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Abstrakt 
This bachelor thesis examines how professional artists seek information and 

what information needs they have within their creative work. Previous 

research have mostly been focused on art students and there is a small 

amount of research that have focused on professional artists. The purpose of 

this study is therefore to examine how the artists seek information and what 

information needs they have. This is done by using qualitative interviews 

with five professional artists. The results are analyzed with two of Tom 

Wilson’s models of information seeking and information seeking behavior. 

The study also reviews a themed based theory on artists main information 

needs by Susie Cobbledick. This study found that Cobbledick's five themes 

regarding the information needs, fits well with the artists information needs 

overall, but some themes are perceived more prominent than others. The 

artists information seeking behavior and information needs vary depending 

on the situation in which we have found that the artists primarily seek 

information by turning to their colleagues, early teachers and by searching 

information on the internet. When we analyzed how artists seek inspiration, 

we found that the artists find their information through information 

encountering rather than information seeking. 

Nyckelord 

Informationsbehov, informationssökningsbeteende, konstnärer, 

användarstudie 

Tack 

Vi vill rikta ett särskilt tack till de konstnärer som ställde upp på våra 

intervjuer och därmed gjorde denna användarstudie möjlig. Vi vill även rikta 

ett stort tack till vår handledare Lars Seldén. 
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1 Inledning och bakgrund 

I denna uppsats utförs en användarstudie över yrkesverksamma konstnärers 

informationssökningsbeteende och informationsbehov. Enligt Tom Wilson 

(2006) har ett flertal användarstudier utförts inom den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga professionen i syfte att utveckla och optimera 

informationssystem. Forskare inom området har påpekat att det finns en brist 

på användarstudier gällande just yrkesverksamma konstnärers 

informationssökningsbeteende och informationsbehov, trots att yrkesgruppen 

är stor. Detta har lett till att denna användargrupp inte heller har kunnat tagits 

med då man har designat och utvecklat dessa informationssystem 

(Cobbledick 1996; Hemmig 2008).  

 

 

Vi har utifrån Susie Cobbledick (1996), Sandra Cowan (2004), och William 

Hemmigs (2008) studier förstått att forskningsområdet studerar ett yrke som 

är mer komplext och annorlunda jämfört med andra yrken, och att detta kan 

vara en av anledningarna till att området fortfarande är relativt outforskat.  

Likt det som Cobbledick (1996) understryker i sin studie gällande det stora 

antalet yrkesverksamma konstnärer som finns i USA, upplever vi att 

yrkesgruppen även är relativt stor i Sverige. Detta eftersom det finns cirka 30 

000 tusen kulturutövare i Sverige enligt den svenska samarbetsnämnden 

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, förkortat KLYS. 

Denna samarbetsnämnd företräder ett antal organisationer vars medlemmar 

är kulturutövare inom olika kulturområden som till exempel litteratur, 

scenkonst, bildskapande och musikskapande (Konstnärliga och Litterära 

Yrkesutövares Samarbetsnämnd, 2018). I denna samarbetsnämnd finns 

Konstnärernas Riksorganisation representerad, där cirka 3300 

yrkesverksamma konstnärer är medlemmar.  

 

 

En tidig undran blev därför varför det endast finns ett fåtal studier gällande 

yrkesverksamma konstnärers informationsbeteende med tanke på det stora 

antalet människor som arbetar med konst i olika former. 

Det finns en vanlig uppfattning om att konst endast finns i syfte för nöje och 

underhållning, men konsten kan göra mycket mer än så. Den enskilda 

individen behöver komma i kontakt med fiktion för att skapa mening 

eftersom individen då kan få insikter och förståelser för samhället, 

människan och andra individer. Detta kan uppnås genom att individen 

kommer i kontakt med de olika konstarterna, exempelvis i bild och skrift 

(Hjort, 2011, s. 40).   
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Med denna användarstudie vill vi belysa denna yrkesgrupps komplexa och 

individuella informationssökningsbeteende och informationsbehov. Detta i 

hopp om att bidra till forskningsområdets utveckling samt utvecklingen av 

informationssystem.    

 

1.1 Problemformulering 
Även om den biblioteks- och informationsvetenskapliga professionen har en 

lång tradition av att göra användarstudier av olika användargrupper och 

yrkesgrupper så menar vi att det finns en brist på användarstudier specifikt 

om yrkesverksamma konstnärers informationssökningsbeteende och 

informationsbehov. Vi har en förståelse för att ämnet har upplevts som svårt 

att studera då konstnärsyrket är både komplext och väldigt individuellt 

jämfört med många andra yrken. Även om man tidigare gjort 

användarstudier i syfte att utveckla och optimera informationssystem så 

menar vi att faktum kvarstår att man inte gjort detta gällande konstnärer. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med användarstudien är att studera yrkesverksamma konstnärers 

informationssökningsbeteende och deras informationsbehov. Därför har vi 

använt oss av följande frågeställning; 

 

 

- Hur söker konstnärer information inom deras yrken och kreativa skapande? 

- Vilka upplevda informationsbehov har konstnärer? 

 

1.3 Disposition 
Under avsnitt 1 Inledning och bakgrund presenteras uppsatsens ämne samt 

problemformulering, syfte och frågeställning. Här definieras även de termer 

och begrepp som förekommer i uppsatsen. I avsnitt 2 Tidigare forskning 

beskrivs den tidigare forskning som gjorts inom den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga disciplinen gällande konstnärers 

informationssökningsbeteende och informationsbehov. Under avsnitt 3 

Teoretiska utgångspunkter beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som 

använts i uppsatsen, vilket är två modeller av Wilson (2006), där den ena 

modellen har använts för att analysera konstnärernas 

informationssökningsbeteende och den andra modellen har använts för att 

analysera konstnärernas informationsbehov samt den teoriprövning som 

gjorts av Cobbledicks (1996) fem teman gällande konstnärers 

informationsbehov.  
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Under avsnitt 4 Metod har vi beskrivit den metod som vi använt oss av, 

vilken är semistrukturerade intervjuer. Under detta avsnitt finns även 

tillvägagångssättet, urval och angränsningar, utformning av intervjuguide, 

etik samt analysmetod beskrivet. I avsnitt 5 Resultat redovisas svaren från de 

semistrukturerade intervjuer som utfördes med fem stycken yrkesverksamma 

konstnärer. I avsnitt 6 Analys har vi analyserat resultatet från intervjuerna 

med Wilsons (2006) två modeller samt gjort en teoriprövning av Cobbledicks 

(1996) fem teman gällande informationsbehov (Cobbledick, 2006). Under 

avsnitt 7 Diskussion finns metodkritik, teorikritik och analysdiskussionen. 

Under den sistnämnda beskrivs även vissa upptäckter som vi ansåg var 

intressanta som inte relaterade till Wilsons (2006) modeller. Kapitlet avslutas 

med förslag på framtida forskning. I avsnitt 8 Slutsats besvaras vår 

frågeställning och uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 

 

1.4 Definitioner av termer och begrepp 
I detta avsnitt har vi gått närmare in på de huvudsakliga termer och begrepp 

som vår uppsats behandlar. Här ges det en mer utförlig beskrivning av 

termen 'information' samt begreppen informationsbeteende, 

informationssökningsbeteende och informationsbehov. I avsnittet ges även 

en kort definition av vad det innebär att vara  yrkesverksam konstnär. 

 

1.4.1 Information 

Termen 'information' har använts i flera olika sammanhang inom flera olika 

discipliner vilket har resulterat i att akademiker har upplevt en viss svårighet 

att beskriva termens innebörd, då termen har fått många olika innebörder 

(Case & Given, 2016 s. 58-59). Som ett resultat av detta har forskare inom 

biblioteks och informationsvetenskapen försökt undersöka huruvida termen 

'information' kan ges en mer universell definition. Wilson (2006) menar 

däremot att problemet kanske inte ligger i hur man definierar information, 

utan att problemet istället ligger i att man har använt termen på ett felaktigt 

sätt i proportion till vad ens studier har haft som syfte att undersöka. Detta 

för att användarstudier tidigare har kopplat termen information till olika 

fysiska föremål, då information kan utvinnas ur till exempel böcker, 

tidningar, tv program, radioprogram eller via verbal kommunikation mellan 

människor (Wilson, 2006).     

 

 

Det finns alltså ett flertal definitioner av termen information eftersom ett 

flertal forskare har beskrivit termen med både bredare och smalare 

definitioner (Case & Given 2016, s. 71). De bredare definitionerna beskriver 

information som en slags process eller en serie händelser. I de smalare 

definitionerna har man syftat till att information kan vara signaler som 

skickas mellan olika sändare och mottagare (Case & Given 2016, s. 71).   
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I Brenda Dervins (1976; 1977 refererad i Case & Given, 2016, s. 59) studier 

förekommer information i tre olika former; det objektiva, vilket beskrivs som 

information som kommer utifrån och som på sätt och vis återger en bild av 

verkligheten. Subjektiv information, vilket kommer inifrån och som 

återspeglar hur vi uppfattar verkligheten utifrån våra egna inre tankar och 

strukturer. Det finns även information som skapar logik. Med denna formen 

av information kan vi hoppa fram och tillbaka mellan den inre subjektiva 

informationen och den objektiva yttre informationen, vilket tillåter oss att 

bättre förstå världen omkring oss (Dervin, 1976;1977, refererad i Case & 

Given 2016, s. 59). Michael Buckland (1991) har också definierat och 

beskrivit termen information och han menar att termen kan ses utifrån tre 

principer; information som en process, information som kunskap samt 

information som en sak. Information som en sak beskrivs vidare som fysiska 

objekt som på ett eller annat sätt anses vara informativa, förmedla eller bära 

på kunskap. I studien har vi tagit del av både Dervins (1976; 1977 refererad i 

Case & Given, 2016, s. 59)  och Bucklands (1991) definitioner av termen 

information eftersom vi upplever att dessa definitioner stämmer bra överens 

med vår egna förståelse av termen då vi har en förståelse att information 

främst är någonting som man kan läsa av då detta inte nödvändigtvis behöver 

vara förankrat till språk.  

 

1.4.2 Informationssökningsbeteende och informationsbehov 

För att studera ett informationssökningsbeteende och ett informationsbehov 

behövs först en klar bild av vad dessa begrepp innebär och på vilket sätt som 

dessa begrepp är sammankopplade med varandra. Begreppen 

informationsbehov och informationssökningsbeteende ligger under det mer 

omfattande begreppet informationsbeteende, vilket kortfattat kan beskrivas 

som ett begrepp som beskriver hur människor interagerar med information, 

det vill säga, hur de söker och använder sig av information (Bawden & 

Robinson, 2012, s. 188-189). 

 

 

Informationssökningsbeteendet uppstår då en individ känner att den har ett 

behov av information vilket då resulterar i att individen utför någon form av 

informationssökning, vilket kan beskrivas som en medveten handling som 

görs för att hitta information (Case & Given, 2016, s. 6-7). En individs 

informationssökningsbeteendet kan påverkas av olika yttre faktorer som till 

exempel hur mycket tid individen har på sig att göra sin 

informationssökning, hur viktigt det är för individen att få tag i den 

informationen som den söker samt vilket geografiskt område eller kultur som 

individen befinner sig i (Case & Given, 2016, s. 4)  

 



 

 

 
5 

Informationsbehov är däremot ett begrepp som är mer komplicerat att 

definiera. Forskare menar att det är svårt att studera ett behov, men det som 

däremot kan studeras är de behov som man med säkerhet kan observera. 

Termen informationsbehov kan uppfattas en aning tvetydigt då en individ 

kan vilja söka sig till information som ett resultat av att de antingen har ett 

fysiologiskt, emotionellt eller kognitivt behov (Wilson, 2016). 

 

 
1.4.3 Yrkesverksam konstnär 

Enligt Konstnärsnämnden (2012) är en yrkesverksam konstnär en person 

som ägnar sig åt skapande och konstnärligt arbete på en yrkesmässig nivå, 

samt att man är yrkeskunnig inom sitt konstnärliga område.  

Vi har även förstått att yrkesverksamma konstnärer ofta visar upp sin konst 

för offentligheten, och kan även sälja sina konstverk till intresserade köpare. 

