen, samhället och marknaden. Men 

dessa områden påverkas också av konsten. 19 Konstnärer får allt mer rollen som egen 

företagare och marknadsförare. Det finns också exempel på konst och kommersialism 

som närmar sig varandra med till exempel konst i modedesign eller företag som anlitar 

konstnärer för att göra reklam. 20 Karlsson menar vidare att konstnärens roll som en slags 

samhällets språkrör under senare häften av 1900-talet har allt mer försvagats till förmån 

för nya former av massmedier och kulturpersonligheter som lägger anspråk på att vara 

samhällsutvecklare. Det som Karlsson menar kan bidra till en ny profilering av 

konstnärens uppgift och roll skulle kunna vara att forskningen om konstnärligt skapande 

får en ny status inom akademin. 21 

 

2.2 Konstnärlig forskning om skapande processer 

Bakgrunden till förändringen av konstämnet kan tillskrivas när den praktiskt inriktade 

konstnärliga utbildningen 1977 fick ta plats i den akademiska världen och därmed också 

                                                 
18 Karlsson (2002), s 36 
19 Ibid s 16, 28f 
20 Nygren, Åsa, Åstrand, Madeleine (2006), Spelrummet mellan två världar: Om det teoretiska fältet mellan 
marknadskommunikation och konst, s 5 
21 Karlsson (2002), s 28ff 
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fick, enligt högskoleförordningen ”vila på vetenskaplig grund”. 22 Under de senaste åtta 

åren har Vetenskapsrådet med uppdrag från regeringen gett stöd till projekt som handlar 

om konstnärlig forskning. Genom den årliga årsboken Konstnärligt FoU som 

Vetenskapsrådet ger ut samlas artiklar som informerar om pågående forskning, projekt 

och diskussioner inom området. De olika konsthögskolorna i landet förbereder sig också 

för att starta forskarutbildningar. I Göteborg finns bland annat Sveriges och Nordens 

hittills enda konstnärliga fakultet som startade för åtta år sedan23 och i mitten av 

september 2006, vid Konsthögskolan i Malmö, godkändes de första tre avhandlingarna i 

fri konst i Sverige. 24Det som däremot verkar ses som ett problem är hur den konstnärliga 

forskningen ska utstakas, på vilka grunder de ska byggas och huruvida det verkligen går 

att hitta teoretiska ramverk till ett från grunden praktiskt ämne. Bland annat uttrycks två 

huvudargument i denna debatt; att konstnärlig forskning inte är konstnärlig och inte bra 

för konsten och konstnärerna, samt att konstnärlig forskning inte är forskning i 

vetenskaplig mening.25 Det finns en rädsla för att konsten ska bli för ”stel och 

akademiserad”, men samtidigt finns de dem, till exempel Mika Hannula, filosof och 

professor i konst på konstakademin i Helsingfors, som ser konstnärlig forskning som en 

utmaning och en möjlighet för konstnärer och forskare att skapa nätverk mellan 

varandra.26  

 

I en stor del av debatten lägger skribenter stor vikt vid skillnader, men även vissa likheter 

mellan konst och vetenskap. Bland åsikterna finns det personer, som till exempel 

Wikström (2004) och Bornholm (2007), som framhäver konstens unika undersökande 

innehåll men att konstnärlig forskning ändå skulle innebära möjligheter för att fördjupa 

                                                 
22 Josefsson, Ingela (2007), Om studier och forskning i yrkeskunnande, I: Lind, Torbjörn (red.) Konstnärlig 
forskning under lupp, s 93  
23 Fredriksson, Andreas (2005), Framtidens konstforskning formas i Göteborg , I: Lind,Torbjörn (red.), 
Metod och Praktik; texter om forskning och utvecklingsarbetet inom det konstnärliga området , s 61  
24 Hellström, Maria (2007), Vidsträckt, vildvuxet eller flackt? Om de första avhandlingarna i fri konst. I: 
Lind,Torbjörn (red.), Konstnärlig forskning under lupp, s 105  
25 Gedin, Andreas, Forskarutbildning i fri konst erbjuder skydd för konsten(…), I: Paletten, 22/8 2007, 
http://www.paletten.net/debatt.html, Hämtat: 2008-01-17 
26 Hannula, Mika (2006), Practice-based artistic research – an opportunity, a challenge and a dilemma , I: 
Lind,Torbjörn (red.), Konstnärlig forskning, s 29, 30  
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sig inom sitt ämne. 27 Andra synsätt uttrycks av bland andra filosofiforskaren Per Nilsson, 

som ser konstnärlig forskning som något som bör bedrivas på andra grunder än 

vetenskap. Han menar att inom vetenskapen strävar man efter att nå objektivitet, att ge 

det enskilda subjektet så lite utrymme som möjligt. Men hos konsten ter sig uttrycket 

tvärtom; konstnärer bedriver inte forskning utan uttrycker sin subjektivitet genom 

konstnärliga gestaltningar. Nilsson argumenterar att detta beror på att konsten inte har ett 

givet undersökningsobjekt utan konstnären måste själv konstruera eller finna det 

objektet. 28 Liknande tankar om konstens och vetenskapens åtskillnad finns även hos 

Svensson (2006), där han menar att den som ägnar sig åt konstnärlig forskning måste 

både ha en konstnärlig kompetens och en förmåga att analysera på ett sätt som är 

förenligt med de vetenskapliga diskursernas normer. Om den konstnärliga forskningen 

också ska få ett meningsfullt innehåll så bör den innefatta studier av den konstnärliga 

processen ”så som den gestaltar sig för och upplevs av en utövande konstnär”. 29  

 

Det finns alltså en föreställning bland många om att den konstnärliga skapande processen 

ska vara av ett unikt slag.  I jämförelse med andra skaparprocesser, som till exempel att 

skriva en artikel eller genomföra en utredning, handlar den konstnärliga processen om 

någonting subjektivt. Karlsson menar att det även finns en mytbildning om konstnären 

som ett ”intuitivt geni som snarare hämmas än inspireras av att förbereda sig genom att 

läsa och bedriva research”. Genom detta synsätt baserar många sin kritik på att 

konstnärlig forskning hämmar den konstnärliga nivån. 30 

 

Sammanfattningsvis är debatten kring konstnärlig forskning väldigt skiftande. Det 

intressanta är dock formuleringarna kring unik heten i konsten och den konstnärliga 

skapandeprocessen i jämförelse med en vetenskaplig forskningsprocess. I flera fall 

framhålls skillnaderna som viktiga i argumenten mot en konstnärlig forskning. Det går 

dock att fundera lite kring vilken vetenskapssyn som formuleras av debattörerna. Nilsson 
                                                 
27 Wikström, Elin (2004), Intervju med mig själv, I Lind, Torbjörn (red.), Konst, kunskap, insikt, s112, 
Bornholm, Helena  (2007), ”Det här är bara jag”. Praktiska metoder vid konstnärlig forskning inom teater. I 
Lind Torbjörn (red.) Konstnärlig forskning under lupp, s 174-176 
28 Nilsson, Per (2006), Forskningsprocesser i Konst – Introduktion. I: Lind, Torbjörn (red.), Konstnärlig 
forskning, s 139,140 
29 Svensson (2006), s 74, 77 
30 Karlsson (2002), s 38 
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menar till exempel att man inom vetenskapen eftersträvar objektivitet, att ge subjektet så 

lite utrymme som möjligt. Detta är någonting jag själv ställer mig frågande till eftersom 

jag anser att all forskning innehåller en viss subjektivitet, genom ett personligt 

analyserande och reflekterande kring en undersökning av ett fenomen. Ett övergripande 

förhållningssätt som jag har i denna uppsats är att fundera och diskutera kring vad som 

kan ses som unikt i den konstnärliga processen. Bland annat handlar en del av min 

undersökning om konstnärernas personliga syn på vad som utmärker ett särskilt 

konstnärligt förhållningssätt till information i jämförelse med ett vetenskapligt 

förhållningssätt.  

 

2.3  Konstnärers informationsbehov 
Inom informationsvetenskapen är konstnärers informationsbehov ett ganska outforskat 

område. Detta märks inte minst i samband med mitt informationssökande av relevant 

litteratur i databaser och lokala sökkataloger. Den litteratur som hittades var främst 

artiklar i tidskrifter varav många av dessa hade även flera år på nacken och behandlade 

främst konstnärers eller konststudenters användning av bibliotek. En artikel som återkom 

flera gånger bland referenser i artiklar om informationssökningsbeteenden är Susie 

Cobbledicks studie The informations-seeking behaviour of artists; exploratory 

interviews, från 1996. Det är en användarstudie där hon har intervjuat fyra konstnärer; (en 

skulptör, målare, textilkonstnär och metallkonstnär), om deras informationsanvändning 

och informationsbehov. Cobbledick uppmärksammar också det ganska tama 

forskningsfältet och menar att det är ett problem med studier som enbart ägnar sig åt att 

studera konstnärers användning av bibliotek eftersom biblioteket oftast inte enbart kan 

tillfredställa behovet av information. 31 

 

Cobbledick använde sig av tidigare personligt observerade resultat som en grund för en 

tankemodell över informationsbehov som hon utgick ifrån vid sin studie. Tankemodellen 

var indelad i fyra övergripande behov. För det första menade hon att konstnärer hade 

behov av information för att få inspiration. Det behovet kunde enligt Cobbledicks resultat 

                                                 
31 Cobbledick, Susie (1996), The information-seeking behavior of artists: exploratory interviews. The 
Library Quarterly. Vol. 66, No. 4,  s 347 
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tillgodoses genom att till exempel gå ut och titta på en plats fysiska egenskaper, eller hitta 

inspiration utifrån upplevda minnen. Cobbledick definierar detta behov utifrån att 

”allting” (tankar, känslor, böcker, filmer, upplevelser eller annan visuell information) kan 

vara en inspirationskälla. I den andra kategorin placerade hon in behovet av specifik 

visuell information. Resultatet där visade ett varierat intresse för visuella källor som 

spände över flera ämnesområden, inte bara inom konstämnet. Det kunde handla om 

konstbilder i ren konstlitteratur, fotografier, bilder av material eller tekniker. Även, hos 

vissa av konstnärerna, det egna skapandet i materialet, då konstnären arbetar utifrån sin 

egen fantasi och en slags ”trial-and-error” process. Vidare finns ett behov av teknisk 

information. Resultatet visade att konstnärerna ofta konsulterade med andra personer, 

som till exempel konstnärskollegor eller personer som sitter på en specifik kunskap om 

någonting. Slutligen fanns även ett behov av information för att hålla sig uppdaterad. 

