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Abstract 

Purpose: There is very little research about fiction writers’ information 

behaviours. The aim of this paper is to explore this in an empirical study. It also 

aims to add understanding of how novelists’ information behaviour relates to 

their creative writing process.  

 

Approach: The exploratory study presents findings based on qualitative data 

from interviews with six professional novelists. 

 

Findings: The study found that the novelists have a wide and deep information 

need in their creative writing, and seek a large amount of information in their 

research. Seeking information appears also to be an important part of their 

creative process. The novelists in the study, like other artistic workers, take 

advantage of the internet and library, museum, and archive services in their 

information-seeking. They also practice some largely unique methods, namely 

visiting environments and interviewing people. The information novelists seek 

are of both objective and subjective nature.  

 

Research limitations: This is a relatively new professional group to study within 

information behaviour research, and the small sample prevents a conclusive 

analysis. Further quantitative and qualitative research would enhance and 

confirm the findings of this paper. 

 

Language: Swedish.  
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Inledning 

Med den här undersökningen vill jag studera hur och varför författare gör 

research i sitt kreativa skrivande. Research betyder att en person utför en 

undersökning för att hitta fakta, synonymt med ”efterforska” (NE, research). 

Inom skönlitteratur innebär detta att författare söker information i samband 

med skrivandet av en roman. Om du läser handböcker och facktidningar 

framträder en bild av författares research som en process intimt kopplad med 

uppfinnighet (Augustsson & Hansén 2003; Falk 1997; Jason & Lefkowitz 2005; 

Morley & Nielsen 2012; Linneroth 2015). De talar om fakta och trovärdighet i 

samband med research, men den tyngre poängen som görs är att research 

hjälper fantasin. 

 

Stämmer detta med verkligheten, och i så fall hur går det till? Handböckerna 

skrivs efter dess författares huvud och erfarenheter, men de tar inte stöd i 

forskning. Inom informationsbeteende är det vanligt att studera särskilda 

yrkesgruppers informationsbehov och sökningsprocesser (Case 2012, sid 285). 

Ändå har i princip ingen informationsbeteendestudie gjorts på skönlitterära 

författare. Detta är en kunskapslucka inom forskningsområdet.  

 

Det finns däremot en del studier om andra konstyrken, men även där har det 

länge varit få. Cobbledick (1996, sid 344-345) grunnar på om det är bilden av 

det konstnärliga geniet som ställer till det för visuella konstnärer. Bilden av 

konstnären som intuitivt och via inspiration framställer konstverk, verk som ses 

som ett uttryck av konstnärens själ. Cobbledick (1996, sid 344-345) menar att 

forskningens tystnad kring konstnärer bekräftar den här synen på yrkes-

gruppen. Detta kan även sägas om andra konstarter. 

 

Trots den romantiska bilden av konstärligt arbete har det ändå gjorts en 

koppling mellan författare och research, i och med att termen används i 

samband med deras arbete. Att studera författares informationsbehov kan ge en 

inblick i varför de gör research när det egentligen inte finns något formellt 

äkthetskrav på information i romaner. Det kan också ge en bild av vad research 

innebär för skönlitterära författare och vilka informationstyper de söker. 
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Det är inte bara forskning inom informationsbeteende som kan gynnas av 

studier om research för skönlitterärt skrivande. Det kan hjälpa bibliotekarier 

och arkivarier som ska assistera dem i informationssökning, och det kan hjälpa 

författare själva att få insikter om hur research kan bedrivas och hur de kan 

utnyttja det. Och om det är sant att många och framförallt oerfarna författare 

har få kunskaper om informationssökning, som Osborne (2010, sid 2) säger, 

kan studier om research hjälpa utbildare som kommer i kontakt med skön-

litterära skribenter.   

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att utforska skönlitterära författares 

informationsbehov och hur dessa kommer till uttryck i deras 

informationssökning i den kreativa processen. 

 

För att specificera syftet har undersökningen följande frågeställningar: 

– Hur kan skönlitterära författares informationsbehov förstås? 

– Vilka informationssökningsmetoder använder de för att hitta information de 

behöver? 

– Hur är deras informationssökning kopplad till den kreativa procesen? 

 

Teoretisk bakgrund  

För att diskutera informationsbeteende som ämne finns det behov av att 

behandla termen ”information” (Case 2012, sid 45-75). Begreppet är 

problematiskt och det går att identifiera många, icke-förenliga definitioner av 

”information” i olika discipliner där ämnet studerats. Case (2012, sid 46) 

definierar information som ”any difference that makes a difference to a 

conscious, human mind”, alltså att information är vad som än verkar vara 

betydelsefullt för en människa oavsett om detta är något externt eller 

(psykologiskt) internt. Detta är en bred definiton som Case (2012, sid 71) 

medger själv blir intetsägande för det är så mycket som kan falla in under 

definitionen. Case (2012, sid 68-71) argumenterar också för att tala om 

information som koncept istället för att försöka formulera en universell 

definiton. 
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Case (2012, sid 49-51) tar upp fyra typologier som behandlar information som 

koncept. Utifrån dem kan jag konstatera att det finns vissa likheter mellan olika 

typologiers attribut för konceptet information. Det handlar exempelvis om 

information som kan hittas externt, i både saker som ska 

informera/representera kunskap (till exempel dokument) och data från 

omgivningen. I den senare ingår företeelser som inte är menade att informera, 

till exempel ett regnmoln, men som kan bli informativa vid tolkning. Det 

handlar även om information som kan hittas internt. Detta kan betyda interna 

representationer av information och personliga tolkningar. Det uttrycks även 

med ”hur människor försöker förstå världen”. Kommunikativa eller sociala 

kontexter tas också upp som attribut. Det är viktigt att poängtera att 

information kan fås direkt mellan människor utan att använda formella redskap 

(till exempel text) som mellanhand.  

 

Inom informationsbeteende studeras informationsbehov, informationssökning, 

passiva eller oavsiktliga beteenden samt medvetna beteenden som inte handlar 

om att söka information – som att undvika information (Case 2012, sid 4-5).  

Informationsbehov betyder att en person upplever att hen har otillräckliga 

kunskaper för att nå ett mål eller liknande. Det handlar alltså om ett inre 

motiverande tillstånd som fungerar instrumentellt – behovet finns för att ett 

mål ska uppfyllas (Case 2012, sid 78).  

 

Hur informationsbehov egentligen ska förklaras har diskuterats ur olika 

teoretiska synvinklar (Case 2012, sid 81-85). Bland annat har forskare sett 

informationsbehov som en otillfredsställdhet, medveten eller omedveten (Case 

2012, sid 81-82). Känslan av otillfredsställdhet kan, men behöver inte, driva 

personen till att ställa en fråga som startar en sökning efter svar. Vissa forskare 

ser informationsbehov som en känsla av osäkerhet, ofta kopplad till att 

personen inser att de har en kunskapslucka (Case 2012, sid 82-84). För att 

minska osäkerheten och täcka kunskapsluckan söks information. Osäkerheten 

kan dock åtföljas av ångest, och detta kan motivera en informationssökning eller 

få personen att ge upp och nöja sig med det hen redan vet. Andra forskare ser 

informationsbehov som en drift för att förstå något – en situation eller ett 
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problem oftast (Case 2012, sid 84-85). Personen ställer frågor och söker 

information för att förstå det som hen inte greppar så att hen når en mening.  