Det är Konstnärsnämndens definition av vad en yrkesverksam konstnär 

innebär som vi använts oss av i denna uppsats.  
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2 Tidigare forskning 

I det här kapitlet beskrivs den tidigare forskning som gjorts inom den 

biblioteks- och informationsvetenskapliga disciplinen gällande konstnärers 

informationssökningsbeteende och informationsbehov. Vi har valt att ta upp 

tidigare forskning som vi har ansett varit relevant för vår uppsats då vi 

genom detta har sett vad som har gjorts och vilka resultat man kommit fram 

till inom detta forskningsområde. 

 

2.1 Konstnärsstudenter 
Tidigare studier som har behandlat området har grundat sig i studier kring 

konstnärsstudenters informationsbehov och biblioteksanvändning. 

Bibliotekarien Derek Toyne var bland den första som undersökte området, då 

med fokus på konstnärsstudenter på en konstskola vid namn Falmouth 

School of Art år 1975. Tonye utformade sin studie som en 

biblioteksanvändarstudie då han undersökte vilket material som efterfrågades 

mest av konstnärsstudenterna på skolbiblioteket (Hemmig 2008). 

Toyne gjorde senare en uppföljning av sin användarstudie av 

konstnärsstudenter år 1977 då han istället ville undersöka hela spektrumet av 

den information som konstnärsstudenterna hade ett behov av. Forskare kom 

senare att inse att de informationsbehov och informationssökningsbeteende 

som konstnärsstudenter har inte fullt kan antas vara detsamma för 

yrkesverksamma konstnärer. Detta eftersom det har visat sig att det 

förekommer professionella konstnärer som inte har gått en eftergymnasial 

utbildning inom det konstnärliga ämnet (Hemmig, 2008).  

 

 

Vår tolkning är att forskare inom biblioteks och informationsvetenskapen 

främst har gjort dessa biblioteksrelaterade studier om konstnärers 

informationsbehov och informationssökningsbeteenden för att hitta bättre 

informationssökningsmetoder för konstnärerna inom bibliotekets ramar, och 

därför kanske inte har undersökt vad konstnärerna själva har för slags behov 

av informationen som de söker. 

 

2.2 Användarstudier 
Cobbledick (1996) gjorde en användarstudie i USA som riktade in sig 

specifikt mot yrkesverksamma konstnärers informationssökningsbeteende 

och informationsbehov med ett visst fokus på biblioteksanvändningen hos 

dessa konstnärer. Användarstudiens syfte var att skapa en preliminär bild av 

yrkesverksamma konstnärers informationsbehov och 

informationssökningsbeteende samt skapa en grund för vidare studier inom 

området. Cobbledick (1996) intervjuade fyra stycken konstnärer som 

arbetade med olika konstmaterial och konst-tekniker. Vid intervjuerna utgick 
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Cobbledick (1996) från ett antal rubriker vilka hon baserade på både tidigare 

litteratur och egna observationer. Resultatet som Cobbeldick (1996) fick efter 

intervjuerna med de fyra konstnärerna var att dessa konstnärers främsta 

informationsbehov finns inom dessa teman; 

 

 

- Inspiration 

- Visuella element 

- Källor för teknisk information 

- Källor som rör information kring aktuella händelser inom bildkonsten 

- Utställningar, beställning av konstverk och försäljning 

 

 

Den data som samlades in och strukturerades användes sedan för att 

framställa ett frågeformulär som var speciellt designat för yrkesverksamma 

konstnärer och deras potentiella informationsbehov. 

Cobbledicks (1996) studie är en av de mest relevanta i detta sammanhang, då 

hon var en av de första att gå direkt på källan eftersom hon intervjuade 

konstnärer samt att hennes studie har legat till grund för studier kring ämnet 

som uppkommit under senare år. Ytterligare en studie som varit relevant för 

forskningen kring konstnärer informationssökningsbeteende och 

informationsbehov är Sandra Cowans (2004) studie från år 2004. Cowan 

(2004) uppmärksammade det faktum att det inom bibliotek och 

informationsvetenskapen inte har gjorts särskilt mycket användarstudier om 

yrkesverksamma konstnärer och deras informationssökningsbeteende och 

informationsbehov. Cowan (2004) genomförde därför en kvalitativ studie där 

hon intervjuade en konstnär om hur denne söker information och vad för 

slags information denne konstnär har behov av i sitt kreativa arbete. 

Resultatet visade fem olika teman gällande information som konstnären själv 

ansåg som viktiga källor för hennes kreativa arbete. Dessa beskrevs som;  

 

 

- Naturliga miljöer  

- Arbetet med konsten 

- Relationer 

- Självmedvetenhet 

- Uppmärksamhet  

 

 

Konstnären menade att en av de viktigaste informationskällorna för henne 

var naturen. I naturen samlade hon sinnesintryck från miljön i form av färger, 

dofter, texturer och ljus. Genom vistelsen i naturen kunde konstnären få idéer 

och inspiration till sitt skapande. Hon kunde även finna mer konkret och 

praktiskt information genom att vistas i naturen där hon kunde studera färger, 
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former och ljus. Cowan (2004) beskrev att relationen mellan konstverket och 

konstnären i sig var betydelsefullt som informationskälla. Samspelet med 

materialen och föremålen som konstnären använder ger henne praktisk 

information i form av att föremålen 'berättar' det hon behövde veta gällande 

processen med konstverket. Vidare beskrevs konstnärens relationer ha stor 

betydelse för hennes kreativa arbete, både hennes privata relationer men även 

relationen med andra konstnärer. Detta gav henne information i form av att 

hon studerar andra konstnärers verk och läser om deras liv. Hennes egna 

relationer till konstnärer i form av kollegor menade hon gav henne 

information i form av att de informerar henne om tekniska delar som har med 

konsten att göra samt rådgivning gällande till exempel gallerier.  

 

 

Enligt Cowan (2004) menade konstnären att den kanske viktigaste källan till 

information finner hon inom sig själv då det, enligt konstnären, är viktigt att 

uppmärksamma sin egen erfarenhet och sin egna interna process. Hennes 

konst blir en slags förlängning av hennes inre, och två viktiga arbetsredskap 

för henne blir därför hennes skissblock och hennes färgkartor, då dessa 

redskap hjälper henne att få ut det som finns inom henne rent fysiskt. Den 

sista källan som konstnären menar är en viktig informationskälla för henne 

själv beskrivs som uppmärksamhet. Konstnären menade att hon helt enkelt är 

uppmärksam och närvarande i världen omkring henne. Hon tar in 

information i form av ljud, ljus, färger och rymd som hon sedan kan använda 

i sitt kreativa arbete. Dessutom menar hon att när hon uppmärksam och 

lyhörd kan hon på det sättet få information om potentiella köpare av hennes 

konst samt information om gallerier och utställningar (Cowan, 2004).  

 

 

Cowan (2004) beskrev att resultatet hon fick från intervjun på ett sätt 

motbevisade hennes tidigare tes om att information är något man behöver för 

att fylla en kunskapslucka eller lösa ett problem. Istället menade hon att 

informationssökning likaväl kan förklaras som en kreativ process vilken 

drivs av glädje, nyfikenhet och känslor (Cowan, 2004). 

 

2.3 Litteraturstudie och empirisk studie 
Hemmig (2008) förstärkte Cobbledicks (1996) resultat från studien hon 

gjorde genom att göra en omfattande litteraturstudie av all den 

litteratur som har producerats kring konstnärers 

informationspraktiker, inklusive Cobbledicks (1996) studie. Utifrån 

sin litteraturstudie tog Hemmig (2008) fram en hypotetisk modell över 

konstnärers informationsbehov. Denna modell testade han sedan i en 

empirisk kvantitativ studie år 2009.  

 

  



 

 

 
9 

 

Hemmigs (2009) empiriska studie skiljer sig till viss del från Cobbledicks 

(1996) användarstudie då Hemmigs studie inte hade något fokus på 

konstnärernas biblioteksanvändning. Modellen som Hemmig framställde år 

2008 i sin litteraturstudie beskriver de fem informationsbehov som 

konstnärer har i form av olika teman. Dessa teman är utvecklade från det 

mest efterfrågas av konstnärer i den tidigare forskningen inom området.  

Hemmig (2008), och även Cobbledick (1996), beskriver bland annat att 

konstnärer behöver olika former av information för att söka inspiration där 

de mest framträdande berör idéer, känslor och tankar som fungerar som 

katalysator och motiverar konstnären att skapa sina verk. Detta är det resultat 

som Cobbeldick kom fram till redan år 1996, men detta förstärktes av honom 

genom hans litteraturstudie. Hemmig (2008) argumenterade för att 

konstnärers informationsbehov skiljer sig från det informationsbehov som 

exempelvis en konsthistoriker har, eftersom konstnärer även har ett behov av 

att söka information kring sådant som vanligtvis inte är relaterat till konst. 

 

2.4 Studier utanför USA 
De studier som tidigare gjorts om konstnärers informationssökningsbeteende 

och informationsbehov har främst gjorts i USA vilket har lett till att 

forskningen fått en mer västerländsk kulturell prägel. På grund av detta ges 

en ojämn bild av konstnärers informationssökningsbeteende och 

informationsbehov då det inte behöver se likadant ut i andra delar av världen. 

Case och Given (2016, s. 4) menar att den kultur man lever i kan påverka ens 

informationssökningsbeteende, därför behöver fler studier göras om 

informationssökningsbeteendet hos konstnärer som lever i andra kulturer 

som har mer eller mindre prägel från den västerländska kulturen som finns i 

till exempel USA. Ett exempel på en sådan studie som gjorts är Robinsons 

(2014) användarstudie vilken hon gjorde om egyptiska samtidskonstnärers 

informationssökningsbeteende. Enligt Robinson (2014) skiljer sig kulturen i 

Egypten på flera sätt jämfört med den västerländska kulturen. Några exempel 

på skillnader som tas upp i studien är bland annat Egyptens 

utbildningssystem, vilket ses som relativt omodernt där studenterna inte 

uppmuntras att tänka självständigt eller att välja en kreativ yrkesbana. Vidare 

menar Robinson (2014) att åtkomsten till information påverkas till viss del 

av regeringen och tillgång till digitalt innehåll kan vara begränsat sett både 

till teknologin och sett till språket då engelska inte är förstaspråket i Egypten. 

Detta kan vara några orsaker till att det blir svårare för dessa konstnärer att 

finna information och hålla sig uppdaterade om konstnärliga aktiviteter och 

händelser inom konsten runt om i världen. Robinson (2014) genomförde 

djupintervjuer med åtta stycken samtidskonstnärer vilka var baserade i Kairo 

och arbetade med olika konstformer. Intervjuerna var uppbyggda efter 

Cobbledicks (1996) fem teman gällande konstnärers informationsbehov och 
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resultatet av dessa intervjuer liknande till viss del det resultat som 

Cobbledick (1996) och Cowan (2004) fick i sina studier (Robinson, 2014).  

 

  

Under temat inspiration och visuella element visade sig att de egyptiska 

konstnärerna använder sig av böcker inom olika genrer som skönlitteratur, 

historia, vetenskap och Sufism. Andra källor till inspiration som 

konstnärerna använde var mode, film, konst, musik och teater. Några av 

konstnärerna läste även engelska tidskrifter både online och i pappersformat. 

Fem stycken av konstnärerna menade att de fann inspiration i deras 

livserfarenhet, liksom interaktionen och relationen med både främlingar, 

familj och vänner. Bilder visade sig också vara en viktig inspirationskälla 

och några av konstnärerna fotograferade själva (Robinson, 2014).   

Enligt Robinson (2014) valde konstnärerna olika vägar för att lösa tekniska 

problem inom sin konst. Det vanligaste var att konstnärerna rådfrågade en 

kollega som arbetar inom liknande konstområde som dem själva, vilket då 

sker i ett fysiskt möte men man använder även digitala kanaler i form av 

Facebook, Skype och andra sociala medier till detta. Robinson (2014) gjorde 

även en observation i form av att alla konstnärerna sa att många produkter de 

behöver i sitt arbete är väldigt dyra att köpa i Egypten, såsom böcker och 

konstnärsmaterial. Detta löste dem genom att beställa produkterna till någon 

de känner i ett annat land varpå den personen sedan skickade produkterna 

vidare till konstnären i Egypten.  