Där visade resultatet också att konstnärerna ofta fick nyheter genom samtal med kollegor, 

men även genom prenumerationer av konsttidskrifter. 32 

 

Även om det skiljer lite mer än tio år mellan Cobbledicks studie och en magisteruppsats 

utgiven 2007 av Pia Wennerberg som handlar om konsthögskolestudenters 

informationsbehov, så finns det stora likheter i resultatet. I Wennerbergs studie 

framkommer att en majoritet av konsthögskolestudenterna använder sig av slumpmässig 

informationssökning som browsing, när de söker på biblioteket eller på Internet. I studien 

framkommer även att studenterna framhäver vikten av informella källor. Bland annat 

genom att många ansåg att det var viktigt att involvera andra personer i det konstnärliga 

arbetet eftersom de kunde genom detta samarbete lära sig olika tekniker och 

materialkunskaper. 33  

 

Polly Frank har studerat konsthögskolestudenter och deras informationsbehov i samband 

med besök på biblioteket. Hon menar, i likhet med Cobbledick, att studenternas 

informationsbehov varierade nämnvärt både när det gällde visuell- och skriftlig 

information. Bland annat visade resultatet att studenterna ofta letade efter bilder som 

                                                 
32 Cobbledick (1996), s 348-356 
33 Wennerberg (2007), s 41, 42 
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breddade deras kunskaper om konst. De använde sig även av bilder som inspirerade dem 

eller som förlöste dem vid en ”artist block” – en situation där kreativiteten går på 

sparlåga. Förutom bilder visar Frank på att studenterna gärna använde sig av skriftliga 

källor, som till exempel böcker om andra konstnärer, tidskrifter, utställningskataloger 

eller även skönlitterära noveller. Precis som i Wennerbergs, men även i Cobbledicks 34, 

studier, använde sig studenterna oftast av sökmetoden browsing när de besökte 

biblioteket. Bland annat berättade flera av de intervjuade studenterna hur de kunde leta 

efter böcker i hyllorna med någon annorlunda design eller grafisk formgivning som 

gjorde att de intresserade sig för att läsa. De bläddrade även gärna i skriftliga källor som 

inte var konstrelaterade för att hitta bilder eller annan information som de kunde få 

inspiration ifrån. 35 

 

Även Sara Shatford Layne poängterar det starka behovet hos konstnärer för både det 

visuella och den textbaserade informationen. Hon diskuterar även kring skillnader mellan 

visuella behov hos konstnären och till exempel en konsthistoriker. Konstnären väljer ofta 

bilder som informationskällor för att både få reda på hur någonting ser ut, men även för 

att bilden förmedlar en känsla eller ett uttryck som de vill åt. Ofta vet de heller inte vilken 

bild de behöver utan därför söker de genom att använda sig av sökmetoden browsing. 

Konsthistorikern däremot behöver ofta texter kopplade till bilderna som beskriver och 

diskuterar dem. Studien ger en bild av ett väldigt varierat informationsbehov för både 

konstnären och även konsthistorikern. Enligt Layne är detta beroende på att 

konstinformation (”art information”) både är visuellt och textbaserat, det rör sig inom alla 

genrer. Allting kan vara konstinformation; som exempel kan musik vara inspiration för 

en konstnär, medan en konsthistoriker som försöker förstå ett konstverks kontext 

generellt hittar sina källor i historieämnet eller i litteraturvetenskapen. 36 

 

Laurel Littrell har precis som Frank studerat konstnärers användande av bibliotek. Hon 

försöker dock studera även andra konstnärsformer än enbart bildkonstnärer; som 
                                                 
34 Cobbledick (1996), s 343 
35 Frank, Polly (1999), Student artists in the library: an investigation of how they use general academic 
libraries for their creative needs. Journal of Academic Librarianship, Vo l. 25, No. 6,  s 448ff 
36 Layne, Sara Shatford (1994), Artists, Art Historians, and Visual Art Information. The Reference 
Libarian. Vol. 47,  s 24 -26 
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exempelvis musiker, designer eller koreografer. Hon jämför även studenter med olika 

fakultetsanställda (lärare, designers, kompositörer med flera) inom samma ämne för att se 

vad som identifierar deras informationsbehov. Resultatet visar att studenter ofta söker 

information som ligger nära deras område, både för att studieuppgifter kräver det men 

även för att utforska hantverket. Fakultetsanställda, som redan har utvecklat hantverket, 

använder biblioteket mer för att söka inspiration till nya idéer och de flesta söker gärna 

information inom andra ämnesområden än konst. Liknande företeelser hittar Littrell även 

hos studenter och fakultetsanställda inom andra konstnärsfält.37  

 

Carol van Zijl och Elisabeth Gericke har till skillnad från många av de andra 

informationsforskarna en annan utgångspunkt när de studerar mönster för konstnärers och 

konstforskares informationssökningsbeteenden. De har genom en kvantitativ ansats bett 

forskare och konstnärer att gradera särskilda källor och informationssökningsmönster allt 

efter deras användning och behov. Studien visar på en tendens att användningen av 

tryckta källor minskar i förhållande till den elektroniskt trycka källan. Zijl och Gericke 

framhäver också Internets betydelse som informationskälla för både konstnärerna och 

konstforskarna, med sina snabba sökmotorer och fulltext databaser.38 

 

Sammanfattningsvis framhäver forskningen att konstnärer använder sig varierat material 

från visuella- eller textbaserade källor. Konstnärer söker även gärna bland material som 

inte är konstrelaterat. De hittar sitt material genom browsing bland ämnesområden, samt 

sätter även stor vikt på informella källor som kunskapskälla när det gäller information 

angående lokala konstverksamheter eller information kring till exempel teknik. Här finns 

alltså en ganska tydlig linje i forskningen om vad som i informationsvetenskapligt 

sammanhang kännetecknar en konstnärlig skapandeprocess.  

 

En stor del av studierna är kopplade mot användandet av bibliotek och två av studierna är 

kvantitativa studier varav en är främst inriktad på användningen av textbaserade källor 

och databaser. Detta ger i mitt tycke också en alldeles för snäv definition av konstnärligt 

                                                 
37 Littrell, Laurel (2001), Artists: The Neglected Patrons?, s 293 
38 Van Zijl,Carol, Gericke, Elizabeth M. (1998). Information – seeking patterns of artists and art scholars at 
the Vaal Triangle Technikon. South African Journal of Library & Information Science, Vol. 66. No.1 
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informationsbehov, eftersom det är tydligt att konstnärlig skapandeprocess är mer 

komplex än så. Det finns även en viss dubbeltydighet av resultatet om man jämför några 

forskare. Bland annat pekar Frank på att studenter söker information utanför konstämnet 

medan Littrell menar att de snarare söker information som ligger nära deras område. 

Möjligtvis är detta en tolkningsfråga som är beroende av vilken slags kontext studenterna 

kommer ifrån, vilket informationsbehov de får från respektive utbildning. I huvudsak får 

man även i litteraturen en ansats av jämförelse med det vetenskapliga området, vilket 

visar både på skillnader och i viss mån likheter i informationsbehovet. Detta är någonting 

som jag kommer att knyta an senare i uppsatsen i samband med analysen av mitt resultat.  
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3. METOD 

 

3.1. Urval 
För en sådan här studie där jag avser att undersöka en grupps tankar och åsikter om ett 

fenomen så passar en kvalitativ forskningstradition mycket bra. Jag valde att koncentrera 

mig på att intervjua yrkesverksamma konstnärer, med den enda avgränsningen att de 

huvudsakligen inte skulle vara inriktade mot teater, dans, eller annan performance konst. 

Det som skapar lite problem med den avgränsningen är att konstnärer idag ofta utövar 

konst som spänner över många områden. En konstnär behöver inte enbart hålla på med 

måleri utan även installationer, performance, eller till och med kombinerar dem genom 

att infoga måleri och teckning i installationen. Därmed bestämde jag mig istället för att 

försöka variera mitt urval så de flesta uttryckssätten fick vara representerade på något vis. 

I uppsatsen finns en skulptör, en serietecknare och två stycken som arbetar med både 

teckning, målning, ljud och rörlig bild. Jag valde även att hitta konstnärer som hade en 

längre erfarenhet av det konstnärliga arbetet än en konstnär som nyligen utexaminerats 

från högskolan. Detta berodde främst på att jag var intresserad av att undersöka 

konstnärer som har haft tid att utveckla sitt konstnärliga uttryckssätt och därmed också ha 

lättare att reflektera över sitt skapande. Att välja konstnärer som i stort sett kommer från 

samma generation ger också ett uttryck för en kontext. Jag valde ut fyra konstnärer, tre 

kvinnor och en man, som alla har mer än tio års erfarenhet som yrkesverksam konstnär. 

Fördelen med ett mindre antal informanter är att kunna få utförligare och mer djuplodade 

intervjuer.  

 

3.2. Beskrivning av genomförande 
Inför intervjuerna beskrev jag kortfattat i ett e-post meddelande mitt ämne och mitt syfte 

med uppsatsen för de deltagande konstnärerna. Deltagarna fick veta vad intervjuerna 

skulle användas till samt att det rörde sig om en magisteruppsats på högskolenivå. 

Tanken med att ge lite information till en början var att inte påverka deras åsikter eller 

tankar på något sätt. Till exempel så uttryckte några av deltagarna att de innan studien 

hade trott att intervjun skulle handla mer om användningen av biblioteket och 
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informationssökning i bibliotekskataloger. De menade även att de innan intervjun inte 

hade tänkt på begreppet information utifrån ett brett perspektiv. Om jag till exempel hade 

gett en alltför detaljerad beskrivning av ämnet i förväg är det mycket möjligt att svaren 

hade blivit mindre impulsiva och kanske mer påverkade av sin förförståelse. Å andra 

sidan tyckte vissa att begreppet information för dem var svårt att definiera och det kanske 

även innebar en större risk för feltolkningar. För att undvika att bli styrande eller ge efter 

för lusten att definiera allt för mycket så lade jag fokus på hur den intervjuade hade 

uppfattat frågan och vad han/hon tyckt var viktigt. Till intervjun hade jag alltså gjort en 

intervjuguide med frågor som baserades utifrån mina frågeställningar och det som har 

framkommit från den tidigare forskningen och definitionerna kring informationsbehov 

och konstnärlig verksamhet. Guiden följdes dock inte slaviskt utan beroende på vad 

personen hade berättat tidigare så gav jag nya följdfrågor och samtalen kunde därför 

utvecklas på lite olika sätt. De övergripande frågeställningar om informationsbehov, 

användning av information samt synen på ett specifikt konstnärligt förhållningssätt till 

information följde dock med som en röd tråd genom intervjun.  

 

Intervjuerna genomfördes i tre fall i konstnärernas ateljéer och i det fjärde fallet på ett 

café. Fördelen med att träffa konstnärerna i deras ateljéer var först och främst att jag 

kunde få en bra inblick i deras arbete. När de berättade om något projekt så kunde de 

också samtidigt enkelt visa mig genom bilder, skisser eller det färdiga verket vad de 

talade om. En annan fördel var den ostörda och lugna miljön, vilket var lite svårare på 

caféet. Intervjuerna spelades in på MP3 och transkriberades därefter. Namn på 

personerna, geografiska platser eller andra detaljer har jag utlämnat. Resultatet har 

därmed hanterats konfidentiellt.  