 

Som illustrerat ovan brukar teorierna kring informationsbehov även mena att 

informationsbehovet fungerar som en katalysator för sökandet efter information 

(Case 2012, sid 89-91). Sökningen sker ur de kognitiva eller känslomässiga 

tillstånden, och dessa ses som drivet till att en person börjar söka information. 

Informationssökning har en tendens att definieras utifrån informationsbehov, 

och teorier om det, istället för enskilt. 

 

Den här teoretiska bakgrunden till informationsbeteende är viktigt för att förstå 

uppsatsens centrala begrepp och hur dessa förhåller sig till teorier inom 

forskningsområdet. Men, eftersom den här undersökningens ämne är 

outforskat är syftet med den explorativt. Detta innebär att det inte finns någon 

lämplig teori för att studera kreativa yrkesutövares informationsbeteende, och 

därför kommer inte heller en teoris validitet att testas.  

 

Tidigare forskning 

Även om ingen nämnvärd studie gjorts över skönlitterära författares 

informationsbeteende finns det studier om andra konstnärliga discipliner. 

Cobbledick (1996) undersökte informationsbehov och sökstrategier hos fyra 

olika visuella konstnärer genom kvalitativa intervjuer. Konstnärerna föll inom 

olika discipliner, Cobbledick (1996, sid 347) intervjuade en skulptör, en målare, 

en fiberkonstnär och en smed. Hon kom fram till att för samtliga informanter 

var tryckt material den viktigaste källan till både inspirationell och visuell 

information (Cobbledick 1996, sid 361). Källorna var inte heller nödvändigtvis 

konstrelaterade, och konstnärerna la även vikt vid läsning av texter och inte 

bara materialens bilder. Informanterna besökte alla bibliotek av olika slag för 

att hitta material och sökte där efter specifik information genom att kolla bland 

ämnets hyllor (Cobbledick 1996, sid 361-362). Personliga kontakter visade sig å 

andra sidan vara viktiga när det gällde teknik/hantverksmässig information 

(Cobbledick 1996, sid 363). Sammantaget av Cobbledicks (1996) studie går det 

att konstatera att konstnärerna visade på mycket varierande informationsbehov.  
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Flera andra studier har gjorts på visuella konstnärer, exempelvis Hemming 

(2009). Han tog fram fem anledningar till att konstnärer söker information 

utifrån forskning som då gjorts och utförde en enkätsstudie för att testa om 

dessa anledningar kunde utgöra en modell (Hemming 2009, sid 683-684). 

Kategorierna stämde väl med strukturen och resultaten från Cobbledicks (1996) 

studie och var följande: 1) inspiration; 2) specifika visuella element; 3) kunskap 

om material och tekniker; 4) marknadsföring och karriärvägledning; 5) 

kunskaper om nuvarande trender i konstvärlden (Hemming 2009, sid 683). 

Resultaten bekräftade att modellen kan användas för studier på praktiserande 

konstnärer (Hemming 2009, sid 698). Mason och Robinson (2011) bekräftade 

också Hemmings (2009) modell då de utförde en studie på nybörjarkonstnärer 

med modellen som grund.  

 

Studier har även gjorts inom teatervärlden, bland annat Medailles (2010). Hon 

studerade informationsbeteendet hos teaterarbetare och dess plats i den 

kreativa processen genom att kombinera en enkät och kvalitativa intervjuer 

(Medaille 2010, sid 327). Studien visade att teaterarbetare söker information för 

att: 1) förstå ett verks historiska, kulturella och kritiska bakgrund; 2) hitta 

inspirationskällor; 3) lära sig om samtida eller historiska teateruppsättningar; 

4) lära sig teknisk eller processinformation; 5) hitta framställningsmaterial 

samt; 6) främja karriären (Medaille 2010, sid 343). Precis som för Cobbledick 

(1996) och andra studier om visuella konstnärer så fann Medaille (2010, sid 

343-344) att teaterarbetare uppskattade biblioteket som informations-

förmedlare samt tar del av ett brett material där icke-konstnärliga källor spelar 

en roll. Till skillnad från i Cobbledicks (1996) studie var även internet en viktig 

källa till material och information (Medaille 2010, sid 344). Medaille (2010, sid 

344) bekräftade även att teaterarbetarna upplevde informationssökning- och 

samlande som en viktig del av deras kreativa process.  

 

Forskningen visar att liknande informationsbeteenden återfinns genom olika 

konstnärliga discipliner, alltså kan jag med fördel bygga min undersökning 

baserat på tidigare studier trots att dessa inte rör författare specifikt. De 

konstnärliga yrkena – bland annat konstnärer, författare, teaterarbetare, 

musiker, dansörer – rör sig alla inom det kreativa skapandet. Därför kan det 
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finnas fördelar med att studera yrkesgrupperna tillsammans. Dock finns det 

allmänt få studier om dessa yrken i informationsbeteendesammanhang, visuella 

konstnärer har studerats mest medan vissa andra knappt studerats alls. Därför 

har jag enbart tagit med tidigare forskning om visuella konstnärer och 

teaterarbetare, och det är även en fördelaktig begränsning med tanke på 

uppsatsens utrymme.  

 

Den kreativa processen hos de konstnärliga yrkesgrupperna kommer upp i den 

tidigare forskningen. Därför har jag även tittat på en psykologisk studie om den 

kreativa processen hos skönlitterära författare. Doyle (1998) gjorde kvalitativa 

intervjuer med fem författare där hon bad dem gå igenom hela processen av att 

skriva en bok, från beslutet att skriva tills boken var klar. Hon kom fram till att 

initiativet till en berättelse kom från att författare upplevde någonting som fick 

dem att inse att de inte visste någonting. Denna okunskap var ett frö för 

författarna till att undersöka mysteriet. Doyle (1998, sid 31-34) fortsätter med 

att beskriva två olika typer av sinneslag som författarna använde sig av i 

skrivandet. Det hon kallar för ”writingrealm” handlar om att författarna sökte 

en plats där de kunde gå in i sin skrivbubbla, en plats som bara var till för att 

skriva (Doyle 1998, sid 31). Senare i artikeln framkommer att Doyle (1998, sid 

32-34) inräknar reflekterande tankar kring skrivandet i writingrealm, till 

exempel tankar om passande perspektiv för berättelsen. Det andra sinneslaget 

kallar Doyle (1998, sid 31-32) för ”fictionworld”. Här går författarna in ett 

berättelseläge, slutar tänka reflekterande och skriver fantasi-inriktat utifrån 

karaktärer och berättelsevärldens principer. Författarna växlar konstant mellan 

dessa lägen under skrivprocessen (Doyle 1998, sid 32). Även i redigeringsstadiet 

av boken växlade författarna mellan dessa sinneslag (Doyle 1998, sid 34). I 

Doyles (1998, sid 36) avslutning säger hon att det verkar som att den här icke-

reflekterande narrativa improvisationen i en ”fictionworld” är en unik metod för 

författare.  

 

Metod 

För att besvara syftet med undersökningen har jag använt kvalitativa intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Den kvalitativa metoden är särskilt lämplig eftersom 

det finns så lite forskning om yrkesgruppen (Ritchie et al. 2014, sid 37). 
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Förståelse för författares informationsbehov behövs innan kvantitativa studier 

utförs, och för det är djupet i kvalitativ data nödvändig. Syftet med 

undersökningen är även av en utforskande art, vilket betyder att kvalitativ data 

är lämpligt för att få rätt typ av information om ämnet (Ritchie et al. 2014, sid 

30-32).  