 

 

Under temat information i form av utställningar och marknadsföring menar 

Robinson (2014) att utlysningar för konstnärer är ovanligt i Egypten. Till 

följd av detta blir det extra viktigt för konstnärer att nätverka och genom det 

komma i kontakt med människor som arbetar inom andra delar av 

konstvärlden, som intendenter och även andra konstnärer som är arbetar åt av 

regeringen och liknande. Det visade sig att det är värdefullt att ha kontakter 

inom regeringen då det inte bara leder till möjligheter att få ställa ut sin konst 

utan det kan även ge konstnärer möjlighet till bostad och andra bidrag.  

Gällande marknadsföring var det via Facebook som den mesta 

marknadsföringen skedde och konstnärerna använde sig av mestadels det 

engelska språket för att nå ut till så många som möjligt.  

 

 

När det handlar om att följa med i konstvärlden och dess trender menar alla 

konstnärerna i studien att det är väldigt viktigt att kunna flytande engelska. 

Detta för att den information som finns om konstvärlden på internet ofta är 

skriven på engelska, och det är inte särskilt mycket som är skrivet på 

arabiska. Även konstgallerierna i Kairo har engelska som huvudspråk på sina 

hemsidor. Detta är en bidragande faktor till att alla konstnärerna använder sig 
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av engelska istället för arabiska på internet. Samtliga använde sig även av 

Google för att söka information kring konstvärlden. Robinsons (2014) studie 

är viktig i sammanhanget då den visar att informationssökningsbeteendet och 

informationsbehovet hos konstnärer i olika kulturer ändå inte är helt olika 

varandra. Informationsbehovet är detsamma hos konstnärerna i de olika 

kulturerna, däremot kan vi se att omständigheterna kring 

informationssökningsbeteendet och informationsbehoven kan se väldigt 

annorlunda ut (Robinson, 2014).     

 

 

Med dessa tidigare studier har vi fått en överblick över det aktuella 

forskningsområdet, det vill säga, vad tidigare forskare har och inte har gjort 

samt vilken vinkel som de har haft i sin forskning. Dessa studier har gett oss 

en bredare grund att utgå ifrån då vi studerar, analyserar och diskuterar vårt 

empiriska material. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Teoriavsnittet utgår från två av Wilsons (2006) modeller då dessa beskriver 

och illustrerar en individs informationssökningsbeteende och 

informationsbehov samt de inre och yttre faktorer som kan ha en påverkan på 

dessa. Vi har även utgått från de teman som sammanställdes av Cobbledick 

(1996). Dessa teman har vi använt i vår studie för att testa deras trovärdighet. 

Därför har vi även utfört en teoriprövning, då vi har tolkat dessa teman över 

yrkesverksamma konstnärers informationsbehov som teorier (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012, s. 40). 

 

3.1 Informationssökning och dess kontext 
Informationssökningsbeteendet kan påverkas av kontexten som en person 

befinner sig i. Wilsons (2006) modell som ses i figur 1 visar ett 

användarcentrerat diagram vilken i sig visar de komplexa banden mellan de 

fysiska och abstrakta områdena av vårt universum (Wilson, 2006).  

 

 

 
Fig. 1 The context of information seeking, 1981 (Wilson, 2006) 

 

 

Modellen i figur 1 visar användarens värld, det vill säga, den vardagliga 

världen som användaren befinner sig i. Referensgruppen i diagrammet 

representera kollegor, klasskamrater eller andra likvärdiga personer som är 

på samma kunskaps- och informationsnivå som den enskilda individen. I 

modellen visas användarens potentiella sökvägar inom dess vardagliga värld, 

men den visar också hur en användare kan söka information genom vissa 

informationssystem. Modellen visar även en uppdelad version av 

informationssystem, där användaren kan söka information inom ett 

informationssystem via antingen en person vilket till exempel kan vara en 
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bibliotekarie eller via användningen av ett teknologiskt verktyg som till 

exempel en sökmotor. De informationssystem som visas i diagrammet har 

sedan tillgång till någon form av informationskälla vilket till exempel kan 

vara samlingar av analoga eller digitala dokument, böcker, bilder, filmfiler 

eller ljudfiler (Wilson, 2006). I vissa lägen kan användaren söka direkt 

genom att gå till en informationskälla vilket illustreras i sökstrategi D i 

modellen, detta kan till exempel vara att användaren läser en bok eller ett 

dokument, men även tittar på ett föremål eller en bild. Detta kan även ses 

som ett exempel på att information kan ha många olika innebörder då vi 

tidigare beskrev att det finns olika typer av information. Information kan 

även vara till exempel ett föremål, en bild eller tavla som på ett eller annat 

sätt kan läsas av användaren.  

 

 

Som modellen visar så har användaren många potentiella vägar att gå för att 

söka information. Informationssökningsstrategierna A, B, C och D har alla 

gemensamt att de inte söker via några former av informationssystem, medan 

informationssökningsstrategierna E och F söker via ett informationssystem, 

antingen via en person eller via användningen av ett teknologiskt verktyg. 

Strategierna G, H och I visar att mediator söker information via ett 

informationssystem för att i sin tur kunna informera användaren (Wilson, 

2006). De sista strategierna J och K visar vilka strategier som de 

teknologiska verktygen har då de återhämtar information till dess användare, 

ett exempel på detta kan vara att en användare söker i ett informationssystem 

via ett teknologiskt verktyg, exempelvis en sökmotor. Denna sökmotor söker 

sedan den information som den har blivit tillsagd att söka i en 

informationskälla som till exempel kan vara en databas. Därefter återhämtar 

sökmotorn den information som den har funnit i databasen (Wilson, 2006).    

 

 

För att denna modell skulle vara möjlig att använda som ett av våra 

analysverktyg vid analysen av konstnärernas informationssökningsbeteende 

valde vi att undersöka de sökstrategier som användaren, i detta fallet, 

konstnärerna kan använda när de söker information. Vår uppfattning är att 

användaren själv endast kan använda sökstrategierna A, B, C, D, E och F 

som visas i modellen. Sökstrategierna I, H och G kan endast utföras av 

mediator som till exempel kan vara en bibliotekarie. Sökstrategierna J och K 

kan endast kan utföras av ett teknologiskt verktyg. Därför valde vi att utgå 

från de sökstrategier som användaren själv kan använda. 

 

3.2 Informationsbehov 
Wilson (2006) menar att då många forskare inom biblioteks och 

informationsvetenskapen har haft och har sin praktik inom bland annat 

hanteringen och utvecklingen av informationssystem har begreppet 
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informationsbehov undersökts i förhållande till det. Detta i form av att man 

använt själva informationsbehovet som en slags vägvisare för hur man på ett 

optimalt sätt ska kunna designa, utveckla och bygga dessa system. Till följd 

av detta har det uppstått en förvirring kring forskningen om 

informationsbehov för att man inte har lyckats fullt förklara och identifiera 

vad ett informationsbehov egentligen innebär när det kommer till studier som 

inte rör systemutveckling. Det har även varit svårt att förklara termen 'behov' 

inom bibliotek och informationsvetenskapen i förhållande till termen 

'information'. För att man ska kunna få en förståelse över vad ett behov kan 

räknas som menar Wilson (2006) att vi först och främst bör se till de mest 

grundläggande mänskliga behoven vilka man hittar inom psykologin. Dessa 

mänskliga behov beskrivs i form av tre kategorier;  

 

 

1: Fysiologiskt behov, detta kan innefatta vatten, mat och skydd.  

2: Emotionella behov, vilket involverar emotionella och psykologiska behov.  

3: Kognitiva behov, vilket innefattar behov av att lära och planera.      

 

  

 

 
   

Fig.2 Information needs and seeking 1981 (Wilson, 2006)  
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I mitten av modellen finns fältet som visar person, där finns de tre mest 

grundläggande mänskliga behoven. Utanför person finns fälten roll och miljö 

vilket kan beskrivas som till exempel en yrkesroll i en arbetsmiljö. Fältet 

gällande miljö kan även vara andra miljöer som inte nödvändigtvis behöver 

vara relaterad till personens yrkesroll, utan kan även innebära andra 

sammanhang, till exempel en skolmiljö (Wilson, 2006).  
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4 Metod 

Under detta avsnitt har vi beskrivit den metod som vi har använt oss av vid 

insamlandet av det empiriska materialet. Vi beskriver även hur vi har gått 

tillväga och hur vi har avgränsat oss samt hur vi har tänkt kring 

forskningsetik och hur vi har analyserat vårt material.  

 

4.1 Val av metod 
Vi valde att utgå från Bill Ginghams (2005) version av semistrukturerade 

intervjuer som metod för denna uppsats. Vi ansåg att den metoden passade 

vår uppsats syfte bäst i och med att konstnärers 

informationssökningsbeteende och informationsbehov kan upplevas som 

relativt abstrakt. Helt förutbestämda frågor inte skulle ge ämnet rättvisa då 

det hade kunnat bidra till att intervjun blir vinklad på ett sätt som ger en 

felaktig bild av ämnet. Semistrukturerade intervjuer innebär att samma frågor 

ställs till alla personerna som intervjuas och att man använder sig av 

underrubriker samt att följdfrågor även ställs om något intressant dyker upp 

eller om informanten inte pratat om någonting man som intervjuare har 

intresse av. Vi använde denna metod som utgångspunkt, men under 

intervjuerna lät vi våra intervjupersoner prata och reflektera relativt fritt. 

Dessutom använde vi oss av öppna frågor, vilket också är en viktig del i 

semistrukturerade intervjuer (Gillham, 2005, s. 103).  

 

 

Att valet föll på denna metod för vår datainsamling berodde även på att vi 

uppmärksammat att tidigare studier använt denna metod med framgång. 

Dessutom menar forskare som studerat samma område som oss att det är 

viktigt att låta konstnären själv få tala då äldre forskning inom området har 

använt sig av informanter i form av bland annat bibliotekarier och inte 

konstnärer då de har undersökt konstnärernas informationssökningsbeteende 

och informationsbehov (Cobbledick, 1996; Cowan, 2004).  

 

4.2 Tillvägagångssätt 
Vi valde i första hand att kontakta en konstförening för att komma i kontakt 

med yrkesverksamma konstnärer. Vi var medvetna om att en konstförening 

möjligen främst är till för konstintresserad allmänhet, men vi tänkte att 

chansen är stor att även yrkesverksamma konstnärer är medlemmar i en 

sådan förening. Denna konstförening fann vi via Facebook samt ett 

telefonnummer till föreningens kontaktperson. Denna kontaktperson ringde 

vi till och presenterade vårt ärende varpå hen gav oss ett telefonnummer till 

en annan person som vi ringde till. Av denne person fick vi sedan en e-

mailadress till annan konstnär som arbetar i en ateljéhusförening där flertalet 

konstnärer är verksamma som då bad oss att skriva ihop ett e-mail med en 
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presentation av vårt ärende. I vårt e-mail beskrev vi syftet med uppsatsen och 

förklarade att vi söker yrkesverksamma konstnärer som skulle vara 

intresserade av att bli intervjuade för vår kandidatuppsats. I detta e-mail 

skrev vi även en deadline för när vi senaste ville få svar om någon var 

intresserad av att ställa upp på en intervju. Denna person vidarebefordrade 

sedan vårt e-mail till ett antal yrkesverksamma konstnärer som är 

medlemmar i denna ateljéhusförening, varpå vi vid detta tillfälle endast fick 

svar från två konstnärer. Därför bestämde vi oss för att skicka ut ännu ett e-

mail som en slags påminnelse varpå vi då fick svar från tre stycken 

konstnärer som ville ställa upp på vår intervju. Därefter bokade vi in tid och 

datum för intervjuer med de som konstnärer som ville delta i vår 

undersökning. 