 

3.3. Analys och tolkning 
Min förförståelse av ämnet har präglats till stor del av att jag själv har studerat på 

konstskola och har även ett starkt intresse av konstämnet i sig. Fördelen med min 

förförståelse är att jag både har en inblick i konstämnet och kan lättare tillägna mig 

tänkandet kring konstnärliga skapande processer, men även att jag har erfarenhet av 

biblioteks- och informationsvetenskapens perspektiv. Det som dock kan vara en nackdel 
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med att ha en förförståelse av ämnet som ska undersökas är svårigheten att hålla en viss 

distans till ämnet. Förförståelsen kan då göra att man övertolkar vissa saker i resultatet 

eller kanske även fokuserar på saker som man känner igen. Huruvida detta skedde i 

tolkningen av resultatet eller inte är dock svårt att avgöra. Tydligt är att man både som 

intervjuare och skribent ofta uppmärksammar och tolkar in betydelse i det man hör. Detta 

behöver heller inte vara någonting negativt med tanke på att mycket arbete kring analys 

och tolkning av resultatet då redan bearbetas mentalt.  

 

Resultatredovisningen baseras alltså på mina intervjuer. Upplägget följer även samma 

mönster som användes vid intervjuerna, med de tre övergripande frågeställningarna om 

informationsbehov, användning av information och konstnärernas syn på ett särskilt 

konstnärligt förhållningssätt till information. I analysen av resultatet har jag jämfört med 

de centrala begrepp kring informationsbehov och användning som jag tidigare har 

redogjort för. Här jämförs även resultatet med den tidigare forskningen om konstnärers 

informationsbehov.  Slutligen diskuterar jag även kring vad som specifikt kännetecknar 

gruppen konstnärer och kreativa skapandeprocesser. Det som har varit svårt i 

analyseringen av resultatet är att ofta går tolkningarna av informanternas 

informationsbehov och informationsanvändning in i varandra. Detta är visserligen 

naturligt med tanke på att det är processer som inte uppstår isolerat ifrån varandra. Det 

mest problematiska har därför varit att föra en diskussion utan att saker och ting 

upprepas. Därför har jag valt att i diskussionsdelen inte dela in min analys i kapitel 

utifrån de tre frågeställningarna som jag använde mig av i resultatredovisningen.  
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4. RESULTAT 
 

4.1 Presentation av informanter 

Eva gick ut konsthögskolan 1994 och sedan dess så har hon varit yrkesverksam konstnär. 

Under utbildningen jobbade hon mycket med grafik, torrnål och koppartryck. Efter det att 

hon slutade där så har hon istället börjat utforska teckning som medium i olika former. 

Hon beskriver det själv som att hon arbetar med teckning i någon sorts gränsområde med 

andra uttryckssätt, som till exempel animerad film, performance, serier, eller stora 

installationer. Som exempel på ett arbete där hon använde sig av teckning i samband med 

performance var ett projekt som handlade om språk och kommunikation, som hon gjorde 

tillsammans med en annan konstnär. Genom tjugoen stycken stora vita papper upphängda 

på utställningsrummets väggar "samtalade" Eva och hennes kollega med teckningar. De 

kommunicerade genom att rita ett svar på varandras bilder. Det hela utvecklade till ett 

slags visuellt samtal som spände över ämnen som feminism, konstbegreppet och deras 

egna mammor. Just nu arbetar hon med ett konstverk som handlar om staden; vem som 

bestämmer hur staden ska se ut, vilka drömmar man har och vilka tankar medborgarna 

har om sin egen stad. Konstverket ska bli till en utställning där hon tillsammans med en 

annan konstnär bygger upp en stad med hjälp av lastpallar och kabeltrummor. De har 

även tänkt att de ska ta in andras tankar och samtal om staden när verket är gång på 

utställningen.  

 

Lena har varit yrkesverksam konstnär sedan hon gick ut konsthögskolan 1997. Hon 

arbetar främst med tecknade serier och måleri. Teckningen och måleriet går in i varandra, 

menar Lena. Ibland är det färg i serierna och serier i målningarna, vilket gör att det inte 

finns några tydliga gränser i hennes arbete. Eftersom hon ritar serier är hon också mycket 

intresserad av texter och berättande. Hon beskriver sin konst som litterär och 

föreställande, att det alltid finns en slags historia i det hon gör även om hon arbetare med 

andra saker som till exempel stilleben. Berättandet återkommer alltid i mer eller mindre 

bearbetade och definierade former. Hon är även verksam som lärare på en förberedande 

konstskola, vilket gör att hon just nu för tillfället inte har så mycket tid till att börja på 
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något nytt. För att hålla igång sin egen konst försöker hon dock att måla små 

stillebenmålningar, vilket hon också visar upp för mig i sin ateljé.  

 

Thomas ateljé ser ut som en snickarbod eller ett rum i en verkstad. Här trängs olika 

former av material, ritningar och stora plastdunkar. Större delen av rummet upptas av en 

lång miniatyrjärnväg med tillhörande hus och ett gammalt tåg. I andra delen av rummet 

står andra miniatyrer av berg och hus som är gjorda i brons. Thomas är skulptör i grund 

och botten och han har varit verksam som konstnär sedan han gick en utbildning 1974-

75. Från början arbetade han mycket med keramik men har under senare år gått över till 

att jobba med sten och brons. På senaste tiden har han även försökt att använda sig av 

gips, foto och video i sina verk. Han beskriver det som att han arbetar med allting som 

kommer i hans väg. Materialet har han skaffat från många olika håll. Större 

stenskulpturer har han dock gjort nere i Skåne eftersom det inte finns någon stenindustri i 

närheten där han bor. Brons och gips får Thomas lättare tag på i staden han bor i. Sedan 

många år tillbaka har Thomas även undervisat i konst. Från början på en förberedande 

konstskola (samma som Lena undervisar på för tillfället), men under senare år undervisar 

han på konsthögskolan.  

 

Mia slutade sin utbildning på konsthögskolan 1994, där hon även gick tillsammans med 

Eva. Sedan dess har hon varit verksam som konstnär. Hon berättar att innan hon började 

på konsthögskolan ville hon bli textilkonstnär, men när hon sedan blev antagen till 

måleriutbildningen på konsthögskolan så har hon arbetat mycket med måleri och 

teckning. På senare tid har hon dock börjat jobba mycket med installationer där hon 

använder sig av fotografier, video, ljud och teckning. För närvarande har Mia just haft en 

utställning av ett projekt som hon och en språkvetare har genomfört under några års tid. I 

projektet har de undersökt gamla dagböcker från agrar miljö och i utställningen har Mia 

visualiserat och presenterat dessa dagboksförfattare med ljudverk, film, fotografier och 

teckningar.  
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4.2 Konstnärernas informationsbehov 
4.2.1. Behov och inspiration 

I början av intervjun bad jag konstnärerna att fundera kring vad som inspirerade dem. 

Eva berättade att hon tar väldigt stort intryck av samtal och diskussioner hon för. Delvis 

eftersom hon själv är engagerad i estetikundervisningen på universitetet och då blir hon 

påverkad av diskussionerna som förs där. Hon tar även intryck av pågående 

samhällsdebatter, men även ”sin egen debatt” som hon uttrycker det. Eva ser sin konst 

som ett inlägg i ett samtal. Hon menar att det är ett optimistiskt sätt att se världen att det 

går att påverka någonting med sin konst, att konsten kan få samtalet att ändra riktning. Ett 

konstverk som hon menar har påverkat henne är ett blomverk som var på utställningen 

Documenta i Tyskland där ett helt torg, från att tidigare varit ett platt torg fullt med 

gångar och gräsmattor, bröts upp och såddes fullt med vallmo. Det som inspirerade henne 

var tanken att det går att förändra någonting. Att någonting som alltid har varit likadant 

går att göra annorlunda.   

 

Lena är till skillnad från Eva en person som inte tar så mycket fasta på aktuella 

samhällsdebatter. Hon beskriver sig själv som att hon har en mer melankolisk inställning. 

Även om hon säger att hon beundrar folk som är starkt politiska och engagerade i sin 

konst så anser hon att hon inte nödvändigtvis måste visa en stark åsikt i en fråga. För 

henne kan det snarare bidra till en låsning. Hon är istället inspirerad av landskap, 

människor och miljö. Hur miljöerna påverkar människor, hur det ser ut där man växer 

upp och vad som händer med människorna. Vidare berättar hon att hon hela tiden 

undersöker hur det ser ut på olika ställen, till exempel hur folk har det hemma och hur 

deras gardiner ser ut. Hon fångas även av hur det ser ut ute i olika väder och i olika 

landskap, hur städer och byar ser ut och människorna som lever i dem. Att läsa är för 

Lena väldigt viktigt. Hon säger att hon inte skulle klara sig utan det eftersom hon läser 

hela tiden, oavbrutet, både serieromaner, skönlitteratur och faktaböcker. Lena tror till och 

med att hon kanske hämtar mer inspiration från böcker och filmer än från bildkonsten, 

även om vissa utställningar eller konstnärer också såklart har påverkat henne.  

 

Thomas uttrycker ingen särskild inspirationskälla under vårat samtal, men han menar att 
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han är intresserad av landskapet, historia och sin egen historia, var han kommer ifrån. På 

senare tid har han börjat fascinera sig för kommunikationer och geografiska strukturer – 

hur folk väljer att bosätta sig, varför folk väljer just dessa platser och så vidare. Thomas 

ser sin konst som ett sätt att undersöka olika saker. Bland annat berättar han om sin 

fascination över det alpina landskapet, som resulterade i ett antal miniatyrmodeller av 

berg som skapades utifrån vaxklumpar. Även om bergen inte hade några direkta 

förebilder så menar Thomas att han ändå hade tittat i böcker, på bilder och i film från 

olika bergstrakter för att få en bild på olika karaktärer utav berg. Ett annat exempel på 

Thomas undersökande sätt är att han även hade gjort en studie som handlade lite grann 

om hans egen uppväxt, om hans by som han kom ifrån. Han berättar att hans pappa var 

hantverkare och till deras hus kom det ofta en massa folk som skulle ha hjälp med olika 

saker. I den byn flödade en hel del information, skvaller, och utbytande av andra varor 

och tjänster. Thomas gjorde utav detta ett diagram för att se hur det skulle kunna se ut i 

en by, hur information flödar och hur varor och tjänster utbytes.  

 

Likt Thomas beskriver Mia sin konst som visuellt undersökande. För henne är 

undersökandet någonting som är relaterat till henne själv, till hennes bakgrund och 

hennes upplevelser och till sitt behov att skriva och uttrycka sig. Hon funderar en liten 

stund över vad som inspirerar henne, men till sist så säger hon att det nog handlar om ”ny 

kunskap” och att det kan vara vad som helst. Hon ger ett exempel på olika upplevelser 

som till exempel när hon och en annan konstintresserad familj sommaren 2007 var på 

Biennalen i Venedig. Diskussionerna som de hade med varandra efteråt, om konsten i 

stort, om deras egna tankar kring utställningarna, gav henne mycket inspiration. Andra 

sätt som inspirerar henne kan vara en bok eller film, eller kanske en intervju som gör att 

hon vill jobba vidare med någonting. Hon intervjuande sin mormors syster i Berlin till ett 

kommande projekt som handlar om sin egen släkts förhållande till nazismen och hon 

beskriver det som att ”det är ju någonting som driver mig att genomföra det där och sen 

ska det ju komma något konstnärligt av det, men där är jag ju inte än”.  