 

Intervjuer är passande som metod om du behöver få inblickar i mänskliga 

erfarenheter och/eller beskrivande information (Dalen 2015, sid 14), vilket jag 

söker för att besvara forskningsfrågorna. Fördelen med intervjuer framför till 

exempel observationer är att du kan fråga informanterna om precis det ämne 

undersökningen handlar om (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, sid 149). I den 

här studien lämpar sig därför metoden väl. En nackdel med intervjuer är att 

resultaten inte är lika generaliserbara mot populationen som i en kvantitativ 

metod eftersom det inte hinns med att intervjua en stor mängd personer 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, sid 150). Syftet med den här undersökningen 

är däremot att utforska ämnet och öka förståelsen, vilket innebär att kvalitativa 

intervjuer är den mest lämpliga metoden för undersökningen.  

 

Intervjuerna skedde över telefon, vilket innebär att vissa indikationer som hade 

kunnat uppfattats via kroppsspråk föll bort (Ritchie et al. 2014, sid 182). De 

praktiska förhållandena som att det skulle ha varit svårt att lyckas få samma 

bredd i urvalet om jag endast hade sökt informanter lokalt gjorde ändå 

telefonintervjuer till det bättre alternativet. Dessutom finns det ännu ingen 

forskning som kan bevisa att intervjuer i person faktiskt ger bättre data än 

intervjuer som utförs via telefon eller internet (Ritchie et al. 2014, sid 183).  

 

Det fanns vissa etiska aspekter att ta i beaktning när det gäller intervjumetoden 

(Dalen 2015, sid 24). Informanterna fick information angående studien i förväg 

(Dalen 2015, sid 26). De gav sitt uttryckliga samtycke till att vara med i 

undersökningen, och gjordes medvetna om att deras medverkan var helt frivillig 

och kunde avbrytas när som helst (Dalen 2015, sid 25-26). De flesta av dessa 

punkter stod med i intervjuguiden och togs upp i början av varje intervju (se 

Bilaga 1). Uppgifter om informanterna skyddades så att information från 
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intervjuerna inte på något sätt ska kunna härledas tillbaka till en medverkande 

person (Dalen 2015, sid 27).  

 

Intervjuernas utformning och utfall 

Jag utförde telefonintervjuer med sex informanter, och varje intervju tog mellan 

30-50 minuter. Eftersom intervjuerna var kvalitativt utformade var urvalet inte 

ämnat för att vara statistiskt representativt. Urvalet var därför baserat på 

populationens egenskaper, ett så kallat kriteriebaserat urval (Ritchie et al. 2014, 

sid 113). Min population är skönlitterära författare, det var det första 

urvalskriteriet. För att se till att data från intervjuerna får en god kvalitet var jag 

tvungen att säkerhetsställa att de medverkande författarna hade tillräcklig 

yrkeserfarenhet. Därför var andra kriteriet att informanterna har publicerat 

minst två skönlitterära verk, vilket också är ett medlemskrav hos 

Författarförbundet för att visa ett pågående författarskap (SFF 1970). Av 

praktiska skäl har jag endast valt informanter som är yrkesverksamma i Sverige, 

vilket utgör det tredje kriteriet. 

 

Jag har också valt ett heterogent perspektiv, det vill säga jag har valt 

informanter från olika subgrupper inom populationen (Ritchie et al. 2014, sid 

114). I mitt fall var det fjärde kriteriet att informanterna skriver i olika genrer, 

detta för att kunna urskilja gemensamma teman för informationsbehov och 

sökmetoder oberoende av romangenre.  

 

Rent praktiskt hittades informanterna genom breda sökningar för att hitta 

informanter som uppfyllde kriterierna. Jag sökte via genre hos nätbokhandlare, 

kontaktade förlag och googlade författare jag kände till som skulle kunna 

uppfylla kriterierna. För att undvika eventuell partiskhet kontaktade jag endast 

författare som jag ej läst eller känner personligen. Slutligen utgjordes 

informanterna av tre män och tre kvinnor, vilka skriver i genrerna: 

Samtidsromaner, historiska deckare, skräck, historisk roman, barnböcker och 

romance. På grund av oförutsägbara omständigheter och ett par misstag blev 

det en viss överrepresentation av research om historisk tid, då två informanter 

skrev historiska berättelser som huvudgenre samt ytterligare två hade skrivit 

vissa böcker i historisk tid. Trots detta fanns en tillräcklig bredd, med stora och 
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olika genrer representerade, eftersom det är likheter och inte olikheter jag 

söker. Urvalet var litet och skulle oavsett inte kunnat ha täckt alla tänkbara 

genrer i svensk utgivning, det vore ett arbete som ligger utanför den här studien.  

 

Inför intervjuerna baserade jag guidens teman på de kategorier av information 

som litteraturen bekräftat att visuella konstnärer söker efter i sitt arbete: 

1) Inspiration – information som på något sätt används som katalysator i det 

konstnärliga skapandet (Cobbledick 1996, sid 348). 

2) Specifika visuella inslag – former och bilder som konstnären för in i sitt verk, 

som till exempel vid användandet av en modell (Mason & Robinson 2011, sid 

161). 

3) Kunskap om material och tekniker.  

4) Marknadsföring och karriärvägledning. 

5) Kunskap om nuvarande trender i konstvärlden. 

 

Med en anpassning för att bättre stämma överens med kreativt skrivande gjorde 

jag fyra kategorier: 

1) Fakta eller specifik information som presenteras på något sätt i romanen. 

2) Inspiration. 

3) Kunskap om skrivhantverket. 

4) Hålla sig à jour i litteraturbranschen. 

 

Dessa kategorier låg till grund för utformningen av intervjuguiden (se ”Bilaga 

1”). Frågorna i intervjuguiden omformulerades och liknande efter vad som 

passade i den aktuella intervjun. Efter analysen av intervjumaterialet fann jag 

att när det gäller författare gick det inte att dela upp information och inspiration 

i separata kategorier, utan sammanfogade dem till en kategori (se 

”Informationsbehov”).  

 

Analysmetod 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades, vilket utgjorde dataunderlaget 

för analysen. Analysen av data utfördes enligt en grundläggande kvalitativ 

metod, en så kallad ”constant comparative method” (Hjerm, Lindgren & Nilsson 

2014, sid 33). Metoden innebar kodning, tematisering och summering av data 
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(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, sid 34-37). Till en början kodades materialet 

relativt brett för att förstå hur data såg ut (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, sid 

56-60). Koderna utvecklades under arbetets gång – slogs ihop, delades i två och 

utforskades djupare för att se till att de representerade materialet på ett adekvat 

sätt (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, sid 50-53). Vidare identifierade jag 

teman utifrån kodernas relationer med varandra och studiens forskningsfrågor 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, sid 63-68). Dessa teman låg till grund för de 

resultat som presenteras under ”Resultat och analys” (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014, sid 73-76).  
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Resultat och analys 

 

Informationsbehov 

 

Till skillnad från den tidigare forskningen gick det inte att dela upp fakta och 

inspiration i separata kategorier när det gäller författares informationsbehov 

och -sökning (se ”Intervjuernas utformning och utfall”). Resultatet av studien 

visade att ett material kunde vara både en faktakälla och en inspirationskälla, 

och detta material skulle kunna vara allt ifrån forskning eller arkivdokument till 

konstnärliga verk (romaner/film) eller författarens upplevelser. Författarna 

tänkte inte riktigt på förhand om de sökte efter fakta eller inspiration, och om de 

gjorde det förhindrade inte detta att författaren ändå fann information för den 

andra typen när de väl bearbetade materialet. Ett par av informanterna såg en 

skillnad, och menade då att faktaresearch var för specifik information de var 

tvungna att finna och på något sätt införliva i romanen men inspiration söktes 

fritt från obligationer. Men överlag visade intervjuerna ett interaktivt 

förhållande mellan fakta och inspiration under informationssökningsprocessen. 