 

 

Innan vi skulle träffa konstnärerna tittade vi på deras hemsidor och liknande 

för att vi skulle få en uppfattning om bland annat vad de arbetar med för 

konstform. Dessutom gjorde vi detta för att vi skulle kunna vara mer 

förberedda med exempelvis individuella följdfrågor till varje konstnär då 

vissa följdfrågor inte alltid skulle kunna vara exakt likadana för alla de 

konstnärerna som vi intervjuade även om själva intervjuunderlaget såg 

likadant ut för alla. Vi utförde intervjuerna på olika platser. Tre av dessa 

intervjuer genomfördes separat på ett café i närheten av deras arbetsplats 

vilket vi kände var en bra plats att genomföra intervjuerna på. Detta för att 

intervjuerna snarare skulle känns mer som en avslappnad konversation i och 

med att man då befinner sig i ett offentligt sammanhang. En intervju skedde 

på konstnärens arbetsplats, där vi även fick en rundtur innan intervjun. Vi 

genomförde även en intervju via Skype då konstnären befann sig utomlands. 

Alla fem intervjuer tog ungefär 30 minuter att genomföra vilket passade vår 

tidsram gällande längden på intervjuerna då vi tidigare bestämt att 

intervjuerna skulle ta minst 30 minuter och max 60 minuter. Denna tidsram 

använde vi för att vi ansåg att det är en förhållandevis bra gräns för att inte ta 

för mycket tid från våra intervjupersoner och för att intervjun inte skulle bli 

för lång.  

 

4.3 Avgränsningar och urval 
Vi valde att hålla oss inom ett särskilt geografiskt område då vi hade tidigare 

kunskap om att det inom detta område finns ett rikt konst och kulturliv därav 

tänkte vi att det borde finnas många aktiva konstnärer i området. Detta ledde 

sedan till att vi kontaktade den specifika konstföreningen i området. Vi hade 

även Konstnärsnämndens benämning av vad en yrkesverksam konstnär är i 

åtanke vid urvalet då vi ville undersöka yrkesverksamma konstnärer vilket 

inte är att förväxla med exempelvis hobbykonstnärer.  
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Enligt konstnärsnämnden räknas en yrkesverksam konstnär som; en person 

som ägnar sig åt skapande eller annat konstnärligt arbete, är yrkeskunnig 

inom sitt område och ägnar sig yrkesmässigt åt konstnärligt arbete 

(Konstnärsnämnden, 2018). Även om vi visste att vi ville intervjua 

yrkesverksamma konstnärer så blev urvalet egentligen inte något som vi 

själva aktivt styrde, utan urvalet kom snarare till oss. Alla dessa personer 

som intervjuades arbetar som konstnärer och uppfyller Konstnärsnämndens 

benämning av vad en yrkesverksam konstnär är, vilket vi kontrollerade i 

form av att vi besökta dessa konstnärers hemsidor och liknande för att få mer 

information.  

 

4.4 Utformning av intervjuguide 
När vi utformade vår intervjuguide utgick vi från det resultat som 

Cobbledick (1996) i sin användarstudie kom fram till kan räknas som de 

områden eller teman där konstnärer har som störst informationsbehov. Med 

detta i åtanke resulterade det i att vi utvecklade ett antal frågor och 

följdfrågor efter Cobbledicks (1996) teman, se bilaga 1. Dessa teman har vi 

tolkat som följande;  

 

 

Inspiration 

Detta tema är vanligtvis väldigt individuellt, vi syftade till att undersöka vad 

en konstnär gör för att hitta inspiration till sitt kreativa arbete. Detta kan till 

exempel vara att läsa böcker, titta på målningar, bilder och filmer samt vistas 

i olika miljöer.     

 

 

Visuella element 

Med detta tema menade vi vilka visuella material som en konstnär använder 

sig av i sitt kreativa arbete. Detta kan till exempel vara en referensbild, vilket 

kan förklaras som en bild, vanligtvis ett foto, som man använder för att 

kunna se hur skuggor faller, eller hur ett specifikt material ser ut. Ett visuellt 

element kan även vara ett fysiskt objekt som till exempel ett löv, en levande 

modell eller en färgkarta.   

 

 

Hantering av konstmaterial och konsttekniker 

Med detta tema syftade vi till hur man går tillväga för att hitta information 

om hantering av konstmaterial eller konsttekniker. Det kan handla om att lära 

sig arbeta i ett nytt material, exempelvis lera eller att måla med 

akvarellfärger. 
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Marknadsföring, försäljning och råd för vidare karriärutveckling 

Detta tema innefattar hur en konstnär bär sig åt och får information om hur 

den ska visa upp sin konst för allmänheten, hur konstnären sköter sin 

försäljning av sina verk och vart de vänder sig då de behöver råd och hjälp 

om hur de ska vidare utveckla sig i sin karriär.    

 

 

Uppdaterad inom konstvärlden 

I detta tema undersökte vi hur konstnären håller sig uppdaterad på det som är 

aktuellt inom konstnärsvärlden, med detta syftar vi på hur konstnärer är 

intresserade av att följa populära och aktiva trender och konstnärer 

utställningar som hör till dessa. Dessa trender och konstnärer kan både vara 

på en global, nationell eller lokal nivå. 

 

4.5 Forskningsetik 
Redan vid den första kontakten i vårt e-mail förklarade vi att vi är två 

studenter som studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö som läser den sista 

terminen på biblioteks och informationsvetenskapliga programmet. Vi 

beskrev att vi söker konstnärer att intervjua till vår kandidatuppsats som 

behandlar ämnet informationssökningsbeteende och informationsbehov hos 

yrkesverksamma konstnärer. När vi sedan träffade de konstnärer vi skulle 

intervjua berättade vi att alla kommer att vara anonyma. Vi berättade även att 

i vår uppsats kommer alla konstnärer att kallas för någonting annat än sitt 

namn, exempelvis "Konstnär A" "Konstnär B", varpå valet senare föll på att 

ge dem fingerade namn istället då det är enklare för både oss och läsare att 

förstå skillnaderna mellan konstnärerna. En av anledningarna till att vi valde 

att använda fingerade namn var för att vi ansåg att det inte är nödvändigt att 

publicera varken namn eller ort då det i detta fallet var irrelevant. Detta är 

inte en användarstudie över någon specifik konstnärs 

informationssökningsbeteende och informationsbehov, utan denna 

användarstudie är en generell studie i ämnet.  

 

 

Vår bedömning av det ämne vi valt att studera var att det inte är ett ämne av 

särskilt känslig karaktär, och inte heller de frågorna vi hade med i vårt 

frågeformulär. Men då vi inte kan bedöma hur andra människor känner så 

informerade vi alla konstnärer som ställde upp på våra intervjuer att det var 

okej att inte svara på vissa frågor om man inte ville, detta redan innan vi 

började vår intervju. För att underlätta transkriberingen av intervjuerna samt 

för att lättare få med allt som sades under intervjuerna så valde vi att spela in 

intervjuerna, vilket givetvis endast skedde med konstnärens samtycke. Vi 

frågade alla konstnärer om det gick bra att vi spelade in intervjuerna, varpå 

alla konstnärerna godkände att vi gjort det. Vi hade även med oss annan 
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utrustning i form av datorer samt anteckningsblock och pennor utifall någon 

inte ville att vi spelade in intervjun. Alla konstnärer upplystes även om att det 

enbart skulle vara vi intervjuare som skulle lyssna på det inspelade materialet 

och att vi inte har någon avsikt att sprida det vidare. 

 

4.6 Analysmetod 
Vi började analyseringen med att transkribera vårt insamlade material, det 

vill säga alla inspelningar av våra intervjuer. Då ämnet kan ses som komplext 

och relativt svårdefinierat, valde vi att ta med det mesta som konstnärerna sa 

i resultatdelen för att vi inte ville utelämna någonting. Därefter skapade vi en 

datamatris där resultaten sammanställdes samt de sökstrategier som vi 

tolkade att konstnärerna använde sig av inom de fem olika teman som vi 

byggde vårt  intervjuunderlaget på. Datamatrisen jämförde vi med Wilsons 

(2006) modell gällande informationssökningsbeteende. Utifrån de empiriska 

materialet kunde vi utifrån varje tema finna de olika sökstrategierna som 

konstnärerna använde sig av och i vilken kontext som dessa sökstrategier 

utspelade sig i. Vi märkte ut de olika sökstrategierna utifrån de bokstäver 

som finns i Wilsons (2006) modell i figur 1. Vid analysen av konstnärernas 

informationsbehov valde vi att använda oss av Wilsons (2006) modell i figur 

2, eftersom den illustrerar hur de olika miljöerna och rollerna kan vara 

påverkande faktorer i en människas behov. Vi utgick från modellen i figur 2 

genom att se på både de individuella behoven som en person kan uppleva 

samt de yttre faktorerna i relation till hur konstnären söker information inom 

sin yrkesroll.    
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5 Resultat 

I det här kapitlet presenteras det empiriska material som vi fick fram utifrån 

våra transkriberade intervjuer. Varje konstnärs enskilda svar presenteras 

utifrån Cobbledicks (1996) fem teman, vilket även intervjuunderlaget byggde 

på. 

 

5.1 Presentation av konstnärerna 
Intervjuer gjordes med fem yrkesverksamma konstnärer. Av de konstnärerna 

som vi intervjuade är två stycken av konstnärerna i åldern 20-30 år, två 

konstnärer är mellan 50-60 år och en är i åldern mellan 60-70 år. De alla är 

yrkesverksamma och medlemmar i diverse konstorganisationer i Sverige 

samt konstföreningar inom det specifika länet. Konstnärerna är även 

medlemmar i en lokal ateljéhusförening där konstnärerna har tillgång till att 

hyra ateljéer och andra lokaler, samt träffa och kommunicera med andra 

konstnärer som är verksamma på platsen. De konstnärer som vi har intervjuat 

arbetar med att skapa målningar, bilder och skulpturer med material och 

olika tekniker som oljemålning, kol, keramik och lera.  

Vi har valt att kalla de fem konstnärerna för Alva, Bianca, Caroline, Diana 

och Evelina. 

 

5.2 Inspiration 
Alva fotograferar väldigt mycket. Hon beskrev att hon fotograferar sådant 

som intresserar henne då det är viktigt för henne att följa sitt hjärta och känna 

sig fram då hon letar efter inspiration. Hon åker mycket på utflykter, till 

exempel kan hon ibland åka ut till ett skogsområde eller liknande då hon 

under dessa utflykter känner att hon bättre kan samla sina tankar och komma 

på nya idéer. De fotografier som hon har tagit sparar hon som minnesbilder 

då dessa bilder kan ge henne inspiration eller idéer vid senare tillfällen.   

Alva berättade att hon vid olika tillfällen har gjort många små skisser av 

hittade objekt som intresserar henne och hon har fyllt hela skissblock med 

sådana skisser. Inspirationen kan hon även finna då hon tittar hur andra 

konstnärer hanterar olika tekniker. Alva beskriver att hon tittar på många 

olika instruktionsfilmer på Youtube. Alva arbetar inte bara i 2-dimensionella 

former utan hon brukar även arbeta i 3-dimensionella former. Alva beskrev 

att hon ibland kan forma bitar av lera till någonting som sedan kan växa fram 

till en idé som hon vill utveckla. När vi frågar Alva om hon brukar skriva 

eller rita ner idéer så berättade hon att det kan ske periodvis för henne då hon 

har en arbetsbok där hon samlar teckningar och anteckningar som hon tror 

kan generera idéer. I sin ateljé har hon även en whiteboardtavla på väggen 

där hon lätt och synligt kan skriva upp sina tankar och idéer. Alva beskrev 

även att hon kan få inspiration då hon lyssnar på musik och podcasts i sin 
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ateljé (personlig kommunikation, 20 april 2018).      