 

4.2.2. Påverkan av andra 

Jag ställer även frågan hur mycket konstnärerna själva anser sig påverkas eller inspireras 
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av andra personer eller konstnärer. Eva berättar att hon upplever sig påverkas utav konst, 

men att hon egentligen inte ser någon stor skillnad mellan konst, musik och böcker. Hon 

tycker att allting påverkar henne. Om det är en stor upplevelse så tar hon och omformar 

det på något vis. Men hon betonar även att människor påverkar henne, om det är någon 

hon pratar med. För att komma vidare i ett verk som hon håller på med så är det viktigt 

för henne att få respons från andra, menar Eva. På frågan om Eva har många människor 

omkring sig som hon kan samtala med så svarar Eva att hon är med i ett galleri 

tillsammans med åtta konstnärer och att de har en bra kritisk dialog om varandras verk. 

Dessutom undervisar hon i estetik på universitetet och där blir det mycket diskussion 

kring studenternas gestaltningar, vilket hon tycker är viktigt. Eva menar att det är 

inspirerande att själv vara i den positionen när hon kan ge respons och kritik till andra, att 

kunna se en persons konst när den är på väg att bli till och diskutera den. Samtal är 

någonting som hon får näring ifrån, säger Eva.   

 

Lena anser också att hon påverkas mycket av andra konstnärer. Hon menar att hon 

ständigt för samtal med konstnärer, både konstnärer som hon inspireras av från historien 

men även de som hon känner. Precis som Eva är Lena med i en ateljéförening. Hon 

tycker själv att det informationsmässigt betyder väldigt mycket eftersom de tipsar 

varandra om utställningar, filmer eller mer praktiskt hur man kan gå tillväga om man ska 

redovisa vissa saker. När jag ställer frågan om hon materialmässigt och teknikmässigt har 

något stort informationsbehov, så svarar Lena att där hämtar hon ganska mycket från sina 

kollegor i ateljéföreningen. Att hon där får tips om till exempel bra papper att tuscha sina 

serier på, eller hur hon ska använda photoshop till att redigera dem. Men när det gäller 

själva utförandet så tycker Lena att hon får kunskap från sig själv, från erfarenhet. Detta 

är mer svårdefinierat, men hon kallar det för ”kroppslig kunskap”, att ”om jag tar så och 

så mycket vatten så händer det…om jag droppar ner tusch i en blöt fläck så händer det 

här. Det är ju en erfarenhet som är svår att definiera och lära ut. Det måste sitta i 

händerna. ”  

 

Precis som Eva och i viss mån Lena tycker också Thomas att det är viktigt att vädra idéer 

med andra konstnärskollegor. Thomas menar att så fort han får någon ide så har han ofta 
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samtal med en kollega eller någon som han behöver få information, kunskap ifrån. Det 

kan också påverka utkomsten, hur verket kommer att se ut, berättar Thomas. En annan 

sak som Thomas och Eva har gemensamt är att de båda också medverkar i ett 

undervisningssammanhang. Thomas som undervisar på konsthögskolan menar att det är 

lätt att kunna få utbyte med kollegor och studenter där. Thomas berättar att ofta finns det 

även paralleller till det man har gjort själv så att man kan förmedla sina erfarenheter. 

Vidare säger han att i en undervisningssituation är det viktigt att man själv är ganska klar 

över sin egen process. Däremot menar Thomas att han kanske inte påverkas så mycket av 

andra i de grundläggande idéerna han får till olika projekt. Dock så säger han sig 

inspireras av andra konstnärer. Bland annat den amerikanska konstnären Chris Burton 

som har jobbat mycket med att göra miniatyrvärldar på stora betongklumpar. Tidigt i 

hans karriär inspirerades han mycket av engelska skulptörer, men även av andra 

konstnärer som har jobbat med lite annorlunda material som till exempel fiber och borst.  

 

Mia säger att hon påverkades nog mer av andra konstnärer tidigare under sin konstnärliga 

bana. Men däremot tycker hon att det är viktigt att se vad folk gör, hur de arbetar med 

nya tekniker eller vad som folk väljer att skapa utifrån sitt material. För henne är det 

också intressant att se vad som är andra människors drivkraft i sitt skapande. Hon berättar 

om en amerikansk konstnär som har använt sig av olika arkiv för att hitta uppgifter om 

soldater som har stupat i Iran. Detta är något som hon själv tycker är ett spännande sätt att 

jobba. Konstnärens sätt att arbeta med materialet blir hon inspirerad av menar Mia. 

Däremot är det kanske inte så mycket i något projekt hon har använt sig av just den 

inspirationen i. Mia menar även om det kan vara lätt att ta lite bitar här och var från saker 

man inspireras av, så blir det mer tydligt ju längre erfarenhet hon har att man som 

konstnär försöker hitta sitt eget sätt att uttrycka sig på. För henne är det viktigt att vilja 

förtydliga sitt eget konstnärliga språk och då kan det också vara en bra sak att se hur 

andra bär sig åt, menar Mia. Hon berättar vidare om det senaste projektet kring 

dagböckerna där konst och vetenskaplig metod skulle förenas på något sätt, så har hon till 

exempel inspirerats av sin gamla professor som hon hade som lärare när hon gick på 

konsthögskolan. Läraren hade själv gjort en hel del sådana arbeten och Mia fick bland 

annat ta del av lärarens utvärderingar och resultat som hon hade gjort. Lärarens arbete 
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blev alltså en ingång i hur hon tog sig an forskningen och materialinsamlingen. Mia 

nämner också konstnären och fotografen Sophie Calls arbeten som en stor 

inspirationskälla. Bland annat eftersom Call har arbetat mycket med minnet och tolkning 

av minnet i sina verk, vilket Mia och hennes kollega själva arbetade med i projektet med 

dagböckerna. På frågan om hon har andra konstnärer omkring sig som hon pratar om sitt 

arbete med så svarar Mia att hon tar hjälp av vissa, men på olika sätt. Ibland så måste hon 

ringa till någon för att det är något tekniskt som hon inte kan, men det kan även vara att 

hon behöver prata med något när det gäller det konstnärliga också,.  

 

4.2.3. Att börja något nytt   

Under intervjun bad jag informanterna att tänka på ett projekt som de kunde berätta mer 

ingående om. En av frågorna jag ställde handlade om på vilket sätt tanken föddes till 

detta projekt. Vidare under intervjun uppkom även en fråga som handlade generellt om 

hur idéer uppkommer. Därför ska jag sammanföra informanternas svar på dessa frågor i 

detta avsnitt. 

 

Eva berättar om ett projekt som hon gjorde utifrån en sjukhusmiljö där hon jobbade med 

personalen om deras berättelser kring lycka och motgång. Tanken till det projektet föddes 

på flera håll samtidigt. Det bottnade i att Eva hade en koppling till sjukhuset, både som 

anhörig till en person som hade dött men även som patient i samband med att hon hade 

skadat sig i tummen som hade blivit inflammerad. Hon beskriver att hennes möte med 

den läkaren gav ett stort intryck på henne så att hon bestämde sig för att skriva en 

ansökan om att få göra ett konstprojekt utifrån sjukhuset. Hennes möte startade 

funderingar kring hur det är att jobba på ett sjukhus. De stora sakerna i livet händer på ett 

sjukhus och vilka tankar och minnen de anställda bär med sig, ville Eva ta reda på. Det 

som startade själva projektet var alltså att hon skrev sin ansökan till konstnärsfonden om 

att få stipendium. Det var då hon var tvungen att formulera sig vad hon skulle göra. Dock 

menar Eva att hon inte visste hur projektet skulle se ut ett vad det skulle vara för bilder 

med, bara att hon utifrån sin tankeidé kunde formulera utgångspunkten. Andra projekt 

kan starta genom en bildide, att hon redan vet hur slutprodukten ska se ut, eller någonting 

annat som är väldigt omformulerat; ”vad händer om man gör såhär?”.  
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För en tid sedan gjorde Lena en serie åt en finsk tidning där hon fantiserar om ett möte 

med en speciell person. Idén har hon burit på i några års tid men aldrig blivit av. Hon 

tänkte sig att en person, som hon kallar för ”jag” i berättelsen, går omkring i Stockholm 

och råkar stöta på August Strindberg som hamnat i någon sorts tidslucka. Bakgrunden till 

att hon valde just Strindberg är att hon länge tyckt väldigt mycket om Strindberg och 

hans böcker. Hon har länge velat göra någonting om sitt förhållande till Strindbergs 

författarskap och nu fick hon möjligheten att försöka sätta sig in i hur hon skulle bete sig 

om hon verkligen skulle springa på Strindberg i Stockholm, vad hon skulle säga och vad 

hon skulle göra. Lena berättar även att hon generellt brukar jobba på det sättet att hon har 

en lång ”inkubationstid” från det att hon har fått idén till det att hon har producerat 

någonting. Hon tycker själv att det är ganska bra att hon är långsam i vissa fall, eftersom 

att hon då kan skaffa sig erfarenhet om hur hon ska framföra det visuellt.  

 

För Thomas är det ganska olika hur klar en idé behöver vara innan han börjar ett projekt. 

Med vissa material, som till exempel vax som han skapade bergen ifrån, är det lättare att 

bara forma någonting utifrån en känsla. Däremot när det gäller material som till exempel 

sten så är det viktigare att ha tydlig och klar idé eftersom det är så pass trögt att arbeta 

med. I andra projekt som han har jobbat med så har en konkret idé, precis som hos Lena 

och Eva, vuxit fram ur en erfarenhet eller upplevelse. Thomas berättar om ett projekt med 

ett tänkbart bussnätverk som han skapade utifrån sin egen hemby. Där hade han 

inspirerats av problematiken med tillgängligheten av kommunikationsmedel. I den lilla 

byn bor det många äldre personer som har svårt att ta sig till olika ställen och Thomas 

tänkte sig att det skulle vara spännande att iscensätta det på något vis.  Han hade i samma 

veva varit i Berlin och upplevt den enorma tillgången på kommunikationer, hur lätt det 

var att ta sig till olika ställen. För honom blev det en stor kontrast mot den lilla byn på 

tvåhundra invånare. En tanke som dök upp var att upprätta en buss som körde runt 

pensionärerna till deras vanligaste ställen som de besöker i byn. Detta gjorde också att 

han inspirerades att göra busshållplatsskyltar och en linjekarta över byn, där använde han 

sig av samma grafiska form som skyltarna och linjekartorna för bussarna i Berlin hade. 

Ett annat exempel på en upplevelse som har sått ett frö till en idé var när Thomas besökte 
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Stockholm Universitets forskningsstation uppe på Kebnekaise. En dag kom det en 

helikopter som hämtade ett isblock som de hade sågat ut ur glaciären och det där 

isblocket skulle flygas ner till Stockholm. Synen av isblocket och tanken på hur viktigt 

just det vattnet var i ett (för det här fallet) forskningssammanhang, fick Thomas att vilja 

göra en installation kring vatten och dess betydelse för människor.  