I Hemmings (2008, sid 690) studie fanns det också en antydan att källor för 

specifik visuell information och källor för inspiration överlappar för konstnärer 

och de kanske inte särskiljer dem. Han tyckte dock att det fanns tillräckliga 

skillnader för att behålla kategorierna separata, men jag konstaterade att i den 

här studien var det nödvändigt att samla informationssökning för fakta och 

inspiration under samma kategori. 

 

Fakta och inspiration för det kreativa skrivandet 

Undersökningen visade att skönlitterära författare har ett stort behov av 

information under skrivandet av en bok. Informanterna upplevde att research 

var en nödvändig del av deras arbete, något som de inte skulle kunna komma 

undan om de skulle vilja. Denna syn fanns oavsett om deras genre tillät mer 

eller mindre fantasi-inslag. Informanterna hade däremot olika åsikter om varför 

och på vilket sätt research var viktigt i deras arbete, alltså hade författarna olika 

förhållanden till research. Begreppet research kan i det här fallet ses som 



15 
 

synonymt med informationssökning för skrivandet av en roman, då det liknar 

bäst betydelsen författarna själva lade i research.  

 

I studien framkom även att författarna hade ett mycket brett behov av 

information av olika slag och källformat, vilket stämmer överens med den 

tidigare forskningen om både konstnärer (Mason & Robinson 2011) och 

teaterarbetare (Medaille 2010). Jag kunde däremot dela in vissa återkommande 

informationsbehov i generella teman. 

 

Författarna i studien sökte vad man skulle kunna kalla ”ren fakta” eller objektiv 

information. Det vill säga, de behövde information som de kunde bedöma var 

tillförlitlig. Det här informationsbehovet kan härledas till författarnas oro över 

att deras böcker ska vara trovärdiga för läsarna. Detta visade sig i att 

informanterna tryckte på att det var viktigt att försöka se till att påståenden i 

deras romaner stämmer. Flera menade att läsare märker om påståenden är fel, 

och detta skulle reflektera dåligt på författaren. 

 

Författarnas förhållande till objektiv information var dock inte oproblematisk. 

När det gällde källkritik drog de inte så hårda linjer som kanske en forskare 

skulle göra. Material från internet och konstnärliga verk (främst romaner) var 

de enda källtyperna där informanter uttryckte sig reserverat källkritiskt. Flera 

sa att de inte litade på information därifrån, och att de försökte bekräfta 

uppgifterna någon annanstans. De nämnde inga liknande reservationer för 

tryckt material eller deras intervjupersoner. Det framkom även att en del av 

författarnas behov av objektiv information inte var så digert att de nöd-

vändigtvis alltid behövde bekräfta en uppgift med att hitta fakta om det. Vissa 

informanter menade att det fanns utrymme att ta ut svängarna eller ljuga så 

länge läsarna köpte det och författaren inte påstod utanför romanen att 

informationen var riktig. 

 

I Medailles (2010) studie på teaterarbetare kom liknande frågor upp. 

Teaterarbetarna upplevde att research förväntades av dem, kanske mest från de 

andra teraterarbetarna i uppsättningen (Medaille 2010, sid 335). De kände 

också att de måste vara aktsamma i frågor av känslig social eller politisk art på 
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grund av publikens åsikter (Medaille 2010, sid 336-337). Men det här drivet att 

noggrant göra research för att göra en korrekt representation ställs emot att 

göra en estetisk föreställning eller berätta en historia, där det senare ofta kan få 

företräde. De skönlitterära författarnas anledning till att ”tänja på sanningen 

lite” kan vara av liknande anledningar, alltså för berättelsens eller det estetiskas 

skull, även om endast en informant talade om det i intervjuerna.   

 

Förutom objektiv information framträdde från intervjuerna att vad jag skulle 

vilja kalla för subjektiv information var viktigt för författarna. Det räckte inte 

med objektiv information för att stilla informationsbehovet, utan alla 

författarna nämnde på något sätt ett sökande efter subjektiv information. Det 

handlade framförallt om olika upplevelser. Exempel som författarna nämnde i 

intervjuerna är upplevelser av miljöer och livsberättelser. Subjektiv information 

kan alltså ses ur två olika perspektiv. Det handlar dels om subjektivitet ifråga 

om författarnas egna upplevelser, av till exempel miljöer eller livserfarenheter 

där information hämtas. Dels handlar det om att söka information och få 

insikter om en annan människas subjektiva upplevelser.  

 

Detta var alltså specifik subjektiv information som författarna medvetet sökte 

efter, det handlade inte om att de inte kunde urskilja subjektivitet i ett 

källkritiskt perspektiv. Till exempel sökte en informant länge efter en bok som 

beskrev vardagen i Frankrike under andra världskriget och var skriven av en 

person som hade upplevt detta. Subjektiviteten i informationen, att personen 

återgav sina upplevelser, fick ett värde för författaren och därför var den här 

boken en attraktiv informationskälla. Den subjektiva informationen kan inte ses 

som research i enbart inspirationssyfte, utan informanter uttryckte till exempel 

att det var för att ”förstå” något. Det går inte heller att komma ifrån att 

resultaten visade att olika saker kunde utvinnas från samma källa, en 

informationskälla kunde ge både fakta och inspiration.  

 

I den tidigare forskningen har ingen skrivit specifikt om subjektivitet i 

informationen som yrkesgrupperna sökte, däremot återkom subjektiva källor 

som exempel på informationskällor som yrkesgrupperna sökte efter. Konstnärer 

har hämtat fakta eller inspiration från saker som personliga erfarenheter eller 
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konstnärliga verk och dylikt (Hemming 2009, sid 688-689). Mason och 

Robinson (2011, sid 176) uttryckte det som att konstnärer söker både abstrakta 

och konkreta källor. Det är dock svårt att tolka hur pass viktig subjektiviteten 

var för konstnärerna eftersom frågan inte togs upp av artikelförfattarna. Även i 

Medailles (2010, sid 335, 337-338) studie om teaterarbetare nämns subjektiva 

källor för främst inspiration, som exempelvis musik. Det går alltså att se en viss 

likhet med resultatet i min studie, men för de skönlitterära författarna gavs 

subjektiviteten i information större vikt och det söktes inte enbart för 

inspiration. 

 

En annan typ av information som flera, men inte alla, av författarna sökte efter 

var bakgrundsinformation. Det här är information som författarna sätter sig in i 

för att få kunskap de behöver beakta när de skriver en roman. Det är ofta inte 

information som riktigt träder fram i romanen men det kan begränsa vad som 

händer och vad karaktärerna gör. Ett illustrativt exempel var när informanterna 

skulle skriva en roman som utspelade sig i historisk tid. Då gjorde de research 

för att få en bild av den historiska tid de var intresserade av innan de började 

skriva. Men det kom även upp exempel på sökande efter bakgrundsinformation 

när de skulle skriva i nutid, till exempel vilka lagar som gäller för vårdformen 

som skildrades i romanen.  