 

 

Bianca berättade att hennes största inspirationskälla är naturen, men 

inspirationen kan hon även hitta i hennes vardag genom att till exempel titta 

på TV-serier och filmer, läsa böcker eller att träffa och kommunicera med 

människor både främmande och bekanta och allra helst människor som 

arbetar utanför det konstnärliga fältet. Bianca beskrev att hennes inspiration 

kan komma i form av meningar som 'fastnar' kvar efter att hon har pratat med 

dessa olika människor. Hon beskrev att dessa meningar på något sätt 'startar 

igång någonting' inom henne. Bianca berättade även att hon tycker om att 

läsa in sig och fördjupar sig inom olika ämnen som intresserar henne då 

denna process kan ge henne nya idéer. Hon beskrev att ämnena oftast inte är 

relaterade till konst. När hon vill fördjupa sig inom de ämnena som hon 

intresserat sig för, brukar hon ofta söka och låna böcker från bibliotek, då 

hon beskrev sig själv som 'oteknisk'. Men hon menade även att hon i första 

hand brukar söka via internet då hon vill ha snabb information om ett visst 

ämne. Dessa ämnen finner hon på olika sätt, antingen via kommunikation 

med andra människor eller så har hon sett något som är relaterat till ämnet i 

hennes flöden på olika sociala medier som Instagram och Facebook. Bianca 

beskrev att hon inte aktivt letar inspiration utan mer upplever att 

inspirationen kommer till henne då hon ägnar sig åt sina intressen som film, 

böcker och konst. Bianca menade att även om hennes filmtittande inte sker 

så särskilt ofta så kan filmer ha en stor inverkan på henne och hennes 

inspiration då hon intresserar sig mycket för hur man i olika medier kan 

förmedla och kommunicera känslor med filmens tittare (personlig 

kommunikation, 19 april 2018).    

 

 

Caroline beskrev att hon sedan tidig ålder alltid har läst mycket skönlitterära 

böcker och att hon finner sin inspiration via dessa böcker, men även genom 

att läsa biografier om andra konstnärer och deras liv och livsfilosofi. Caroline 

beskrev att det känns naturligt för henne att gå till biblioteket och låna dessa 

böcker för att en släkting till henne arbetar som bibliotekarie. Läsningen av 

skönlitterära böcker har dock övergått mer och mer till att lyssna på 

ljudböcker, då konstnären upplevde att det blir enklare att arbeta med sina 

konstverk samtidigt som hon lyssnar på dessa ljudböcker. Caroline lyssnar 

även ofta på podcasts då hon arbetar med sin konst. Caroline beskrev även att 

hon kan finna inspiration genom att titta på målningar, bilder och fotografier 

som andra konstnärer har delat via sociala medier som till exempel Instagram 

och Tumblr. Dessa medier kan beskrivas som bildbaserade bloggar där 

användarna kan lägga upp fotografier och andra digitala bilder samt gilla och 

kommentera andras bilder och fotografier. Dessa hemsidor kan hon komma 

åt via sin mobiltelefon eller via sin dator. Caroline beskrev att när hon får en 
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idé till ett arbete så skissar hon ner den på ett papper och till sina skisser 

brukar hon även skriva ner verbala tankar, ord eller meningar som hon 

beskrev tillhörde idéen med konstverket.  

Caroline verkar till stor del söka sin inspiration inom sig själv då hon beskrev 

att hon ofta kan sitta och fundera kring sina idéer, men hon berättade även att 

hon kan finna delar som kan komplettera hennes idéer genom att söka utom 

sig själv, genom att till exempel lyssna på podcasts eller ljudböcker 

(personlig kommunikation, 17 april 2018).      

 

 

Diana beskrev att hon oftast finner sin inspiration i sådant som finns i hennes 

närhet, allt från miljöer, relationer och familjerelationer. Hon beskrev 

specifikt att hon får inspiration från olika vardagsupplevelser som till 

exempel att när hon är ute och rastar sin hund så kan vistelsen i naturen ge 

henne inspiration och idéer. Diana beskrev att hon oftast använder sig av sin 

kamera då hon fotograferar mycket i sin vardag. Dessa fotografier brukar hon 

sedan redigera och experimentera med i ett bildhanteringsprogram på sin 

dator. Diana berättade att hon aktivt letar efter inspiration, hon beskrev att 

hon nästan hela tiden jobbar kreativt för att söka sig till någonting som kan 

ge henne idéer. Diana beskrev även sig själv som naturligt nyfiken på sin 

omgivning och därför tycker om att undersöka den. Diana gör dessutom en 

hel del utlandsresor både innanför och utanför Europa, men hon reser även 

mycket inom Sverige till olika större städer. Diana har ett stort intresse för att 

läsa skönlitterära böcker och även böcker om som handlar om andra 

konstnärer och hur de arbetar med deras kreativa arbeten (personlig 

kommunikation, 17 april 2018).  

 

 

Evelina upplevde frågan om vart hon finner sin inspiration som en väldigt 

stor och komplicerad fråga då hon menade att den är individuell, men som 

hon har uppfattat frågan så kan den växla under åren då man kan söka sig till 

olika saker vid olika tidpunkter. Ett stor inspirationskälla för Evelina är den 

svenska naturen och att få vistas i den. Hon beskrev att hon flyttade från en 

storstad för att bo närmare naturen då hon finner mycket inspiration när hon 

går skogspromenader eftersom hon då kan observerade naturen. Hon beskrev 

att hon målar mycket landskapsmålningar och att hon då försöker få till 

stämningen som hon upplevde på den platsen som hon vistades i och sedan 

målade av. Evelina beskrev att dessa landskapsmålningar representerar 

hennes inre känsla av de landskapsområden. Evelina lägger även till att det 

inte skulle fungera lika bra för henne att skapa dessa målningar om hon 

fortfarande hade bott i en större stad. Evelina får även inspiration av att läsa 

om och studera andra större och mer etablerade konstnärer, både svenska 

konstnärer och konstnärer från andra länder och tidsepoker. Hon inspireras 

och fascineras över hur de har arbetat med olika material och tekniker.  
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Eftersom Evelina tidigare har arbetat med keramik intresserar hon sig för den 

mer östasiatiska konsthistorien varpå hon vid vissa tillfällen tittat på 

tusenåriga skulpturer, lerkärl och kokkärl. Hon nämnde även att hon har 

funnit inspiration från att ha besökt historiska platser i exempelvis Mexiko 

och Tunisien där hon har tittat på historiska ler-skulpturer som har funnits i 

dessa omgivningar och på olika historiska museum. När vi sedan frågade 

Evelina hur hon går tillväga för att leta efter inspiration så beskrev hon  att 

hon inte känner att hon letar eller söker efter inspiration, varpå hon sedan 

citerar det som Picasso brukade säga; "Jag söker inte, jag finner! " vilket hon 

tycker stämmer bra in på hennes egna inställning till att hitta inspiration, då 

hon känner vad det är hon behöver och sedan hittar hon det. Hon beskriver 

att hon aldrig har haft ett problem med att finna inspiration för sina arbeten. 

När vi frågade vad hon skulle göra i ett scenario där hon hade slut på idéer 

och skulle behöva hitta ny inspiration till ett arbete, beskrev hon att hon i så 

fall skulle pausa det arbetet och ägna sig åt något helt annat under en kort 

period. Hon beskrev att hon har upplevt att en sådan paus kan vara väldigt 

värdefull då hon känner att inspirationen, glädjen över skapandet och nya 

idéer har uppkommit under hennes paus. Hon menade att det oftast inte 

känns bra om hon hela tiden pressar sig själv, samma sak är det när hon 

målar en tavla då om hon under skaparprocessen av ett verk inte skulle känna 

att det inte blir som hon har tänkt sig så hon lägger ifrån sig arbete ett tag och 

sedan kommer tillbaka till det under ett senare tillfälle. Evelina menade att 

det uppstår en slags spänning i sig själv som blir ett hinder för henne i hennes 

kreativa process och att hon efter en paus inte känner sig lika spänd 

(personlig kommunikation, 20 april 2018).  

 

5.3 Visuella element 
Alva använder sig mycket av fotografier som hon själv har tagit då hon 

tycker att fotografier är bra för att studera nyanser och skuggor i olika 

material och objekt. Utöver det har Alva en färgkarta som hon brukar 

använda då hon vill hitta nyanser i olika färger. Alva brukar även skapa egna 

färgkartor genom att till exempel färga papperslappar med olika nyanser av 

kritor och kol. Ibland tar hon även med sig objekt som hon har hittat utanför 

sin ateljé och använder dem som referensmaterial (personlig kommunikation, 

20 april 2018).     

 

 

Bianca beskrev att hon har sedan tidig ålder ägnat sig åt fotografering. Hon 

trodde först att hon ville bli fotograf, men att hon under senare ålder spårade 

in sig mer på att rita och teckna och till slut hålla på med måleri. Bianca 

beskrev att hon numera som konstnär använder sig av sina fotografier som 

utgångspunkt då hon målar sina tavlor. Vid enstaka tillfällen letar hon upp 

bilder av objekt och platser som hon inte har i sin närhet, då brukar hon söka 

efter dessa bilder via Instagram och Facebook. Eftersom hon är intresserad 
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av historia söker hon ibland efter äldre fotografier och bilder som hon i vissa 

fall hittar i hennes Facebookflöde då hon följer speciella Facebooksidor som 

lägger upp gamla fotografier (personlig kommunikation, 19 april 2018).  

 

 

Caroline använder sig mestadels av fotografier som hon sedan målar av. 

Dessa fotografier tar hon själv och hon fotograferar människor som hon 

känner sedan tidigare och som vill ställa upp som modell i hennes tavlor. 

Dessa fotografier blir väldigt viktiga visuella element för Caroline då hon 

genom fotografierna kan bestämma och iscensätta exakt det som ska finnas 

med hennes målning. Caroline lägger därför ett stort arbete på att få sina 

fotografier så bra som möjligt och så nära hennes idé av hur den färdiga 

tavlan sedan kommer att se ut. Därför behöver hon ha alla objekt, 

kameravinklar och ljus precis som hon har tänkt sig innan hon fotograferar. 

Hon beskriver att detta arbete är lika krävande som att iscensätta en filmscen.  

Caroline berättar att hon hellre använder sig av sina egna fotografier som 

visuella material istället för att leta efter bilder via internet, då hon menar att 

dessa bilder oftast har en sämre bildkvalité eller att de inte är exakt så som 

hon vill ha dem eftersom bilden kan ha fel modell, objekt, vinkel eller ljus. 

Dessutom beskrev hon att de målningar som hon skapar utifrån sina 

fotografier blir mer personliga för henne (personlig kommunikation, 17 april 

2018).   

  

 

Diana använder främst sina egna fotografier som visuella element och 

eftersom att hon gärna vill ha med människor i sina målningar så fotograferar 

hon människor. Fotograferingen sker både hemma och då hon åker iväg på 

resor. Vid andra tillfällen då Diana har behövt specifika element som 

förekommer i naturen så har hon hämtat objekt direkt från naturen, genom att 

exempelvis ta med löv och grenar in till sin ateljé för att och sedan studera 

dem (personlig kommunikation, 17 april 2018).   

 

 

Evelina beskrev att hon skissar och tecknar mycket. Hon tecknar ofta av 

människor som finns omkring henne. Dessa skisser sparar hon även då hon 

vid senare tillfällen kan använda sig av dessa skisser i sitt skapande. Dessa 

teckningar används då som minnesbilder. Evelina beskrev att hon i vissa 

utsmyckningsuppdrag har använt sig av färgkartor för att få till rätta 

färgnyanser (personlig kommunikation, 20 april 2018).  

 

5.4 Hantering av konstmaterial och konsttekniker 
Alva vänder sig i de flesta fall direkt till att söka på Youtube där det finns 

många olika instruktionsfilmer om hantering och användning av olika 

konstmaterial och konsttekniker. Men hon beskrev även att om hon skulle 
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känna till någon person som redan arbetade med konstmaterialet eller 

konsttekniken så skulle hon vända sig och rådfråga dem istället (personlig 

kommunikation, 20 april 2018).   

 

 

Bianca beskrev att hon har haft många diskussioner med sina kollegor 

angående att använda sig av instruktionsfilmer på Youtube, då Bianca själv 

inte tycker att filmerna alltid håller bra kvalitét. Bianca berättar att hon 

istället för att göra internetsökningar, hellre skulle vända sig till någon av 

hennes lärare som hon har haft under tidigare konstutbildningar. Utöver att 

vända sig till sina tidigare lärare så beskriver Bianca att hon i vissa fall kan 

hitta en målning som hon gillar och att hon sedan 'zoomar' in på den och 

studerar den i detalj för att försöka lista ut vilken teknik eller material som 

den konstnären har använt sig av (personlig kommunikation, 19 april 2018).   