 

Eftersom Mia samarbetade med en språkvetare i samband med projektet med 

dagböckerna så har hon inte något direkt svar på hur idén uppkom. Det var från början 

språkvetaren som ville forska kring gamla dagböcker från agrar miljö och det var även 

hon som valde att kontakta Mia för att göra någonting mer visuellt av det hela. Men det 

som de båda var överens om vad att de ville testa ett annat sätt att jobba. Att det var 

spännande att samarbeta med någon som hade en annan utgångspunkt än sig själv, där 

språkvetaren äger ett språk och konstnären ett annat.  

 

4.3. Urval och informationsanvändning 

4.3.1. Val av informationskällor och urval av information 

Till projektet som Eva gjorde på sjukhuset där hon arbetade utifrån de anställdas 

berättelser om lycka och motgång så valde hon att intervjua dem. De anställda fick 

förbereda sig genom att tänka ut en händelse som gjort dem lyckliga och en händelse som 

fått dem att känna motgång. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Hon bad även 

om att få följa med en läkare och fotografera personalen när de jobbade. Eva berättar om 

svårigheten med att arbeta med intervjuerna eftersom de både var långa och väldigt bra. 

För att intervjuerna skulle passa till utställningen var hon tvungen att redigera dem. Eva 

upplevde dock att hon tyckte väldigt mycket om berättelserna så hon ville försöka behålla 

dem i sin helhet på något sätt. Intervjuerna fick ligga till sig nästan ett år innan hon 

bestämde sig för att korta ner så att texterna inte blev längre än vad som ryms på ett 

vanligt pappersark. Texterna förstorades sedan och trycktes på stora blad som hängdes 

upp på väggen i utställningslokalen. Till utställningen hade hon även med teckningar och 

fotografier från sjukhusmiljöerna. Hon valde även att ta med en intervju i sin helhet 

genom ett ljudverk. Till det ljudverket gjordes ett särskilt mörkt rum där hon även hade 

placerat två lerfigurer på golvet. Lerfigurerna skulle symbolisera mötet mellan läkare och 
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patient. Besökarna på utställningen skulle då ha sällskap av dessa figurer i rummet medan 

de lyssnade på berättelsen. Jag frågar henne om hon behövde någon information om det 

praktiska arbetet med materialet och då ger Eva exempel på att information behövdes när 

alla sakerna skulle tryckas, vilket hon inte riktigt behärskar. Då pratade hon med olika 

personer för att höra hur framstallningen av materialet skulle lösa praktiskt. Bland annat 

ringde Eva till en grafiker som lärde henne screentryckning så att hon kunde trycka 

bilderna på kopparplåtar.  

 

Källor som Lena använde sig av i hennes serie om mötet med August Strindberg var 

bland annat brev skrivna av Strindberg som finns i tryckt form på biblioteket. Breven 

läste hon för att få känsla för hans språk och få en uppfattning hur han uttrycker sig, 

vilket var viktigt för att forma Strindbergs karaktär i serien. Lena berättar även att just till 

den här serien var det också viktigt för henne att hitta bilder.  Hon har bland annat använt 

sig av några olika böcker med fotografier av honom, men även av interiörer från hans 

hem, som hon försökte rita av. För Lena var det viktigt att kunna fånga Strindbergs 

utseende och miljöerna kring honom, så att det blir så naturligt som möjligt i serien. 

Samtidigt betonar Lena att det också var viktigt att försöka rita teckningarna utifrån 

hennes egen stil så att de verkligen passade in i serien.  

 

Eftersom Thomas ännu inte har iscensatt idén han hade utifrån bussnätverket över den 

lilla byn så berättar han istället om andra projekt som han har varit tvungen att inhämta 

mer information. Som exemp el så nämner han arbetet med de små modellerna av bergen. 

Där har han använt sig mycket av böcker, bland annat John Kratauers skönlitterära bok 

”Tunn Luft”, men även bilder och filmer av berg. Thomas bestämde sig för att även göra 

en serie om utrustning som man använder för bergsklättring och där hade han hämtat 

mycket från instruktionshäften och stenciler som han hade fått från klätterföreningar. 

Klätterutrustningen var även någonting som han fick idé ifrån när han själv var och 

klättrade i bergen kring Kebnekaise.  

 

I det tidiga arbetet med dagböckerna hade Mia inte riktigt någon klar bild av vad hennes 

användande av materialet skulle utmynna i. Tillsammans med språkvetaren hade de 
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bestämt sig för att undersöka sex dagböcker från agrar miljö skrivna av både kvinnor och 

män. Nästa steg var att få dagböckerna renskrivna för att de skulle kunna arbeta med 

dem, vilket personal på arkiv som de besökte hjälpte till med. Mia berättar att en av de 

första tankarna som slog henne när hon skulle bestämma sig för hur hon skulle arbeta 

med materialet var att hon ville hitta fotografier på dessa människor. På vilket sätt hon 

skulle jobba med dem var dock mindre givet. Mia menar att kunskaperna om 

informationsbehovet hade kommit allt eftersom de jobbade. För att undersöka 

personernas livsrum, var de skrivit sina böcker och hur det såg ut på gården, så besökte 

de deras hemställen. För att få kunskap om dagboksförfattarna som personer så sökte de i 

arkiv. Arkiven gav dem uppgifter om personernas levnad, familjeförhållanden, och deras 

olika verksamheter. De kontaktade även anhöriga som de besökte, samt även en av 

dagboksförfattarna som fortfarande var i livet. Genom dessa personer fick de tillgång till 

många fotografier och saker som tillhört dagboksförfattarna. Mia fotograferade och 

dokumenterade väldigt mycket under arbetets gång. Nära 400 bilder togs av gamla 

fotoalbum, platserna, dagböckerna och andra dokument. Mia berättar även att de hade 

god hjälp av personalen på arkiven för att få hjälp i sökandet efter personerna. Bland 

annat en kvinna som på egen hand hade forskat kring dagböckerna, följde med dem och 

visade platser där dessa människor en gång hade vistats. De hade mycket material att 

arbeta med och Mia berättar att urvalet av information var nog mycket beroende på vad 

de själva kände var viktigt, vad de fastnade för. Eftersom de båda skulle göra helt olika 

saker, språkvetaren sin bok och Mia sin utställning så gick processen isär under det 

arbetet. Till utställningen hade Mia skapat ett eget tidsrum åt var och en av 

dagboksförfattarna, med bilder, utskrivna handstilar från dagböckerna, teckningar, 

ljudverk med en röst som läste ur vissa delar av dagböckerna. Det var ytterligare en del 

av hennes tolkning av den personen, menar Mia. 

 

4.3.2. Information för att lösa problem 

Under vårt samtal kring de olika projekten så ställde jag frågan om informanterna kunde 

tänka sig en problematisk situation där de behövde information för att gå vidare i arbetet. 

De gav ganska liknande svar på den frågan. Eva menar att det inträffade när hon estetiskt 

skulle presentera texterna till sin utställning och då bjöd hon in några ur hennes 
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ateljéförening som kunde ge kritik och diskutera kring texterna. Lena tycker att det är 

något som sker hela tiden i arbetet, att hon stöter på problem och information hjälper 

henne vidare. Hon ger exempel på en serie hon gjorde som skulle utspela sig i en 

frikyrkomiljö. Lena menar att eftersom hon inte hade så mycket kunskap kring deras 

levnadssätt och tro så intervjuade hon en kvinna från den församlingen. Kvinnan 

fungerade alltså som Lenas informatör och gav henne jättemycket information kring olika 

saker om församlingens verksamhet. Precis som Eva och Lena använde sig Thomas utav 

en mänsklig källa för att komma vidare i arbetet. Till en utställning om vatten och dess 

betydelse så hade Thomas använt sig av vatten som andra människor, som rest runt på 

olika platser i världen, skickat åt honom. I utställningen var det av stor betydelse att veta 

var vattnet var hämtat och då kontaktade han en amerikan som hade besökt dessa platser. 

Av amerikanen fick han information om platserna och även ta del av fotografier från 

resan, som han kunde använda sig av i sin utställning. Mias svar handlar dock mer om 

hur de tolkade och använde informationen från dagböckerna. Ett stort problem var när 

den renskrivna texten inte överensstämde med originalet. För att komma vidare med det 

så de var tvungna att gå tillbaka till den riktiga källan, dagboken, för att förstå och läsa 

vad som egentligen har skrivits. Informationen kunde även misstämma när de intervjuade 

dagboksförfattaren som fortfarande levde, eftersom hon kunde minnas en sak ifrån en 

händelse medan dagboken ger en annan bild. Detta var någonting de var tvungna att 

brottas med, vad de ska ta fasta på och vilket av informationen som var en 

efterkonstruktion. Mia menar dock att i hennes arbete med material till utställningen var 

dock detta inget jättestort problem eftersom hon kunde förhålla sig lite friare till olika 

saker än vad språkvetaren var tvungen att göra.  

 

4.3.3. Informella och formella källor 

När jag ställer frågan om vad informanterna värderar mest, informella eller formella 

källor vet de flesta inte riktigt vad de ska svara. Alla intervjuade tycker att det är helt 

beroende på vilka frågor de har, vad det är de ska utforska. Lena tycker dessutom att det 

är jättesvårt att definiera varifrån de har hämtat informationen. Vilka källor det är som är 

informella och formella. Hon nämner utställningar där målningar har inspirerat henne och 

TV-program med intervjuer av konstnärer som trots mediet, skulle kunna upplevas som 
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informell information. Thomas uttrycker också tveksamhet kring informella och formella 

källor. Dock upplever Thomas att den formella informationen kanske är viktigare för 

honom eftersom det kan göra att han ge nomför ett projekt så korrekt som han vill ha det. 

Däremot kan informell information påverka honom på så vis att han bestämmer sig för att 

lägga ner ett projekt om han har fått diskutera det med kollegor och inse att tanken inte 

håller.  

 

4.3.4. Informationskälla som passar konstnärens behov 

Jag frågar även informanterna om hur en informationsskälla skulle få se ut för att passa 

deras behov, samt hur till exempel bibliotekets resurser skulle kunna utformas. Eva 

uttrycker att hon har haft mycket nytta av bib lioteket. Både bildmässigt, då hon kan vara 

ute efter böcker som har bilder i sig, men även faktamässigt. Hon berättar att hon till och 

med kan börja ett projekt med att gå på biblioteket, även om hon inte har någon uttänkt 

ide vad hon är ute efter. Då kan hon gå och leta i böcker enbart för att hitta en idé. Till 

exempel kan hon hitta en bok med bilder i som leder henne vidare. Hon beskriver det 

som om att hon får en impuls; ”nu går jag och kollar lite persisk poesi, det kanske går att 

hitta någonting”. Eva menar att man nog måste både vara fokuserad men samtidigt 

väldigt öppen för att hitta någonting.  Hon tycker också att det som biblioteket inte gör så 

ofta som är viktigt för en konstnär är att lyfta fram att saker har bilder. I hennes fall gör 

det väldigt mycket om böckerna är illustrerade med bilder, eftersom bilderna kan lägga 

till en dimension som inte texten kan. Eva uttrycker att hon har ett liknande 

tillvägagångssätt vid sökning på Internet. Men hon upplever att på Internet så måste hon 

ha en ganska färdig ide, vara konkret när hon söker, annars så hamnar hon konstigt. 