 

Teaterarbetarna i Medailles (2010, sid 336-337) studie sökte också bakgrunds-

information. Hon beskriver att teaterarbetarna i en tidig produktionsfas söker 

information om en pjäs för att förstå dess historiska, kulturella och kritiska 

kontext. Detta var en av de viktigaste delarna av teaterarbetarnas research.  

 

Branschinformation 

Till skillnad från att göra research för en roman visade författarna inget stort 

behov av branschinformation. Det som författarna främst höll koll på inom 

branschen var utgivningen, särskilt inom deras egen genre. Andra nyheter inom 

branschen verkade också till viss del vara intressant för informanterna. Detta 

var ett behov som de lätt tillfredsställde med information som de hämtade upp i 

samband med deras arbete eller vardagsbestyr. Ett visst medvetet sökande 

beskrevs av informanterna, men i många fall var detta ändå kopplat till något 
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som de skulle ha gjort i alla fall. Till exempel att läsa tidningar och romaner, och 

då blandades nöjet att läsa med en önskan om att se om det fanns något nytt 

inom branschen. Ett par av författarna tyckte inte att de höll koll på branschen, 

även om de gjorde en del saker som gav dem branschinformation. 

 

Litteraturen är på det här området inte enhetlig. Medaille (2010, sid 338) säger 

att ”theatre artists have a constant need to learn about other theatre 

productions, events, and artists”, men hon säger inte mycket mer om ämnet. I 

Cobbledicks (1996, sid 354-355) studie gör hon ingen sammanfattning av 

resultatet i den här frågan, men från vad som går att utläsa tyckte hennes 

informanter att det var viktigt att hålla sig à jour i konstvärlden. Hemming 

(2009, sid 683) menar att ”trender inom konstvärlden” inte borde behandlas 

som ett separat informationsbehov utan att detta går in under inspiration, 

kunskap om material och tekniker samt kunskaper för karriärändamål. Medan 

slutligen Mason och Robinson (2011, sid 163) bara fokuserade på 

karriärsutveckling (i ett praktiskt perspektiv) och tog aldrig upp om deras 

informanter hade ett behov av annan branschinformation. 

 

Vad som bör räknas som branschinformation och hur det egentligen ska förstås 

kanske skulle behöva en närmare utredning för att kunna använda sig av 

begreppet i studier om konstnärliga yrkens informationsbeteende. 

 

Hantverksinformation 

Enligt intervjumaterialet verkar författarna i princip inte ha något behov av 

hantverksinformation. De saker som författarna lyfte fram som sätt deras 

skrivande utvecklas handlade inte om någon form av informationsbehov eller 

informationssökning, utan det handlade om reflekterande under deras 

yrkesutövning som författare. (Detta beror på vad som identifieras som 

information – se ”Diskussion”.) 

 

Detta resultat är väldigt annorlunda från den tidigare forskningen. 

Konstnärerna rapporteras ha konstant behov av konstteknisk information, även 

långt in i karriärer (Cobbledick 1996, sid 363; Hemming 2009, sid 690). 

Konstnärerna verkar testa nya material och tekniker ofta, vilket gör att de söker 
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hantverksinformation regelbundet. Även för teaterarbetarna är hantverks-

information viktigt, då de inför olika produktioner behöver lära sig nya 

färdigheter och söka en stor mängd material (Medaille 2010, sid 338-339). Här 

kan det vara viktigt att notera att teaterarbetare jobbar med väldigt olika saker – 

skådespelare, rekvisitörer, regissörer, sufflörer, ljussättare och andra typer av 

arbeten förekommer inom teatern. Vilken teknisk information som teater-

arbetarna söker ser nog olika ut, men enligt Medailles (2010, sid 337-338) 

resultat har teaterarbetarna överlag ett stort behov av teknisk och hantverks-

mässig information. 

 

Ett par av författarna i studien beskrev ett behov av hantverksinformation när 

de först började skriva, och här kunde ett sökande av hantverksinformation 

urskiljas. Det antyder att det ändå kan finnas ett behov av hantverksinformation 

även hos författare, men då hos framförallt nybörjare.  

 

Informationssökning 

 

Fakta och inspiration 

Det fanns tre sätt att söka information som återkom i alla intervjuer: Besöka 

miljöer, intervjuer och internet. De flesta av informanterna, men inte alla, 

använde sig även av ABM- institutioner (arkiv-, bibliotek- och musei-

institutioner) i sin informationssökning. 

 

En intressant miljö att besöka kunde vara en viss naturtyp eller ett specifikt 

naturområde, det kunde vara en stad eller gata, det kunde vara en typ av 

byggnad/plats eller en specifik byggnad/plats (ett slott eller en fotbollsmatch 

finns som exempel från intervjuerna), och liknande. I princip alla möjliga sätt 

att tolka ordet miljöer skulle kunna inbegripas här. Miljöbesök var särskilt 

viktiga för författarna för att samla subjektiv information, starkt kopplat till 

författarnas upplevelser av miljön (men även en del objektiv information kan 

skaffas genom att besöka miljöer). De var inte bara intresserade av hur det 

fysiskt ser ut, utan författarna gjorde en poäng av att det är mer som de får ut av 

att besöka en miljö. Informanterna använde uttryck som ”platsens känsla”, ”den 

rumsliga upplevelsen” och ”se vad som händer där” – miljöernas atmosfär. Att 
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besöka en miljö ger dem alltså rikare information än vad en bild eller film kan 

göra, och på grund av detta var miljöbesök en viktig metod för att samla 

information för författarna.  

 

Detta verkar vara en särskild informationssökningsmetod för författare, varken 

konstnärsstudierna eller teaterstudien visade på något liknande. Skulptören i 

Cobbledicks (1996, sid 349) studie besökte alltid de platser där hans skulpturer 

skulle stå och samlade både fakta och inspiration från platsens utseende. Även 

de teaterarbetare som jobbade med uppsättningens utseende kunde samla lite 

liknande information (Medaille 2010, sid 337). Men detta ligger långt ifrån 

betydelsen eller vikten av miljöbesök för författarna. 

 

En annan sökmetod som alla författarna använde sig av var att intervjua en 

sakkunnig eller erfaren person i det ämnet som författaren intresserade sig för. 

Intervjupersonerna hittades av författarna på olika sätt. Ibland hittades de i 

författarens bekantskapskrets, till exempel genom att lägga upp en fråga på 

Facebook. Ibland söktes intervjupersoner som författaren inte känner, till 

exempel via deras yrkesorganisation. När informanterna pratade om 

intervjumetoden var det även tydligt att både objektiv och subjektiv information 

söktes, och detta kunde fås från samma intervjuperson. Om till exempel en 

författare intervjuar någon som tillhör samma yrke som en karaktär så kan 

författaren både fråga efter faktauppgifter och personliga erfarenheter. 

 

Även den här metoden skiljer sig delvis från den tidigare forskningen. Det lades 

en viss vikt vid personliga kontakter, till exempel för teaterarbetarna (Medaille 

2010, sid 339). Men för ingen annan konstdisciplin togs att kontakta 

främmande personer upp, så även här skiljer sig författarna från de andra 

disciplinerna. 