 

 

Caroline vänder sig till sina kontakter då hon vill lära sig hantera nya 

konstmaterial eller nya konsttekniker. Hon beskrev mer i detalj att hon skulle 

söka sig fram till den informationen genom att fråga sina kollegor om de 

känner till någon som håller kurser inom de materialet eller i den tekniken 

och om kursen i så fall finns lokalt eller i närheten av hennes hemstad.  

Då vi frågade om hon skulle kunna tänka sig att söka den informationen via 

internet så uppfattade vi att hon hellre skulle använda sig av sina kontakter 

(personlig kommunikation, 17 april 2018). 

 

 

Diana skulle för att lära sig hantera nya konstmaterial och nya konsttekniker 

söka via Google. Detta i syfte att komma till någon form av instruktionsfilm, 

vanligtvis från Youtube. Om dessa instruktionsfilmer inte skulle kännas 

tillräckligt informativa för Diana så skulle hon vända sig till sina kollegor 

och rådfråga dem som hon vet har använt eller använder sig av det specifika 

konstmaterialet eller den konsttekniken. Eventuellt frågar hon sina kollegor 

om dessa känner till andra konstnärer som använder sig av materialet eller 

tekniken (personlig kommunikation, 17 april 2018).  

 

 

Evelina berättade att hon har med sig mycket kunskaper från sina år som 

student på olika konstskolor, men hon har även stött på tillfällen då hon har 

behövt lära sig någonting som är helt nytt för henne. Hon har då oftast börjat 

med att själv experimentera med materialet eller tekniken som hon vill lära 

sig. Därefter har hon vänt sig till kollegor eller andra människor som har 

kunskap om det sagda materialet eller tekniken. Hon berättar att hon vid ett 

tillfälle då hon hade fått ett uppdrag av en kommun att skapa en stor skulptur, 

hade en idé om att göra skulpturen i betong varpå hon råkade känna en 
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person som arbetade som murare och som hade kunskaper i betonggjutning. 

Då vände hon sig till denne murare för att lära sig använda materialet och 

som även visade henne hur man gjorde. Hanteringen av andra material och 

tekniker har hon lärt sig genom att läsa olika instruktionsböcker i sagda 

tekniker eller material, dessa böcker har hon hittat på bibliotek. Hon har även 

gått en del fristående kurser i de material och tekniker som har intresserat 

henne. Utifrån den kunskap som Evelina har fått från att ha läst dessa 

instruktionsböcker och  utifrån den kunskap som hon har fått från de kurser 

som hon har deltagit i så har hon sedan på egen hand experimenterat med 

olika material och tekniker för att lära sig hantera dem på olika sätt. Eftersom 

att Evelina tidigare har arbetat med att skapa stora skulpturer så har hon hittat 

information om material och diverse byggtekniker genom att rådfråga 

personalen på byggvaruhus (personlig kommunikation, 20 april 2018).  

 

5.5 Marknadsföring, försäljning och karriärutveckling 
Alva berättade att hon helst sköter all försäljning och marknadsföring själv. 

Hon har en egen hemsida som hon ibland uppdaterar. Hon beskriver att hon 

innan var mer aktiv via sociala medier men att hon numera ställer ut och 

säljer sin konst via lokala gallerier. För att få råd och hjälp om vidare 

karriärutveckling, skulle Alva söka sig till kollegor och tidigare kollegor. 

Hon skulle även försöka hitta andra konstnärers personliga historier genom 

att söka dessa via internet, där de berättar om hur de lyckades utveckla sig 

inom sina karriärer. Men främst av allt skulle Alva lyssna till sin intuitiva 

röst, då hon beskriver att det är väldigt viktigt för henne (personlig 

kommunikation, 20 april 2018).      

 

 

Bianca förmedlar sin konst främst via sociala medier som exempelvis 

Facebook och Instagram och hon lägger även upp sin konst på sin hemsida. 

När vi frågade Bianca om varför hon valde att gå via sociala medier så 

beskrev hon att som konstnär är det viktigt att synas på internet och på 

sociala medier för att kunna förmedla sin konst till allmänheten och även för 

att lättare ge information om uppkommande konstutställningar eller 

evenemang.  Hon beskrev vikten av att som konstnär synas på internet med 

följande mening; "finns du inte på internet så finns du inte" (Personlig 

kommunikation, 19 April 2018). Hon beskrev även att när hon själv har 

försökt hitta konstnärer som hon tidigare har träffat under sina utbildningar 

så har hon känt en frustration över att inte har kunnat hitta dem på internet 

och därför inte har kunnat komma i kontakt med dem. Bianca berättade att 

hon själv lägger ner mycket tid för att synas på internet och på sociala medier 

för att inte bli 'osynlig'. Bianca beskrev att idéen med att ha en egen hemsida 

uppkom för att hon skulle kunna visa upp sina målerier på ett mer 

professionellt sätt. Hon upplever även att hon har större kontroll på 

bildkvalitén då hon lägger upp hennes verk på sin hemsida, något hon inte 
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har då hon lägger upp bilder via sina sociala medier. För att skapa hemsidan 

så fick Bianca hjälp av en släkting att lära sig det mest grundläggande 

kunskaperna som behövs för att skapa och modifiera en hemsida. Vid 

försäljningen av hennes konstverk så berättade Bianca att hon inte säljer sina 

målningar via sin hemsida, utan att hemsidan mest fungerar som en plattform 

för att visa upp hennes konstverk för allmänheten. Hon beskrev att hon aldrig 

har sålt direkt via internet och inte heller sålt ett konstverk utan att ha fått 

någon information om köparen. Hon har däremot fått beställningar av köpare 

som har sett hennes konstverk via hennes sociala medier eller via hennes 

hemsida. Dessa köpare har varit både privatpersoner och företag. Då Bianca 

tar beställningar från köpare vill hon helst ha ett fysiskt möte med köparen då 

hen lättare kan beskriva vad köparen vill beställa. Det har hänt att efter att 

Bianca har sålt ett verk till en köpare så har samma köpare återigen kontaktat 

henne vid ett senare tillfälle och frågat om hon vill ta ännu en beställning. 

Oftast låter hon gallerister sköta försäljningen av hennes konstverk när hon 

ställer ut via konstutställningar, detta eftersom hon menade att galleristerna 

har ett större kontaktnät och även kan sälja konstverken via flera olika 

hemsidor och kanaler. Bianca får även besök av köpare då hon har öppen 

ateljé. Köparna brukar då på plats köpa konstverken som hon säljer. För att 

få hjälp och råd om vidare karriärutveckling svarade Bianca att hon först 

skulle rådfråga hennes kollegor och vänner. Hon skulle även försöka 

rådfråga personer som har en större erfarenhet inom konstnärsyrket, som till 

exempel hennes lärare från tidigare studier. När det kommer till juridiska 

frågor angående kontrakt, så vänder hon sig till KRO för att få hjälp och råd. 

Bianca berättade även att eftersom hon har haft tankar på att starta ett eget 

företag så har hon även rådfrågat Skatteverket om vissa skatterelaterade 

ämnen (personlig kommunikation, 19 april 2018).  

 

 

Caroline säljer främst sin konst via utställningar då åskådare kan komma och 

köpa hennes konst på plats. Det finns även möjlighet för köparna att kontakta 

Caroline om de är intresserade av att köpa ett verk som hon har ställt ut. 

Caroline lägger upp och säljer sin konst via sin egna hemsida och via hennes 

Instagramkonto. På Carolines hemsida finns hennes kontaktuppgifter för de 

som vill beställa eller köpa hennes konst. Uppgifter om Caroline och hennes 

konstverk finns även på ett flertal hemsidor som både har en lokal och 

konstnärlig anknytning. Köparna brukar främst kontakta Caroline via telefon, 

då kontaktuppgifter finns på hennes hemsida. Köparna har även kommit 

direkt till Carolines ateljé och därefter köpt konstverken på plats. 

Utställningarna som hon ställer ut sina konstverk på brukar hållas i ungefär 

en månad, under vissa omständigheter kan utställningarna hållas under en 

längre tid. För att få råd om sin karriärutveckling så vänder sig Caroline till 

kollegor och äldre, mer erfarna konstnärer som finns i hennes närhet. 

Eftersom att hon jobbar deltid även som assistent till en mer erfaren konstnär 
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så beskrev hon att kommunikationen, hjälpen och rådgivningen från den 

konstnären sker på ett väldigt naturligt och självklart sätt (personlig 

kommunikation, 17 april 2018).    

 

 

Diana förmedlar sin konst via sociala medier som exempelvis Facebook och 

Instagram, men även via utställningar och genom att ha öppen ateljé. Diana 

ställde sig tveksamt till om hon säljer särskilt mycket genom att använda sig 

av sociala medier, men hon tycker ändå att det är viktigt att synas på många 

olika ställen, både fysiskt offentligt och via sociala medier då potentiella 

kunder kan se hennes arbete och konstnärliga stil. Genom att synas som 

offentlig konstnär via sociala medier och på utställningar så blir Diana 

kontaktad av köpare som vill köpa hennes tavlor som hon ställer ut eller så 

kontaktar köparna henne för att de vill beställa tavlor ifrån henne. Diana 

beskrev att hon endast tar ett fåtal beställningar åt gången för att även ha tid 

för att skapa sina egna verk. För att få råd om vidare karriärutveckling vänder 

sig Diana oftast till sina kontakter, framförallt till sina tidigare konstlärare. 

Hon vänder sig även till konstkonsulenter från konstmuseum och gallerier 

genom att boka in samtal med dessa om frågor för vidare karriärutveckling. 

Diana fick även idéen om att åka till konstgallerier inom de större städerna i 

Sverige och rådfrågade de gallerister som fanns tillgängliga, om vad de 

tyckte om hennes konst och hur hon kunde vidareutveckla den. Detta beskrev 

Diana som en mycket effektiv metod för sin konstnärliga vidareutveckling då 

de gav henne mycket bra feedback (personlig kommunikation, 17 april 

2018). 

 

 

Evelina berättade att hon inte tycker att detta är lika viktigt för henne nu som 

det var förr då hon var yngre att förmedla sin konst till den offentliga 

publiken. Hon beskriver att då hon var yngre sökte hon mer aktivt efter att få 

kontakt med personer som i sin tur hade värdefulla kontakter med olika 

gallerier. Hon visade sina verk för gallerister och hoppades sedan att de 

skulle vilja ställa ut hennes verk. Hon gav oss bilden av att det kan vara svårt 

att bygga upp en konstnärlig karriär, detta för att hon även beskrev vikten av 

att känna rätt person och att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Numera är 

hon med och ställer ut sina verk via olika grupputställningar och har inte lika 

många egna utställningar. Vid försäljningen av sina verk har Evelina mest 

sålt via separatutställningar och grupputställningar både i mindre och i större 

städer. Köparna har oftast varit företag, föreningar, privatpersoner och 

kommuner. Utställningarna som hon ställt ut på har gett henne publicitet 

genom att hennes verk då blivit recenserade i olika tidningar. Hon upplevde 

att det var lättare att få publicitet och uppdrag i mindre städer då det inte 

fanns lika många konstnärer att konkurrera med. Evelina berättade att när 

hon har behövt hjälp och råd om vidare karriärutveckling så har hon använt 
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sig av de kontakter som hon har skapat under sin konstnärliga karriär. Hon 

beskrev även att efter att hon hade jobbat som lärare i två år så ville hon gå 

tillbaka till sitt konstskapande. För att hitta tillbaka sitt egna skapande 

började hon teckna föremål och personer i sin omgivning. Sedan kontaktade 

hon en konstkonsulent på ett museum som hon kände sedan tidigare för råd 

(personlig kommunikation, 20 april 2018).  

 

5.6 Uppdateringar inom konstvärlden 
Alva beskrev att även om hon inte använder sociala medier lika mycket som 

förut så känner hon att hon får information ändå eftersom att hon 

prenumererar på ett flertal tidningar och utskick från olika konstföreningar. 