Däremot kan hon hitta saker som hon inte alls tänkte sig som kan tillföra någonting 

spännande i ett projekt.  

 

Lena är också nöjd med biblioteket. Hon tycker generellt att biblioteket är bra och det är 

ett ställe hon säger sig vara van vid att leta på. För henne handlar det om att det är 

praktiskt tillgängligt, att lätt kunna hitta Strindbergs skönlitterära böcker eller läsa om 

honom i biografier och uppslagsverk. Som exempel tar hon upp att hon fick idén om att 

läsa Strindbergs brev när hon stod och letade i romanerna. Vidare berättar hon även att 
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hon upplever sig behöva påtagliga saker: Jag jobbar ju med händerna. Jag tycker ju om 

att hålla i böcker. Om jag letar efter hantverkstekniker så tycker jag också att det är 

lättare att hitta det i bokform än på nätet. Hon förhåller också sig tveksam om det skulle 

kunna finnas en informationskälla som skulle kunna underlätta hennes 

informationshämtande. Lena uttrycker att hon kan bli övermannad av för mycket 

information. Hon skulle inte vilja påstå att hon går omkring och har för lite information. 

Snarare handlar det om hur man ska kunna välja ut informationen, vad som behövs till 

sitt arbete och vad som behövs för henne som människa.  

 

Thomas uttrycker att han inte direkt är någon som springer så mycket på biblioteket. 

Däremot tror att det mest värdefulla för honom skulle kunna vara en samlad 

informationskälla ifrån kollegor, som ett nätverk. Han refererar till konsthögskolorna och 

institutionerna där mötet mellan kollegorna är väldigt viktigt. Thomas tänker sig en slags 

gemensam erfarenhetsbank, ett Community där det går att diskutera idéer och tankar 

kring arbetet. På en fråga om han kunde tänka sig att använda ett materialbibliotek säger 

sig Thomas vara mer tveksam till om det skulle kunna tillföra så mycket värdefullt för 

honom. Han upplever sig ändå få tag på material som han kan använda. Dessutom menar 

Thomas att han tror att det är bra att ha tillgång till mycket unikt material, men för honom 

är det mer viktigt att man har förmågan att veta vad man ska göra med det.  

 

Mia tycker i samband med vårt samtal kring dagboksprojektet att det skulle behövas mer 

personal på arkiven. Eller att materialet skulle kunna göras bättre tillgängligt på nätet. 

Hon upplevde att det tog lång tid för dem att både hitta och söka informationen på 

arkiven eftersom de arkiv som de besökte hade ett gammalt och ”omständigt” system. 

När det gäller att generellt söka information så använder Mia sig mycket av biblioteket 

och Internet. Mia upplever också att hon ofta försöker ha någon linje när hon letar, att 

hon till exempel har läst något i någon tidning eller lyssnat på radion.  

 

4.4. Förhållande till information och kunskap 
4.4.1. Informationens betydelse i det konstnärliga arbetet 

Under den senare delen av intervjun ställde jag frågan om hur mycket informanterna 
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själva anser att information påverkar dem i sitt konstnärliga arbete. De är alla väldigt 

entydiga om att information påverkar dem mycket. Eva menar att om man ser 

information i ett brett perspektiv, som till exempel utbyte med andra människor, utbyte 

med annan kultur eller media och nyhetsrapporteringar, så påverkar information henne 

väldigt mycket. Det är en stor del av det som hon får inspiration ifrån. Även Mia ser 

information som någonting väldigt nödvändigt för att hon ska kunna jobba, men att 

informationen kan vara på olika sätt och att hon kan använda sig av olika källor beroende 

på vad hon ska göra för någonting. Thomas funderar dock lite mer kring sitt personliga, 

nästan psykologiska, förhållande till information. Han menar att han upplever sig själv 

vara ganska mottaglig för olika saker. Att han kan uppfatta saker ganska snabbt även om 

det inte är så uttalat. Han beskriver det som att han får en känsla av någonting, men långt 

senare har det blivit mer tydligt. Till exempel projektet med vattnet som har många olika 

bottnar, att han kan både se det som en slags resedagbok över olika platser där vattnet har 

hämtats, men även som ett politiskt verk i samband med de dagsaktuella miljö- och 

klimatfrågorna.  

 

4.4.2. Konstnärligt förhållningssätt till information 

I en del av intervjun ställde jag frågan om informanterna upplever att det finns ett särskilt 

konstnärligt förhållningssätt till information. Eva tänker sig att konstnärer söker det som 

ligger vid sidan av. Att för en konstnär kan det vara viktigt med detaljer för att komma 

igång med någonting, som till exempel en bild i en bok, medan hos andra människor som 

är enbart intresserad av texten blir bilden mindre viktig. Lena tolkar frågan så att hon 

tänker sig mer praktiskt, vad konstnärer använder. Hon menar bland annat att bilder kan 

vara viktigt, särskilt för henne själv i hennes undervisning. Överlag menar Lena att hon 

känner få konstnärer som inte är intresserad av böcker, eller konstböcker. Hon menar 

också att för de flesta konstnärer är det nog viktigt att följa med i dagstidningar och 

nyheter, eftersom hon tror att många upplever att deras verk har med tiden att göra. Till 

skillnad från Lena tänker sig Thomas mer hur utvecklingen har gått inom konstområdet. 

Thomas drar en parallell till undervisningen på konsthögskolan som under senare år att 

fått en mer teoretisk karaktär än en praktisk karaktär. Han upplever att det nu mer hålls 

mer seminarier på konsthögskolan och i konstvärlden, läses mer böcker kring konst eller 
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kring andra ämnen. Han tror därför att utvecklingen går mot att konstnärer behöver mer 

information om sitt respektive ämne de är intresserade av. ”Förut målade man tavlor av 

det man tyckte var vackert eller spännande men idag så är det mer saker som griper in i 

arbetet”, säger Thomas. Även Mia knyter an till det som Thomas berör. Hon tror att 

konstnärer är duktiga på att hämta kunskap på vilket sätt de nu ska använda det till. Det 

kanske inte är de vanliga formerna de hämtar kunskapen ifrån utan det kan vara ifrån en 

tillverkare på en industri eller någon annan som kan ge en intressant input på arbetet. Hon 

ger några olika exempel på situationer där hon har haft kontakt med bland annat en 

språkforskare för att hon intresserade sig för hur hennes tyska bakgrund kunde påverka 

hennes språk. Även vid en installation där hon behövde skapa snö mitt i juni tog hon 

kontakt med en forskare som specialiserat sig på kylskåp, vilken upplyste henne om att 

hon skulle behöva kylskåpsrör till verket för att snön inte skulle smälta.  

 

4.4.3. Kritiskt förhållningssätt  

Jag frågar även tre av informanterna om de anser att de själva eller konstnärer generellt 

har ett kritiskt förhållningssätt till information. Lena tycker att det kan vara svårt att 

förhålla sig kritisk, särskilt om hon till exempel läser recensioner av journalister som hon 

ofta brukar hålla med. Men hon tycker att det också vore trist att hela tiden förhålla sig 

kritisk, att det skulle bli en låsning i det kreativa arbetet. Thomas tycker däremot att det är 

jätteviktigt att förhålla sig kritisk, särskilt om man i ett arbete ska jobba med frågor som 

kräver just korrekt information. Han anser heller inte att konstnärer generellt är duktiga 

på att förhålla sig kritisk, att man som konstnär lättare slarvar med information. Kanske 

ligger det i konsten, att det är ett individuellt uttryck där konstnären som person vill 

förmedla en personlig tanke och en personlig åsikt som inte behöver underbyggas med så 

mycket information. Att man som konstnär har större möjlighet att tolka fritt. Mia är inne 

på samma linje, att man som journalist ska till exempel vara objektiv och så är det inte 

riktigt i konsten, utan där är det lättare att välja att vara objektiv eller inte beroende på 

vilken form av projekt som ska göras. Hon tänker sig dock att många konstnärer arbetar 

politiskt och gör verk för att kritisera någon företeelse och då borde kanske en konstnär 

känna att de har möjlighet att säga någonting genom att vara kritisk. Konst kan vara 

otroligt politisk, men då är den inte objektiv, menar Mia. Hon tror själv att det är väldigt 
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svårt för konsten att överhuvudtaget vara objektiv. Möjligtvis kanske objektiviteten finns 

i insamlandet av fakta, säger Mia. Däremot när informationen gått igenom den 

konstnärliga processen så har det transformerats till ett uttryck som har gått genom 

konstnären själv, och då menar Mia att den nog inte kan vara objektiv.  

 

4.4.4. Konstnärlig forskning  

I slutskedet av intervjun ställde jag även fr ågan vad informanterna ansåg om konstnärlig 

forskning och om det skulle påverka dem i deras arbete. Eva tycker att konst absolut kan 

vara forskning, men att konsten i så fall måste vara forskning på sina egna villkor. Det 

som dock Eva säger sig uppskatta med akademin och universitetsvärlden är samtalet. 

Detta är någonting som hon kan sakna inför konstens det, att där finns det visserligen 

kritiker som för samtal över ens egna verk, men inom akademin skulle det bli någonting 

mer. Att få svara på frågor och att känna att någon verkligen sätter sig in i det man har 

gjort. Eva anser att det är något som konst skulle kunna ha mer av, att föra samtalet 

vidare utanför verket. Hon skulle själv tycka att det var roligt att ingå i ett sådant 

sammanhang, särskilt eftersom hon då i stor utsträckning skulle tvingas att formulera sig 

och reflektera. Samtidigt vill hon inte att den konstnärliga forskningen ska innebära att 

det enbart är det skrivna ordet som är viktigt, utan att det också är verket som får tala. 

Hon hoppas på att de akademiska ramarna ska vara så pass töjbara att konst kan få plats 

utan att förlora det specifika som är just konst. Hon tror också att konstnärlig forskning 

kan tillföra annan forskning ganska mycket genom att vara det där ”aparta, rebelliska och 

ifrågasättande”.  

 

Precis som Eva tror Thomas också att konstnärlig forskning kan tillföra nya tankesätt till 

det vetenskapliga tänkandet. Det handlar om att det finns värden inom konstnärernas 

förhållningssätt som kan bidra med nya aspekter genom att konstnärerna tänker utanför 

frågan, menar Thomas. Han tycker även att det är tråkigt att det främst är konstvetare 

inom andra vetenskaper som ska vara de som examinerar doktorander inom den 

konstnärliga forskningen, även om han förstår att det finns en viss problematik. Den 

konstnärliga forskningen måste kunna bevisas på något sätt.  
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Även Mia poängterar problematiken i skillnaderna mellan det visuella språket som 

konstnärerna har och det teoretiska språket som akademikerna har. Hon uttrycker 

tveksamhet inför att doktoranderna inom konstnärlig forskning ska uttrycka sig skriftligt, 

eftersom hon tror att det lika gärna går att komma dit med det visuella språket. Hon tror 

även att det kan bli ett stort hinder för konstnärer om de tvingas teoretisera och 

verbalisera sitt konstnärskap under hela tiden de håller på, eftersom hon upplever att det 

tar så lång tid för en konstnär att hitta sitt eget uttryck. Det måste få ta den tid det tar att 

kunna skaffa sig erfarenheter. Däremot tycker hon att det kommer att bli intressant vilken 

typ av konst som kommer att komma i fråga när det gäller konstnärlig forskning och 

vilka konstnärer som väljer att bli forskare.  