 

Förutom information som författarna fick från dessa två metoder sökte de även 

mediematerial i sin research. De vanligaste medietyperna som kom upp i 

intervjuerna var texter, bilder och filmer, med text som det mest framträdande 

medieformatet. Även här visades en blandning mellan objektivitet och 

subjektivitet i informationen då det både handlade om fackliga och konstnärliga 
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källor, samt även datamaterial (som exempelvis arkivmaterial). Bilder och film 

kunde ibland användas som andrahandsmetod när författarna inte kunde eller 

bedömde det onödigt att besöka en miljö. Vid sådana tillfällen använde sig 

författarna av bilder och filmer för att få en uppfattning om en plats.  

 

Alla informanter sa att de använde sig av internet i sin informationssökning, och 

detta var ett av de främsta sätten de fick tag på mediematerial. De läste på 

hemsidor som Wikipedia, men de använde också internet för att hitta 

kontaktuppgifter till intervjupersoner, litteratur och digitalt arkivmaterial. 

 

Konstnärsstudierna som jag har tagit upp i den tidigare forskningen har gjorts 

under olika tidpunkter, till exempel är det inte förvånande att teknik överlag 

inte var viktigt i Cobbledicks (1996, sid 359-360) studie. De senare studierna 

visade däremot en större användning av internet (Hemming 2009, sid 697), 

precis som i mina resultat. Mason och Robinson (2011, sid 167) tittade särskilt 

på deras informanters internetanvändning och fann att internetsökning var en 

viktig metod för informanterna. Det var ofta det första de gjorde för att få veta 

något, men ansågs som en dålig metod för att finna inspiration. Även Medaille 

(2010, sid 340) nämner internet som ett värdefullt verktyg, framförallt för att 

hitta information snabbt vilket även ett par av mina informanter också tryckte 

på.  

 

ABM-institutioner (arkiv-, bibliotek- och museiinstitutioner) var också ett 

viktigt sätt för författarna att hitta mediematerial. Dock inte för alla informanter 

och de flesta använde sig mer av en eller kanske två institutionstyper än de 

övriga, men vilken typ det rörde sig om varierade mellan informanterna. För ett 

par av författarna var ABM-institutioner den viktigare informationssöknings-

metoden i jämförelse med internet. Sedan använde sig informanterna också av, 

som nämnt ovan, digitala arkiv, och då både offentliga och privatägda. Flera av 

informanterna sa att ABM-institutionerna var bra att vända sig till när det inte 

gick att hitta material på internet. Det framkom också att för att hitta filmer och 

bilder var ABM-institutioner bra verktyg. 
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Biblioteksanvändning är något som också återkommer ofta i litteraturen. 

Konstnärer rapporteras använda bibliotek ofta för att söka olika typer av 

information (Cobbledick 1996, sid 361-362; Hemming 2009, sid 690; Mason & 

Robinson 2011, sid 165-166), och samma sak med teaterarbetare (Medaille 

2010, sid 342). I vissa studier betonas vikten av ”browsing” av bibliotekens 

samlingar (Cobbledick 1996, sid 362; Hemming 2009, sid 695), det vill säga att 

mer eller mindre målmedvetet ögna igenom vad som finns på hyllorna istället 

för att direkt söka efter en specifik resurs eller söka i katalogen. I andra studier 

framkommer att katalogsökningar är mer eller lika viktigt inom yrkesgrupperna 

(Mason & Robinson 2011, sid 166; Medaille 2010, sid 342). Mina resultat 

stämmer alltså generellt väl in med tidigare studier. Författarna nämnde inte 

någon preferens för hur de sökte material på ABM-institutioner, men exempel 

gavs för både katalogsökning och att fråga i referensdisken. 

 

Branschen 

Behovet av branschinformation var mycket mindre än behovet av information 

för det kreativa skrivandet. Metoderna som författarna använde för att hitta 

information om branschen var starkt kopplade till deras övriga förehavanden, 

både i sin yrkesroll och privat.  

 

De två främsta metoderna för att hålla koll på vad som händer i branschen var 

att läsa tidskrifter om böcker och att läsa romaner, främst inom deras egen 

genre. Detta var dock kopplat till författarnas personliga intressen. Till en viss 

del gick den här läsningen lite utanför deras egen nöjesläsning, som att ibland 

valde informanterna romaner de egentligen inte var sugna på att läsa men 

gjorde det ändå på grund av ett behov av att vara uppdaterad inom branschen. 

Det finns dock ytterligare en aspekt av detta (se ”Hantverket” nedan). 

 

En del av informanterna fick även lite branschinformation genom kontakter av 

olika slag. Det handlade om kontakt med förlaget, författarkollegor och sociala 

kontakter. Även Bokmässan och andra litteraturevent kunde vara ett sätt att få 

branschinformation, och några men inte alla informanterna tyckte att det var ett 

bra sätt att få veta nyheter.  
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Även detta stämmer överens med konstnärsstudier. Att ta del av andra verk 

inom disciplinen, tidskrifter, branschevenemang och personliga kontakter 

nämndes alla som de främsta metoderna för att hålla sig à jour inom sin 

bransch (Cobbledick 1996, sid 362-363; Hemming 2009, sid 691-692).  

 

Hantverket 

Författarna visade i princip inget behov av hantverksinformation, utan de 

beskrev sätt att utveckla det kreativa skrivandet som var fokuserade på 

reflekterande under deras yrkesutövning (se ”Diskussion”). Till exempel sa alla 

informanter att deras skrivande utvecklades genom att de skrev och fick mer 

erfarenhet. Flera nämnde även respons från och att prata med förlagspersonal 

och skrivande vänner eller liknande som sätt att utveckla det kreativa 

skrivarhantverket. Dessa metoder har inget med informationssökning att göra, 

utan det är som sagt ett reflekterande och personliga kommentarer om 

informanternas skrivande. 

 

Flera av författarna angav att läsa romaner som ett sätt att själv utveckla sitt 

skrivande, men detta var svårt att urskilja från att läsa av personligt intresse och 

för att hålla koll på utgivningen (se ”Branschen” ovan). Författarna beskrev inte 

heller någon form av informationssamlande om hantverket under läsningen, 

som ifall de hade testat ett speciellt sätt att hantera karaktärsperspektiv för att 

en annan författare gjort det i en bok. Läsningen blir alltså mer ett sätt att 

reflektera över hantverket snarare än att de samlade information. 

 

Ett par av författarna gjorde däremot en del informationssökning i den allra 

första läroprocessen. Det var dock olikheter mellan dem. Den ena hade gått en 

lång skrivarutbildning och gillade att läsa handböcker medan den andra hade 

varit aktiv i skrivforum på nätet och via kontakter där fått information och 

respons. En del av de andra hade också tagit lite skrivkurser och liknande innan 

de blev publicerade, men dessa två visade på ett tydligt informationssökande 

under läroperioden som de beskrev. 
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Research och skrivprocessen 

Doyle (1998, sid 29) beskriver ”writingrealm” som en skrivbubbla där 

författaren drar sig undan från vardagslivet för att skriva, för att planera för 

romaner och för att reflektera över det som redan skrivits. Det reflektiva 

tänkandet beskrivs som särskilt viktigt i writingrealm, i motsats till den 

narrativa improvisationen i fictionworld (Doyle 1998, sid 32). Research hör 

klart hemma i writingrealm, om du ska utgå ifrån Doyles (1998) forskning, 

eftersom writingrealm handlar om att se kritiskt på sin text, medan i 

fictionworld är det viktigt att lägga bort den kritiska blicken för att kunna 

improvisera.  