Genom sina tidigare utbildningar så är hon dessutom med i ett antal 

mejllistor där hon får flera e-mails med nyheter och uppdateringar. Hon 

beskrev att hon brukar avsätta lite tid någon gång i veckan där hon 

uppdaterar sig inom konstvärlden via olika hemsidor. Hon nämnde en 

hemsida som hon är mest förtrogen till då hon vill uppdatera sig, vilken är 

den Amerikanska hemsidan PBC som Alva beskrev är USA:s motsvarighet 

till den SVT. Via PBC tittar Alva på både längre och kortare reportage om 

den nutida konsten och dess konstnärer, då hon tycker att det är spännande 

att höra hur de pratar och resonerar om sina konstverk och deras tankar 

bakom dem (personlig kommunikation, 20 april 2018).  

 

 

Bianca har ett stort intresse av konstvärlden, hon upplever att det svårt att 

undvika att hålla sig uppdaterad inom konstvärlden då hon själv jobbar inom 

den. Däremot menade hon att det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad då 

konstvärlden är så pass stor, men att hon försöker hålla sig uppdaterad 

genom att följa andra konstnärer via sociala medier och genom att gå på så 

många utställningar och vernissager som hon hinner. Hon beskriver att det 

hon tycker om mest med att gå på dessa utställningar är att få möjligheten att 

diskutera konsten med de människor som befinner sig där.  

Bianca prenumererar även på olika konsttidningar och beskrev att hon tycker 

om känslan av att bläddrar i en fysisk tidning, men också för att hon känner 

att hon genom prenumerationerna kan få en mer ren och kvalitativ överblick 

över vad som händer i konstvärlden. Bianca menade att detta skiljer sig från 

till exempel sociala medier, då hon beskrev att man som användare av 

sociala medier kan få upp en hel del tråkigheter i sitt informationsflöde 

(personlig kommunikation, 19 april 2018).         

 

 

Caroline håller sig uppdaterad genom att följa andra konstnärer som är aktiva 

på sociala medier, främst via hemsidor som Instagram och Tumblr. Hon 

beskrev att hon på ett mer  naturligt sätt har större koll på de konstnärer som 

hon själv inspireras av och tycker om då många av dessa konstnärer använder 
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samma konstmaterial och konst-tekniker som hon själv. Caroline upplever 

dock att det är svårt att vara så pass uppdaterad på konstnärsvärlden som hon 

skulle vilja vara då hon känner att det finns en brist på tid i hennes vardag 

eftersom att hon lägger mycket tid med att arbeta med sin konst. Caroline 

beskrev att hon däremot försöker hålla sig mer uppdaterad runt den lokala 

delen av konstvärlden, detta genom att hon försöker gå på lokala vernissager 

och utställningar (personlig kommunikation 17 april 2018).  

 

 

Diana beskrev att hon känner sig mer uppdaterad på vad som händer lokalt i 

konstvärlden än på vad som händer i konstvärlden i resten av Sverige. Hon 

berättade att hon går på många lokala vernissager och utställningar. Hon 

beskrev att hon är mer intresserad av den lokala konstvärlden då hon beskrev 

att det som händer i större städer ligger för långt bort från hennes egna värld 

och vardag. Även hos Diana så finns det en önskan att få mer tid i sin vardag 

för att besöka flera vernissager och utställningar. Det händer att hon ibland 

håller sig uppdaterad genom att titta på tv-program som till exempel 

Kulturnytt. Dock sker detta rätt sällan och vanligtvis då hon känner att hon 

har tid över. Diana reagerade på vår sista fråga när vi nämnde ordet 'trender' 

inom konstvärlden då hon ansåg att det viktigare som konstnär är att inte 

blint följa trender inom konstvärlden för att det är populärt. Hon menade att 

man kan bli inspirerad av konstvärldens trender men att det är viktigare att 

konstnären uppehåller sin personliga stil och identitet i sitt skapande 

(personlig kommunikation 17 april 2018). 

 

 

Evelina beskrev att hon numera inte har ett lika stort intresse av 

konstvärldens trender som hon hade förut. Hon beskrev att hon numera bara 

går på utställningar och vernissager som hon är intresserad av (personlig 

kommunikation 20 april 2018).    
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6 Analys 

I detta avsnitt analyseras det empiriska material som redovisades i 

resultatdelen. Detta har utförts genom att använda Wilsons (2006) två 

modeller över informationssökningsbeteende och informationsbehov och 

utifrån Cobbledicks (1996) fem teman där konstnärer kan tänkas behöva 

information.  

 

6.1 Informationssökningsbeteende 
Under detta stycke har Wilsons (2006) modell i figur 1 använts för att 

analysera vilka sökstrategier konstnärerna använder då de söker information. 

Den datamatris som visas nedan skapades för att enklare kunna analysera de 

informationssökningsbeteende som vi upplever att konstnärerna har. Varje 

sökstrategi som upptäcktes att konstnärerna använde har tagits med i tabellen 

nedan och har satts in under varje tema och efter varje konstnär som har varit 

med i undersökningen. De olika sökstrategierna finns illustrerade i Wilsons 

(2006) modell för informationssökningsbeteende som visas i  figur 1.  

 

 

För att förtydliga de sökstrategier som upptäckts i analysen återges en kort 

beskrivning av dessa. Sökstrategierna A B C och D illustrerar de potentiella 

vägarna som en individ eller användare kan utföra på egen hand utan att 

använda sig av någon form av informationssystem. Dessa sökstrategier utförs 

oftast genom att individen på olika sätt interagerar med sin omgivning eller 

kommunicerar med personer som ligger inom individens vardagliga 

umgängeskrets eller sociala nätverk. Sökstrategierna E och F illustrerar 

huruvida en individ gör informationssökningar genom att använda sig av ett 

informationssystem. Strategi E beskriver att individen kan använda sig av ett 

teknologiskt verktyg för att göra en informationssökning, till exempel att 

söka via en sökmotor på internet. Strategi F beskriver att individen kan 

vända sig till en person inom informationssystemet för att göra en 

informationssökning, detta kan till exempel vara en bibliotekarie på ett 

bibliotek (Wilson, 2006).   
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Inspiration Visuella 

material 

Hantering 

konstmaterial 

Marknadsföring 

Karriärutveckling 

Konstvärlden 

Alva B E B D E A A E B E B 

Bianca B E C A 

D F 

B D E F D A F B E D 

Caroline D F E B D A  A F E D B 

Diana B C D B C D E A A F D E B 

Evelina B D C B D B A D F A F B D 

 

6.1.1 Inspiration 

Utifrån resultatet syns det att alla konstnärer på ett eller annat sätt finner 

inspiration från det som de upplever från sina omgivningar. Detta för att 

konstnärerna beskrev att de finner inspiration i sina vardagliga liv, till 

exempel genom att rasta hunden, läsa eller lyssna på skönlitterära böcker, 

lyssna på musik eller podcasts, titta på film eller genom att interagera och 

konversera med andra människor varpå dessa människor kan befinna sig 

både inom och utanför konstnärernas arbetsmiljö. Enligt modellen använder 

sig konstnärerna av sökstrategi B. Andra sökstrategier som är återkommande 

är sökstrategi D och E. Sökstrategi D innebär att konstnärerna söker 

inspiration direkt från en inspirationskälla. Detta för att konstnärerna beskrev 

att de ofta läser mycket böcker vilket tolkats som en informationskälla som 

även kan fungera som en inspirationskälla till konstnären. Eftersom de flesta 

konstnärer söker och finner inspiration från sina omgivningar så kan 

konstnärerna även sättas in i sökstrategierna A, B och E då man inom dessa 

sökstrategier ofta söker information inom sina individuella världar.  

 

6.1.2 Visuella element 

Under detta tema är de mest framträdande sökstrategierna B och D. Alva, 

Bianca, Caroline och Diana använder sig mycket av fotografier som de tar 

själva. Detta gör de för att senare kunna måla av sina fotografier, därför är  

sökstrategi B är framträdande då de fotograferar sådant som finns i deras 

närhet och omgivning. Även sökstrategi D är framträdande, eftersom 

konstnärerna fotograferar det som de är intresserade av att studera varpå 

detta tolkats som att konstnärerna går direkt på källan, det vill säga 

informationen. Detta går även att se i form av att konstnärerna tar med sig 

objekt in i sina ateljéer som de vill studera. Evelina använder sig inte av 

fotografering, men hon beskrev att hon skissar av människor och saker 

omkring henne vilket hon använder som ett visuellt material, vilket kan 

tolkas som sökstrategi B och D. Detta för att mycket sker i hennes värld och 
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därmed sökstrategi B, och när hon vill skissa av någonting går hon direkt på 

källan, alltså D, vilket blir informationen i detta fall. De visuella materialen 

kan även hittas via användningen av sökstrategi E, då detta blir mest 

framträdande då Bianca beskriver att hon ibland använder sig av bilder som 

är väldigt gamla. Enligt vår tolkning kan vi konstatera att sökstrategierna B 

och D är de mest huvudsakliga sökstrategierna för konstnärerna. Detta 

eftersom sökstrategi B är det referensmaterial de använder som finns i deras 

värld och eftersom konstnärerna helst skapar sina egna referensbilder och 

därmed går direkt till den inspirationskällan som de är intresserade av att 

studera genom att fotografera eller skissa av, därmed sökstrategi D.  

 

6.1.3 Hantering av konstmaterial och konsttekniker 

I det här temat är det mest framträdande sökstrategierna som konstnärerna 

använder sig av är A, då de flesta av konstnärerna rådfrågar sina kollegor när 

de behöver tips och råd om hur de ska hantera ett nytt material eller en ny 

konstteknik. Vi ser även att vissa av konstnärer använder sig av 

sökstrategierna D, E och F. Sökstrategi D blir som mest tydlig när Bianca 

beskrev att hon ibland 'zoomar in' på en målning för att undersöka hur 

konstnären har använt sig av materialet eller tekniken. Sökstrategi D kan 

även ses hos Evelina eftersom att hon använder sig mycket 

instruktionsböcker om de material och tekniker som hon är intresserad av. 

Sökstrategi E kan ses hos både Alva och Diana när dessa beskrev att de ofta 

söker instruktionsfilmer på Youtube för att lära sig hantera nya material och 

tekniker. Sökstrategi F kan tydligt ses hos Bianca och Evelina eftersom de 

föredrar att vända sig till en person som besitter mer kunskap om de ämnet i 

fråga, vilket i detta fall är de tidigare lärare och även personer från andra 

professioner 

 

6.1.4 Marknadsföring, försäljning och karriärutveckling 

I detta avsnitt fokuseras det på delen om råd om karriärutveckling eftersom 

det tydligast kan analyseras i modellen. Samtliga konstnärer som var med i 

studien skulle antingen vända sig till kollegor eller tidigare kollegor för råd 

om sin karriärutveckling. Detta illustreras av sökstrategi A som visar att 

individen vänder sig till en slags referensgrupp som finns inom individens 

egna vardagliga liv. Alva menade att hon även skulle vända sig till internet. 

Hon beskrev att hon skulle söka efter andra konstnärers personliga historier 

om hur de har gått tillväga för att komma vidare i sina karriärer. Detta 

illustreras av sökstrategi E, eftersom hon använder sig av internet som är ett 

teknologiskt verktyg för att söka information. Alva beskrev även att den 

absolut viktigaste information om vidare karriärutveckling finner hon inom 

sig själv, det vill säga genom att hon lyssnar på sin intuitiva röst, vilken vi 

har tolkat kan representeras av sökstrategi B då hon finner detta i sig själv 

och i sin värld. Fyra av konstnärerna menar att de även skulle vända sig till 
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sina tidigare lärare som de haft under sin konstutbildningar, vilket illustreras 

av sökstrategi F vilket menas att man söker sig till någon som besitter en 

större kunskap om ett område än en själv. Diana beskrev att hon hade rest till 

olika gallerier och träffat ett flertal konstkonsulenter i de större städerna i 

Sverige för att få råd och tips kring hur hon skulle kunna vidareutveckla sin 

konst, detta kan också placeras i sökstrategi F då hon rådfrågade personer 

med specialkunskaper inom det området. 