 

Lena är dock mindre intresserad av konstnärlig forskning. För hennes del ser hon gärna 

att andra människor gör teoribildandet eftersom hon inte är intresserad av konst på 

teoretiskt plan. Det konstnärliga skapandet för henne är hon arbetar med händerna, det är 

det som sätter igång hennes mentala process. Däremot anser hon att det är självklart att 

konst ska kunna få vara forskning, eftersom att konst handlar om så mycket annat än att 

bara skapa någonting utifrån känsla eller att uttrycka sina känslor i färg.  

 

4.5. Sammanfattning av resultatet 
Det som är tydligt framträdande i resultatet är kopplingen mellan informanternas 

särskilda informationsbehov och deras personliga aktiviteter som intressen, bakgrund, 

värderingar och tankar. Detta gör att det är stora variationer i informanternas uttryckssätt 

och arbetsprocesser. Det är också tydligt att informanterna använder information för att 

skaffa inspiration. Alla inspirerades av olika saker, men särskilt utmärkande för dessa 

informanter var betydelsen av visuell information, minnen eller upplevelser för 

inspirationen. Informanterna var även överens om att de påverkades mycket av andra 

kons tnärer eller konstnärskollegor, både av andras konst men även samtal med kollegor. 

Kollegorna kunde ge dem information och tips om utställningar, material eller vid mer 

tekniska frågor.  
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Resultatet visar även hur varierande informationsanvändningen var i ett specifikt projekt. 

Informationen varierade mellan visuell information som fotografier och bilder, samt 

textbaserad information som instruktionshäften, böcker, brev och arkivhandlingar. 

Användningen av informella källor var också vanligt för att skaffa information i samband 

med situationer där de behöver komma vidare i arbetet. Informanterna uttryckte att det 

var utifrån vilket projekt som skulle utföras som de valde vilka informationskällor som 

var viktigast. En av informanterna menade generellt att den formella informationen är 

viktigare för honom eftersom det kan göra att han genomför ett projekt så korrekt som 

han vill ha det. Resultatet visar även att två av informanterna använder sig av ”browsing” 

för att hitta information som kan tillföra någonting spännande i ett projekt. En av 

informanterna uttrycker även att hon har ett liknande tillvägagångssätt vid sökning på 

Internet. Vidare verkar informanterna vara nöjda med sina informationskällor. Dock ser 

en informant gärna att biblioteket borde uppmärksamma bilder i böcker mer. En annan 

informant efterlyser ett nätverk, där det går att diskutera idéer och tankar kring sitt och 

andras arbeten.  

 
Alla informanter är väldigt entydiga om att information påverkar dem väldigt mycket i 

deras arbete, särskilt om man ser information i ett brett perspektiv. Information ses från 

informanternas sida som någonting som de kan skaffa inspiration och stoff till idéer ifrån, 

men även är information någonting som kan ge nya synvinklar på ett projekt. 

Informanterna har även liknande uppfattningar om vad de upplever är ett konstnärligt 

förhållningssätt till information. Det som de menar är övergripande drag hos konstnärer 

är att konstnärer intresserar sig för information som ligger vid sidan av. Det kan vara 

detaljer, som en bild i en bok, eller teknisk information som handlar om någonting annat 

än konst men som ändå kan ge en intressant input på arbetet. Som tidigare nämnt är det 

tydligt att informanterna använde sig av andra personer inom olika verksamheter som 

kunde ge en specifik information till det som konstnären behövde till sitt verk. En annan 

åsikt som uttrycks är att konstnärer generellt lättare slarvar med information och kan 

välja ut vilken information som passar deras eget syfte med verket. Två av informanterna 
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menar att det kan ligga i konsten som uttryck, att konstnären ska förmedla ett eget 

individuellt och personlig åsikt som inte behöver underbyggas med så mycket 

information. Däremot menar de att det därför ändå är viktigt att förhålla sig kritisk, 

särskilt om man i ett arbete ska jobba med frågor som kräver korrekt information. Alla 

informanter är även överens om att konsten har sitt eget språk och sina egna villkor, 

vilket skulle kunna ge problem när det gäller att infoga konst i vetenskapens område. Två 

av informanterna ser dock möjligheter i forskning om konstnärligt skapande, att konsten 

kan tillföra nya tankesätt in i det vetenskapliga tänkandet. En annan positivt möjlighet 

med konstnärlig forskning är ”samtalet om konsten”, som en av informanterna uttryckte 

sig. Att den konstnärliga forskningen kan innebära att det blir lättare för konstnärer att 

definiera och föra ett samtal över sin skapande process. Däremot anser alla informanter 

att konstnärlig forskning måste ske på konstens egna villkor, att det kan bli problem med 

att sammanföra det visuella språket med det akademiska.  
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5. DISKUSSION 
 

5.1. Informationsbehov 

Resultatet visade tydliga likheter med den tidigare forskningen kring konstnärers 

informationsbehov. Bland annat visar resultatet på en stor variation mellan 

informanternas behov av information. Det är särskilt beroende både på vilket projekt 

informanterna ska utföra men även vad som inspirerar och intresserar dem. För att få en 

bättre övergripande bild av vilka tydliga behov som informanterna har så kopplar jag 

resultatet mot Cobbledicks tankemodell över fyra övergripande behov. Cobbledick 

menade bland annat att konstnärer har ett behov av information för att få inspiration. 

Detta är någonting som också är tydligt i mitt resultat, där det visar sig att informanterna 

skaffar information för att få inspiration utifrån ett brett spektra av visuella, informella 

och formella källor. Med ett en bred synvinkel på vad som kännetecknar information så 

ser man också tydligt att mina informanter refererar till personliga upplevelser som till 

exempel en händelse eller en utställning som gav dem inspiration. Även Cobbledicks 

studie visar på att konstnärerna i vissa projekt hämtar information från personliga 

upplevelser, som till exempel skulptören som inspirerades i sitt arbete av minnen från 

bergsklättring i Wales.39 Andra studier som Franks och Laynes påtalar också det breda 

spektrat av inspirationskällor och då särskilt visuell information som bilder i skriftliga 

källor.  

 

Andra behov av specifik visuell information (Cobbledick) framkom i informanternas 

berättelser om särskilda projekt. Bland annat hade serietecknaren ett starkt behov av 

bilder i sina gestaltningar av August Strindberg, där bilderna hämtandes från olika 

skriftliga källor som biografier eller böcker som gestaltade tidsandan. Även skulptören 

behövde bilder till sina miniatyrmodeller av berg, som då hämtades i stenciler eller 

faktaböcker. Cobbledick och Wennergren med flera ringar även in behov av teknisk 

information och behov av information för att hålla sig uppdaterad. Även i detta fall har 

mitt resultat stora likheter med tidigare forskningen, då de flesta av informanterna 

använde sig av informella källor för att skaffa teknisk information. Tydligt är också att de 
                                                 
39 Cobbledick (1996), s349-351 
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flesta av informanterna tog kontakt med andra personer utanför konstkretsarna som 

forskare i ett visst material eller andra personer som satt på en specifik kunskap. När det 

gäller information för att hålla sig uppdaterad framhåller informanterna även dä r andra 

konstnärskollegor. Det som heller inte ska glömmas bort i detta sammanhang är att 

informanterna även hade behov att samtala med andra om sin konst och om andras konst. 

De menade särskilt att diskussioner kring konst med kollegor kunde vara förlösande för 

den konstnärliga processen.  

 

Tydligt är alltså att det finns en stark koppling mellan konstnärers särskilda 

informationsbehov och deras personliga aktiviteter som intressen, bakgrund, värderingar 

och tankar. Här går det också dra en parallell till Wilsons olika kontexter (personlig-, 

social-, och sociokulturell kontext) som påverkar behoven. Det jag tolkar som en 

personlig kontext och primärt behov för konstnärer är vilken sorts drivkraft och vilka 

personliga mål de har i sitt skapande. Som exempel från denna undersökning uttrycker en 

informant en stark vilja att förändra och påverka någonting med sin konst. De andra 

uttrycker istället att de har en mer personligt undersökande ingång i sina konstverk. Detta 

motiverar alltså deras informationsbehov. Att konstnärer även hittar inspiration i minnen 

och upplevelser visar också på att den personliga kontexten har en stor betydelse till 

informationsbehovet.  

 

5.2. Informationsanvändning 

Även informationsanvändandet varierade kring olika material och tekniker beroende på 

projekt. Det som dock kunde ställa till problem var hur informationen skulle väljas ut, 

gav några informanter exempel på. En sådan situation går att ställa mot en forskares som 

i sin undersökning brottas med problemen kring urval och användning av information. 

Till skillnad från forskaren så har konstnären ett friare sätt att hantera materialet. Detta är 

någonting som blir mer tydligt i projektet som Mia hade med en språkvetare. I och med 

att Mia skulle göra en utställning och språkvetaren skulle skriva en bok så gick processen 

isär under det arbetet. Materialet som de båda hade samarbetat med för att få fram gav 

upphov till olika typer av informationsurval och användning. Informanten menade även 

att urvalet av informationen var mycket beroende på vad de själva kände var viktigt och 
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för Mias del handlade det om att skapa ett rum för var och en av dagboksförfattarna. För 

denna informants del så kanske informationsurvalet handlade om en känsla av vad som 

fungerar i ett utställningssammanhang.   

 

Resultatet visar även att informanterna har svårt att värdera vilka slags informationskällor 

de använder mest, informella eller formella källor. De har även svårt att definiera dessa 

källor för sig själva. Detta kopplar jag ihop med att informanterna använder sig av så pass 

varierade material i olika projekt, så att denna värdering är ganska överflödig. Det som 

dock är tydligt är att informanterna ofta verkar veta vilka informationskällor de ska 

använda sig av. Bland annat ger några av informanterna uttryck för att de använder sig av 

browsing när de letar information för inspiration på biblioteket, men även på Internet. Att 

konstnärer ofta förknippas med att använda sig av browsing när de söker är väl vedertaget 

i den tidigare forskningen. Det ger uttryck för att konstnärer har ett väldigt öppet men 

samtidigt väldigt fokuserat förhållningssätt till vad som de kan använda i sin konstnärliga 

process.   