 

Flera av informanterna i min studie gjorde research (i vissa fall långt) innan de 

började skriva boken – de kände av informationsbehov innan de planerat 

färdigt inför skrivfasen. Researchen skedde alltså i en planeringsfas, i 

writingrealm. Ett par informanter nämnde att de gjorde research i en tidig 

redigeringsfas då de redan hade ett första utkast. Av andra informanter 

framkom det också att research kan förekomma väldigt sent, precis innan boken 

går till tryck. Research kunde alltså förekomma under hela redigeringsfasen, 

vilket också hör hemma i writingrealm. En informant uttryckte det på det här 

viset: 

 

Jag måste lära mig så att jag har en översikt faktamässigt innan jag börjar 

skriva, men sen så är det hela tiden parallellt. Det är inte som att ”jaha, nu 

har jag gjort klart researchen och sen är det bra med det” utan den fortgår 

hela tiden. Och det går hand i hand kan jag säga. 

 

Research är alltså något som för vissa är närvarande under hela skrivprocessen, 

men för andra främst sker i specifika faser. I båda fallen handlar det däremot 

fortfarande om att utföra research när författaren befinner sig i writingrealm, 

det vill säga arbetar med skrivandet reflekterande och analytiskt. Detta betyder 

dock inte att research inte har en betydelse för skrivandet som sker i 

fictionworld.  

 



25 
 

Doyle (1998, sid 29, 31-32) beskriver fictionworld som ett mentaltillstånd där 

författaren går in i sina karaktärers sätt att tänka och skriver utifrån det. 

Skrivandet här blir alltså icke-reflekterande och i hög grad improvisatoriskt. 

Från resultaten i min studie framkommer att författarna kunde plötsligt, i 

skrivande stund, inse att de behövde information. I vissa fall kunde detta lätt 

fixas genom att ta fram anteckningar från tidigare research och påminna sig 

själv om vad som stod där. I andra fall beskrevs det som att skrivprocessen 

stannade upp. De rycktes alltså ur fictionworld på grund av ett informations-

behov, och hade sedan svårigheter att gå tillbaka utan informationen. Detta 

tyder på att information som författarna behövde även spelade roll för 

skrivandet i fictionworld, och inte bara när de planerade eller redigerade sina 

romaner. Det antyder alltså att informationssökning behövs i författares 

kreativa process.  
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Avslutning 

 

Slutsatser 

Resultatet av undersökningen visade att författarna hade ett stort informations-

behov i det kreativa skrivandet och de sökte mycket information för att få både 

fakta och inspiration. Författarna hade även ett behov av information om 

branschen, men däremot visade sig inget behov av hantverksinformation annat 

än under specifika förhållanden. Resultatet och analysen visar att författarnas 

informationsbehov och -sökning är en integrerad del av den kreativa processen 

och en nödvändig del i det kreativa skrivandet. 

 

Författarna sökte objektiv information med ett källkritiskt perspektiv i åtanke så 

att deras romaner skulle uppfattas som trovärdiga för läsarna. Det verkar 

däremot som att författarna tyckte att läsarnas upplevelse av autenticitet var 

viktigare än att informationen faktiskt var objektiv i vetenskaplig mening. 

Författarna sökte även medvetet subjektiv information, och information om till 

exempel människors upplevelser kunde värderas högt. De flesta av författarna 

sökte även bakgrundsinformation till sina romaner, kontextuell kunskap de 

behövde sätta sig in i och ta hänsyn till när de skrev.  

 

För att möta de olika informationsbehoven tilltog författarna vissa särskilda 

metoder. Ett par av dessa, besöka miljöer och intervjua personer, verkar vara 

unika informationssökningsmetoder för författare i jämförelse med de andra 

konstdisciplinerna, och de var dessutom viktiga sätt för författarena att hitta 

information. De andra två populära metoderna, söka material via internet eller 

ABM-institutioner, fanns det vissa reservationer till. Internet ansåg flera 

författare att det var mer problematiskt ur ett källkritiskt perspektiv och ABM-

institutioner användes i lägre utsträckning än övriga metoder. 

 

Resultaten stämmer delvis in på tidigare forskning om andra konstdiscipliner, 

men viktiga skillnader framkom också. Inom alla tre nämnda konstarter, 

konstnärer, teaterarbetare och författare, finns ett brett informationsbehov hos 

utövarna. Däremot visade författarna både annorlunda informationsbehov och 
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sökmetoder i jämförelse med de andra yrkesgrupperna när det gäller 

informationssökning i skapandet av ett verk – den tyngsta kategorin. 

Författarna hade några likheter med teaterarbetarna som hade med 

berättelseformen att göra, deras oro över trovärdighet och samlande av 

bakgrundsinformation. Utöver det var den största likheten i internet- och 

biblioteksanvändning, och där ska kanske inte betydelsen av likheter 

överbetonas i just ett konstärligt sammanhang. Det handlar om två vanliga 

informationssökningsmetoder, och kan säkert hittas i andra grupper också. 

Enligt resultaten från den här undersökningen går det alltså att konstatera att 

jämförelser med andra konstnärliga discipliner i framtida studier kanske inte är 

lönsamt när det gäller författare.   

 

Diskussion 

Urvalet i den här undersökningen hade en överrepresentation av historiska 

berättelser och historisk research, och detta kan ha påverkat resultatet. I 

studiens utformning skulle likheter över genreindelningar hittas, men det är 

möjligt att olikheter mellan genrer skulle kunna finnas. Resultaten antyder dock 

att genre inte är en viktig faktor när det gäller författares informationsbeteende. 

De informationsbehov och sökmetoder som presenterats ovan återfanns både 

hos författare som gjorde historisk och de som gjorde nutida research. Saker 

som lätt skulle kunna antas vara mindre viktigt för historiska romaner visade 

sig ändå vara det, till exempel att även de som skrev i historisk tid tyckte att det 

var viktigt att besöka miljöer i så lång utsträckning som möjligt. Det fanns även 

exempel på omfattande och knepigt researcharbete för en nutidsberättelse, när 

du annars skulle kunna tro att nutida research var lättare än historisk. Det här 

indikerar att om genre kan påverka hur författare gör research så är det inte 

nödvändigtvis på de sätt som det förväntas. 

 

Jag fann att prata med informanterna om internet som en informations-

sökningsmetod var problematiskt. Jag hade främst hemsidor i åtanke när jag 

frågade om deras internetanvändning. Deras svar antyder dock att de gjorde en 

bredare tolkning, det finns trots allt mycket mer än hemsidors innehåll på 

internet. Digitalt arkivmaterial och e-böcker kom upp som exempel på saker 

informanterna hittade på internet. Var det e-böcker som de köpte av 
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nätbokhandlare, lånade från bibliotek eller laddade ner piratkopierat? Endast 

piratkopierat material skulle kunna sägas hämtas från internet, men om du 

lånar en e-bok från ett bibliotek har du också använt dig av bibliotekets samling 

och att handla från en nätbokhandel ingår så klart under att köpa böcker som 

sökmetod (vilket informanterna för mesta inte gjorde). Därför är det möjligt att 

en del av det som informanterna räknade in som att de hittade på internet också 

kunde tillhöra andra sökmetoder. I den tidigare forskningen nämns internet 

ungefär på samma sätt som bibliotek, som att det är en väldefinierad 

informationskanal. Det är inte riktigt verkligheten idag. Internet som 

informationssökningsmetod hade behövts behandlats djupare för att få en 

större förståelse för hur det används. 