 

En intressant jämförelse med konstnärers skapandeprocess går att göra med Harriet 

Lönnqvist studie av olika forskningsprocesser och typer av informationssökare som 

karaktäriserade humanistiska forskare. Bland dessa olika typer av forskningsprocesser 

som Lönnqvist definierar finns ”svärmaren”, som i Lönnqvist studie gestaltades av en 

konstvetare. Lönnqvist beskriver svärmaren som en främmande fågel till skillnad från 

övriga forskarna. Svärmaren är filosofisk till sin läggning och använder en lång tid till att 

klargöra sina tankegångar. Svärmaren använder sig inte bara av forskningslitteratur utan 

även skönlitteratur som då behandlar ett brett spektrum av ämnen. Idéerna kan svärmaren 

få genom att till exempel gå på ett museum eller en utställning och på så sätt väcks 

intresset över att undersöka ett visst fenomen. Även bilder gav upphov till inspiration 

som väckte frågeställningar. När svärmaren väl skriver sker analysen samtidigt som 

skrivandet pågår.40 Liknande ”svärmaren” beskriver även några mina informanter hur den 

konstnärliga skapandeprocessen kan ta lång tid, från det lilla fröet av inspiration till att 

det verkställs. Annat som är tydligt kategoriserande (förutom det som redan tidigare har 

                                                 
40 Lönnqvist (2003), s 90-95 
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nämnts i diskussionen) är den analyserande och reflekterande hållningen i samband med 

skapandet, så som svärmaren även tenderade att göra. Inte minst är detta typiskt i arbetet 

med att skapa bildkonst som till exempel måleri eller skulpterande. Mikael 

Alexandersson har skrivit en liten studie om konstnärers reflektion vid själva skapande 

processen. Där beskrivs hur konstnären skapar en dialog med konstverket, där konstnären 

under processen kan avgöra själv när han/hon vill skapa distans till sitt objekt. Genom att 

åstadkomma brott i skapandet undviker konstnären att reproducera etablerade rutiner och 

därmed tvingas konstnären också att göra vägval i arbetet.41Detta liknar viss del en 

informationsvetenskaplig process där informationsanvändandet och informationsbehov 

går in i varandra. Med andra ord; att informationssökning och användning föder nytt 

behov av information.  

 

5.3. Det konstnärliga förhållningssättet  

Resultatet visar att informanterna upplever lite liknande tankar kring vad som utmärker 

konstnärens förhållningssätt till information. Det som informanterna framhäver som 

övergripande drag hos konstnärer är att de intresserar sig för information som ligger lite 

vid sidan av. En av informanterna menar att för en konstnär kan det vara viktigt med 

detaljer för att komma igång med någonting, som till exempel en bild i en bok, medan det 

hos andra människor är texten som är viktig. Bilden som informanterna ger av konstnärer 

är alltså en grupp som är väldigt öppet sökande efter information inom många olika 

områden. Det kan till exempel vara information som handlar om någonting annat än 

konst men som ändå kan ge en intressant input på arbetet.  

 

Det konstnärliga skapandet är väldigt individuellt och skiftande. Hos många anses konst 

vara en uttrycksform som är fri från krav och regler. Vissa framhäver också 

konstnärernas speciella drivkrafter som deras subjektivitet, originalitet och 

självständighet. För att lyckas som konstnär är dessa drag någonting som konstvärlden 

framställer som viktigt. Även mina informanter diskuterar kring originalitet och påverkan 

av andra, där alla menar att de påverkas och inspireras av andra konstnärer. En av 

informanterna klargör ändå att det är viktigt att försöka förtydliga sitt eget konstnärliga 

                                                 
41 Alexandersson, Mikael (1996), Den konstnärliga blicken: en studie om konstnärers reflektion, s 7, 14 
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språk. Detta krav på originalitet borde på många sätt göra att konstnärer tvingas hitta 

andra lösningar och nya vinklingar på sina verk. Tydligt är i jämförelse med resultatet att 

konstnärer är generellt bra på att samla viktiga informella källor kring sig som de kan 

skaffa kunskap och information ifrån.  

 

Detta är dock ingenting som är sär skilt unikt för just konstnärer. Inom 

informationsvetenskapen talar man om begreppet det osynliga kollegiet, (the invisible 

college), ett kontaktnät av kollegor eller viktiga personer som en person samlar omkring 

sig, vilket har studerats utifrån olika yrkesgrupper.42 Bland annat är det jämförbart med 

entreprenörskap och nyföretagande, där upprätthållande av kontaktnät både inom och 

mellan olika sektorer är viktigt för att utbyta idéer eller dela kunskap med varandra. 43 Inte 

minst har detta en stor betydelse i och med de förändrade arbetsuppgifter som konstnärer 

idag ställs inför. Ett exempel är konstnärers sätt att marknadsföra sig själva där gallerister 

ofta får tjäna som kontakter mellan konstnären och köparen. 44  

 

En föreställning som finns kring ett konstnärligt förhållningssätt till information är att 

konstnärer får tolka information fritt efter deras syfte med sitt skapande. Bland mina 

informanter pendlar åsikterna i den frågan. Å ena sidan uttrycker några av informanterna 

att det är viktigt att förhålla sig kritisk, men att det samtidigt är svårt att kunna vara det. 

En av informanterna menar att det snarare skulle innebära en låsning i den kreativa 

processen att hela tiden förhålla sig kritisk. De andra informanterna poängterar problemet 

för en konstnär att vara objektiv. Någon menar att det kanske ligger i konsten som 

uttryckssätt. Eftersom konstnären som person vill förmedla en personlig tanke och åsikt, 

så behöver det inte underbyggas med så mycket information. Detta är en tanke som på 

många sätt har förmedlats genom konsthögskolornas undervisning. Wennerberg visar på 

att konsthögskolestudenterna tidigare inte har några höga krav på till exempel 

vetenskaplighet i uppsatsskrivande, utan där sågs personliga åsikter som en tillgång.  

Numer i och med forskarskolorna intågande i akademin har även konsthögskolorna börjat 

                                                 
42 Lönnqvist (2003), s 16 
43 Wendelhof, Hans-Göran (2006), Nyföretagarens väg till relevant information, s 50 
44 Nygren, Åstrand (2006), s 76 
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ställa högre krav på kritiskt tänkande och refererande i samband med uppsatsskrivning. 45 

Synen på konsten som en subjektiv konstform kommer dock troligtvis inte att ändrats. 

Däremot är det möjligt att den konstnärliga forskningen ger en ny syn på konstämnet i sig 

och kanske även bidrar till diskussioner kring om huruvida konstverk ”håller” eller inte. I 

diskussionerna kring hur den konstnärliga forskningen bör se ut framhålls betydelsen av 

det akademiska samtalet kring en skapande process eller ett verk. Att samtalet kan 

innebära att de som analyserar verket får ställa sig frågor som; ”vad är verkets bakgrund 

och sammanhang”, eller ”syns de frågor och betydelser som konstnären arbetat med i 

verket ”, istället för diskutera kring ”är detta konst eller inte?”. 46 Några av informanterna 

är inne på liknande tankegångar när de uttrycker att den konstnärliga forskningen skulle 

kunna bidra med en ny typ av samtal kring konstverken och dess arbetsprocess.  

 

5.4. Förslag på vidare forskning 

I studien har många nya intressanta aspekter framkommit. Bland annat med bakgrund till 

konstnärernas allt mer flexibla roller som marknadsförare, gallerister eller egen 

företagare skulle det vara intressant att studera hur informationsanvändningen påverkas 

av detta. Ett sätt att ta reda på detta kunde vara genom frågeställningar hur konstnärer 

uppfattar sin informationsanvändning utifrån marknadsföring, utställningar, 

stipendieansökan eller andra verksamheter.  

 

Ett annat intressant ämne för vidare forskning är att ta reda på hur uppfattningen av 

informationsanvändandet i samband med de högre kraven på kritiskt tänkande i 

uppsatsskrivningen förändrats hos konsthögskolestudenter. En utgångspunkt skulle kunna 

vara frågor som gäller hur de ser på denna förändring och hur detta påverkar 

kreativiteten.   

 

 

 
 

 
                                                 
45 Wennerberg (2007), s44 
46 Wikström (2006), s 116 
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6. SAMMANFATTNING  
 

I sitt skapande har konstnärer ett stort behov av information. Information kan ge dem 

inspiration eller hjälpa dem att komma vidare i ett arbete. Bland annat visar studien att 

konstnärer har ett öppet förhållningssätt till information och använder sig av ett brett 

spektra av informationskällor, både visuella, informella och formella källor. De har även 

behov av information som inspiration. Inspirationen får de även där från varierade källor. 

I denna studie framhålls dock den personliga kontexten, som intresse, tankar, minnen och 

upplevelser, som viktig påverkan i samband med informationshämtande. De letar också 

gärna information utanför deras ämnesområde, ofta i samband med användandet av 

sökmetoden browsing.  

 

Resultatet av denna undersökning visar också att konstnärer ofta använder sig av 

informella kontakter som konstnärskollegor, för att utbyta information kring teknik eller 

hålla sig uppdaterad inom konstämnet. Det är även tydligt att konstnärer använder sig av 

informella kontakter utanför konstvärlden, som till exempel forskare eller andra experter 

på material, som kan ge dem specifik information de behöver för att komma vidare. Detta 

är dock ingenting unikt just för konstnärer utan detta nätverksskapande fenomenet är 

tydlig i många andra områden som hos till exempel entreprenörer.  

 

I jämförelse med naturvetenskapens forskningsprocess har konstnärerna en mycket större 

subjektivitet. Detta är även någonting som påverkar informationsbehovet. Bland annat 

visar det sig i till exempel val av informationskällor och hur konstnärerna använder och 

tolkar informationen. I samband med framväxten av konstnärliga forskarskolor har dock 

även konsthögskolorna börjat införa mer krav på att använda sig av kritiskt tänkande och 

refererande i samband med uppsatsskrivning. Sammanfattningsvis så tar resultatet 

förhoppningsvis död på en gammal mytbildning kring konstnären som hämmas av 

research innan en skapande process. Tvärtom visar studien på att konstnärer generellt är 

en starkt informationsanvändande grupp.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

 

Berätta om dig själv:  

- Hur länge har du varit konstnär?  

- Vilka medier/material arbetar du med? 

- Hur skulle du beskriva din konst? 

- Vilket är ditt mål, din vision med konsten? 

 

Inspiration:  

- Berätta om det som inspirerar dig.  

- Var hämtar du inspiration? 

- Hur mycket anser du att du påverkas/inspireras av andra? 

- Nämn någon konstnär som du inspireras av på något sätt? 

 

Information i ett specifikt projekt:  

- På vilket sätt föddes tanken till projektet? 

- Vad för slags kunskaper/information behövde du? 

- Vilken typ av informationskällor valde du? 

- Tänk dig en situation då du fått värdefull information som hjälpt dig att komma vidare 

i arbetet? 

- När ansåg du att ditt verk var färdigt? 

 

Förhållningssätt till information 

- Hur anser du att information påverkar dig i ditt konstnärliga arbete? 

- Om du skulle värdera; informella eller formella källor? Vad väljer du är viktigast för 

dig? 

- Hur skulle en informationskälla få se ut för att passa just dina behov? Önska! 

- Hur skulle bibliotekets resurser se ut för att passa dina behov? 

- Vad anser du karaktäriserar ett konstnärligt förhållningssätt till information? 

- Vad anser du om konstnärlig forskning?   

 

 

 