 

Informanterna i studien kände inte riktigt något behov av hantverks-

information, men det betyder varken att det inte finns bra information att hitta 

om skrivhantverket eller att det inte finns fördelar för författare att söka efter 

det. Från mina erfarenheter av att söka efter hantverksinformation i kreativt 

skrivande kan jag säga att jag både hittar bättre information och söker mer 

information desto mer erfarenhet jag får. I studien fanns det även exempel på 

författare som när de var nybörjare framgångsrikt sökt hantverksinformation 

och använt sig av den för att utveckla sina förmågor. Det betyder att det är 

möjligt att söka information för att utveckla sina skrivfärdigheter, även om det 

inte är den enda metoden, och jag menar därför att kategorin inte bör avfärdas i 

första taget. 

 

Min slutsats att författarna i studien inte sökte hantverksinformation när de 

läste romaner eller fick respons från någon om deras text är beroende av min 

tolkning av vad som skulle kunna identifieras som information. Det är möjligt 

att istället tolka det som att författarna fick information om deras eller 

respondentens läsupplevelse, och att därför läsa romaner eller be om respons 

blir en typ av informationssökning. Jag tycker att det här skulle kunna falla in 

om du definierar information brett, men att göra det öppnar även upp för att en 

mängd andra saker skulle kunna tolkas som information som söks. Den 

reflekterande läsningen som författare gör både av andra romaner och av 

kommentarer på deras egen text tycker jag ska ses som en mental process inom 
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den kreativa processen i samband med ett yrkesutövande. Framförallt 

responsen ser jag som något författarna använder sig av i sitt redigeringsarbete, 

inte som information utan som prestationsfeedback. Jag menar därför att det 

finns goda skäl till att dra en gräns här och säga att respons och romanläsning 

inte är en del av författarnas informationssökning. 

 

Under analysen av informationsbeteendens relation till det kreativa skrivandet 

undrade jag hur informationen påverkar författarnas förmåga att beskriva i sina 

romaner. Ämnet nämndes i ett par intervjuer, att författarna använde sig av 

informationen från till exempel miljöbesök för att kunna göra beskrivningar. Ett 

par av författarna poängterade även att fakta som kommer in i boken inte 

presenteras som information. Fakta nästlas in i den fiktiva berättelsen. ”Det ska 

falla så naturligt in att du inte är medveten om att du faktiskt läser fakta också” 

sa en informant. Är det exempelvis beskrivningar som gör att författare behöver 

subjektiv information? Det fick mig även att fundera över relationen mellan 

subjektiv information och de utmärkande informationssökningsmetoderna – 

besöka miljöer och intervjua personer. Kan det vara på grund av behovet av 

subjektiv information som dessa metoder blir särskilt viktiga? Tyvärr var detta 

inte något som kunde granskas utifrån dataunderlaget i den här 

undersökningen, utan det blir frågor för andra studier.  

 

I och med den knapra litteraturen i ämnet och den här undersökningens 

utforskande syfte finns det många områden att studera vidare på. För att få data 

som kan relateras till populationens informationsbehov, informationssöknings-

metoder och attityder skulle studier med en kvantitativ metod behövas. 

Ytterligare studier av kvalitativ och/eller kvantitativ art för att bekräfta och 

förstå informationsbeteendet hos skönlitterära författare som grupp, förstå 

genrers roller i förhållande till informationsbeteende, informationens betydelse 

för det kreativa skrivandet samt utforska skillnader i informationsbeteende 

mellan nybörjare och erfarna författare. Skönlitterära författares 

informationsbeteende är helt öppet som forskningsämne.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Den här intervjun är för en uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatsen 
handlar om skönlitterära författare och research. 
 
Jag vill undersöka vilka behov av information författare har i sitt skrivande och hur de 
söker efter information.  
 
Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst meddela att du inte vill vara med i 
undersökningen längre. Materialet från intervjun kommer att kodas i vetenskaplig tradition 
och det kommer inte gå att känna igen dig eller dina svar. Uppsatsen kommer publiceras i 
Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) när den är färdig.  
 
Går det bra om jag spelar in intervjun? 
 
Inledning 
– Skulle du kunna lite kort beskriva ditt författarskap och skrivande? 
 
Del 1: Specifik information 
– Det är inte ovanligt att man säger att författare behöver göra research, och då menar man 
ta reda på fakta som är relevant för boken – hur förhåller du dig till det i ditt skrivande?  
 
– Hur vet du att du behöver information? 
 
– Hur gör du för att hitta källor/information? Skulle du kunna ge exempel? 
(Kan vara kollegor, bibliotek, internet, museum, reser, prata med en kunnig, arkiv, 
bokhandel, andra butiker, den egna bokhyllan.) 
 
– Vilka typer av källor söker du? 
(Kan vara texter, bilder, videoklipp – i konstnärligt eller fackmässigt sammanhang.) 
 
– Upplever du något återkommande problem när du söker efter källor? Vad gör du om du 
misslyckas att ta reda på något du ville veta? 
 
– När du samlat material, hur använder du informationen för att skriva? 
(Till exempel någon särskild del av skrivprocessen som början eller redigeringen, har 
anteckningar bredvid sig, går tillbaka mycket eller låter informationen gro i huvudet.) 
 
Del 2: Inspiration 
– Skulle du säga att du samlar intryck från din omgivning? Eller något du läst eller sett?  
 
– Händer det att du letar efter intryck? Hur gör du? 
 (Kan vara kollegor, bibliotek, internet, museum, reser, prata med en kunnig, arkiv, 
bokhandel, andra butiker, hemmet) 
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– Söker du bakgrundsinformation i din research? Varför? 
(Information som man inte planerat att använda för något specifikt i boken, utan är 
övergripande.) 
 
– Vilka typer av källor till inspiration eller bakgrundsinformation använder du dig av?  
(Kan vara vad som helst: Livserfarenheter, konstnärliga verk, miljö eller natur, bild 
och/eller text i olika litteraturformer.) 
 
– Hur ser du på förhållandet mellan faktaresearch, inspirationsresearch och 
bakgrundsresearch? Det jag är intresserad av är hur pass mycket information spelar in i 
skrivandet och var fantasin tar över. Hur ser du på det? 
 
Del 3: Hålla sig á jour 
Vi går vidare till den sista delen. Nu tänkte jag fråga lite om information du söker i din 
yrkesroll, men som inte är direkt kopplad till en bok du skriver. 
 
– Hur gör du för att hålla dig à jour i litteraturbranschen? Har du åkt till bokmässan? 
 
– Vad för källor/material använder du dig av? 
 
– Hur gör du för att få tag på det? 
 
Del 4: Hantverk 
– Hur gör du för att slipa din skrivarförmåga? 
 
– Vart skulle du vända dig för att hitta information om skrivhantverket? 
 
– Hur gör du för att få reda på det du vill veta? 
 
Avslutning 
– Finns det någonting som du tänkt på eller som du skulle vilja prata mer om? 