 

6.1.5 Uppdateringar inom konstvärlden 

I detta avsnitt blir det tydligt att konstnärerna använder sig av olika 

sökstrategier gällande att hålla sig uppdaterad i konstvärlden. Majoriteten av 

konstnärerna beskrev att de upplevde att de hade relativt lite tid till att hålla 

sig uppdaterade kring vad som händer i konstvärlden, men att de ändå 

försökte i den mån av tid som finns i deras vardag. Händelser inom den 

lokala konstvärlden var det som prioriterades, vilket har tolkats som 

sökstrategi B, då denna konstvärld har en större närhet till dem och befinner 

sig inom deras egen värld. Fyra av konstnärerna använder även sökstrategi E 

för att hålla sig uppdaterade i konstvärlden, vilket innebär att de använder sig 

av internet i form av att de går in på hemsidor, sociala medier och liknande. 

Fyra av konstnärerna menade att de håller sig uppdaterade genom att, när tid 

finns, gå på utställningar. Detta illustreras i sökstrategi D, eftersom att 

konstnären går direkt till den information som de är intresserade av att hitta 

vilket i detta fall kan tolkas som själva utställningen. Alva och Bianca 

beskrev även att de prenumererar på konstrelaterade tidningar, vilket har 

tolkats som sökstrategi D, de får information om konstvärlden direkt till sig 

via tidningarna.  

 

6.2 Informationsbehov 
Utifrån Wilsons (2006) modell i figur 2 upptäcktes det att det fanns tre 

kategorier var som mest tydliga att konstnärerna hade ett behov av att söka 

information. Informationsbehovet fann vi inom dessa kategorier; 

 

 

- Hantera ny konstteknik och nya konstmaterial 

- Referensmaterial   

- Råd och stöd för vidare karriärutveckling 

 

 

När konstnärerna behöver eller vill lära sig hantera en ny konstteknik eller ett 

nytt konstmaterial kan vi klart se att det uppstår ett behov av information då 

konstnären känner en viss brist på kunskap vid hanteringen och 

användningen av materialet eller tekniken i fråga. Detta resulterar i att 

konstnären gör någon form av informationssökning, vilket tydligt kan ses i 
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resultatdelen där konstnärerna sökte sig till instruktionsfilmer, 

instruktionsböcker eller kollegor för att få information. Enligt vår tolkning av 

Wilsons modell befinner sig konstnärerna under detta stadiet i sin arbetsroll 

och behovet i fråga kan ses som ett kognitivt behov, eftersom det involverar 

ett behov av att lära sig och bemästra en teknik eller ett material (Wilson, 

2006). 

 

 

Det uppstår även ett informationsbehov då konstnären har ett behov av att 

använda någon form av referensmaterial när de ska skapa eller gestaltar olika 

objekt, färger eller former i sina arbeten. Konstnärerna behöver därför söka 

sig till de material som de har haft i syfte att gestalta och återge i sin konst, 

referensmaterialet används av konstnären för att studera de visuella i objektet 

som till exempel färger, former och ljus. Även här syns ett kognitivt behov 

eftersom att konstnären då har ett behov av att lära sig hur till exempel ett 

föremål eller ett material ser ut. Konstnärerna har även ett behov av att söka 

information när de behöver ha råd eller hjälp i sin karriärutveckling. Vänner 

och framförallt kollegor och tidigare lärare är viktiga informationskällor för 

konstnärerna i detta fall. Behovet av information gällande hjälp och råd om 

karriärutveckling upplevdes tydligare hos de konstnärer som är i början av 

sin karriär än de konstnärer som redan är mer etablerade inom yrket. Även 

det här behovet kan tolkas som ett kognitivt behov, eftersom de vill förstärka 

sig i sina yrkesroller som konstnärer. 

 

6.3 Teoriprövning 
Utifrån denna studie uppfattades det att Cobbledicks (1996) teman väl 

stämde in på konstnärers informationsbehov överlag. Däremot märktes det 

att inom vissa teman fanns det mer framträdande informationsbehov än inom 

andra. De teman som upplevdes som mest framträdande gällande 

informationsbehov var;  

 

 

- Hantering av konstmaterial och konsttekniker 

- Visuella material  

- Råd om karriärutveckling  

Inom dessa teman kunde det observeras att informationssökningar i olika 

former görs av konstnärerna. Andra teman upplevdes vara mer uppenbara att 

konstnären behöver information inom, framförallt temat inspiration. Detta för 

att det är självklart att en konstnär behöver få idéer till sitt skapande. Det 

upplevdes att temat ’visuella element’ kort kommer efter temat inspiration 

eftersom konstnärerna  i studien visade att de har ett klart behov av att 

fotografera, skissa av eller studera de objekt de är intresserade av att gestalta 

och återge i sina skapelser.  
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7 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras det empiriska material som har analyserats. 

Följande stycke behandlar även de upptäckter som har skett utanför analysen.  

 

7.1 Metodkritik 
Efter att vi hade utfört våra intervjuer med de deltagande konstnärerna så 

upptäckte vi att vissa saker kunde ha gjorts på ett annorlunda sätt. I början 

stod valet mellan att göra ostrukturerade intervjuer eller semistrukturerade 

intervjuer. Inför första intervjun var intervjuunderlaget strukturerat enligt 

semistrukturerad intervju, men vi testade att börja intervjun ostrukturerad för 

att se om det fungerade. Därför ställde vi en väldigt öppen fråga, vilken var 

följande; Vilken information är värdefull för dig i ditt kreativa arbete? Vårt 

syfte med den frågan var att ta reda på vad konstnären själv upplever är 

viktigt information. Frågan blev däremot väldigt otydlig och istället fick vi 

motfrågan; "Vad menar ni med information?". Redan där upplevde vi att 

ostrukturerade intervjuer skulle bli för omfattande varpå vi återgick till 

semistrukturerade intervjuer som metod. Vi insåg även att fler följdfrågor 

hade behövts under vissa teman för att få mer utförliga svar. Till exempel var 

det många konstnärer som beskrev att de marknadsför sig via egna hemsidor, 

då hade behövt fråga hur de kom fram till den idéen, varför de valde att 

skapa en egen hemsida och hur de hittade information om hur man skapar en 

egen hemsida. I intervjuerna fick vi egentligen bara ett svar på detta av en 

konstnär som beskrev att hon hade fått hjälp av en anhörig som var kunnig 

inom området.     

 

 

Vi kunde även valt att ha en mer homogen grupp av konstnärer, detta då 

konstnärerna var mellan åldrarna 20-30, 50-60 och 60-70 år. Åldrarna kan ha 

haft en påverkande faktor på huruvida konstnärerna har haft intresse av 

exempelvis konstvärldens trender då de lite äldre konstnärerna verkade skapa 

mer efter vad de själva hade lust till. Även om vi ändå fick liknande svar från 

nästan alla konstnärerna på nästan alla frågor så tror vi att ålder och 

etablering spelade viss roll. Vi upptäckte även att frågan om vart 

konstnärerna vänder sig om de behöver råd om vidare karriärutveckling 

kändes mindre viktigt för de äldre och mer etablerade konstnärerna och mer 

viktigt för de yngre och mindre etablerade konstnärerna. Åldern kan även 

påverka hur konstnären använder och förhåller sig till teknologi och sociala 

medier. Detta upptäckte vi eftersom att det var vanligare hos de yngre 

konstnärerna att följa andra aktiva konstnärer via sociala medier till exempel 

Instagram.   
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Vi insåg även komplexiteten i begreppet 'inspiration' vid intervjuerna. En av 

våra intervjufrågor löd; "Var finner du inspiration?" vilket kan tyckas vara 

enkelt att svara på, men frågan är större än så och inte helt enkel att 

specificera eller förklara, då inspiration kan vara något specifikt för en 

person och något helt annat för en annan person. Dessutom är inspiration 

dynamiskt och föränderligt varpå det kan se olika ut, till exempel beroende 

på vad personen finner intressant för tillfället. Ett annat konstaterande 

gällande våra intervjuer var att när vi gjorde vårt intervjuunderlag borde vi 

haft med den kanske viktigaste frågan; Vad anser du att du har behov av i ditt 

yrke? Detta hade underlättat väldigt mycket för oss vid analysen, då vi nu 

egentligen enbart kunna tolka konstnärernas informationsbehov väldigt 

generellt.  

 

7.2 Teorikritik 
I efterhand insåg vi att vår uppsats hade varit enklare att skriva om vi endast 

hade undersökt konstnärernas informationssökningsbeteende och därmed 

uteslutit att undersöka konstnärernas informationsbehov. Anledningen till att 

vi tog med även informationsbehov i vår uppsats var då vi förstått att man 

inom tidigare forskning undersökt både informationssökningsbeteende och 

informationsbehov då dessa två begrepp ligger nära varandra (Cobbledick 

1996; Cowan 2004; Hemmig 2008; 2009). Vi insåg i efterhand att vår 

användarstudie hade kunnat bli bättre om vi uteslutit Cobbledicks (1996) 

teman. Detta för att vi genom att vi använde oss av dessa teman egentligen 

på ett sätt redan visste vilka informationsbehov som konstnärer kan ha och 

därmed redan visste vad vi ville ha svar på. Hade vi istället uteslutit att 

använda oss av dessa teman tror vi att uppsatsen hade sett lite annorlunda ut.  

 

 

Till en början trodde vi att vi hade en relativt klar bild av vad ett 

informationsbehov var och vad det innebär, men vi upptäckte att begreppet 

informationsbehov är väldigt komplext och svårt att studera. Detta i 

kombination med vårt intervjuunderlag som kunde ha innehållit frågor som 

var mer behovsinriktade, ledde till svårigheter att analysera konstnärernas 

informationsbehov trots att vi använde oss av Wilsons (2006) modell figur 2.  

Vi uppfattade att även Wilson (2006) menade att det finns svårigheter kring 

begreppet informationsbehov för att det inte är helt självklart vad ett 

informationsbehov faktiskt är. Dessutom ställer sig Wilson (2006) tveksam 

till om det ens är relevant inom biblioteks och informationsvetenskapen att 

ens använda sig av det begreppet. Därav hade vi svårigheter med att 

analysera konstnärernas informationsbehov, även om modellen i figur 2 

givetvis var till hjälp för oss. Vi hade även svårigheter att täcka in inspiration 

i förhållande till Wilsons (2006) modeller. Vi uppfattade även att tidigare 
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studier baserat mycket av sitt material på litteraturstudier och inte använt sig 

av några särskilda teorier.  

 

7.3 Analysdiskussion 
I detta stycke valde vi att placera vår analysdiskussion. Här har vi även 

lämnat plats åt sådant som inte framkom vid användningen av Wilsons 

(2006) modeller men som vi upplevde var viktigt att lyfta fram. 

Vi har även tolkat att det kan finnas andra behov hos konstnärerna som på ett 

eller annat sätt har påverkat deras informationssökningsbeteende. Vi har 

utifrån resultatdelen och tidigare forskning sett både fysiologiska behov och 

emotionella behov. Vi menar att ett av de mest centrala fysiologiska behovet 

som konstnärerna har är en fysisk plats där de kan skapa sin konst. Alla 

konstnärerna som vi intervjuade har arbetsplatser i form av ateljéer. 

Fysiologiska behov går även att se när det gäller skapandet av konsten. Detta 

blev väldigt tydligt då Evelina beskrev att när hon gör sina 

landskapsmålningar så behöver hon befinna sig på den plats som hon vill 

måla av, detta för att hon specifikt beskriver att hon vill ha med och 

porträttera den känslan som hon upplever då hon befinner sig på den platsen. 

Då har hon alltså ett behov av att vara på den platsen som hon vill måla av 

och eftersom hon även vill gestalta hennes personliga känsla som hon 

upplever på platsen så kan vi se i modell figur 2 att den fysiska miljön 

påverkar hennes emotionella behov.   

 

 

Vi tror att den allmänna uppfattningen om konstnärsyrket är att konstnärer 

ofta arbetar självständigt och att yrket i sig är upplevs som väldigt ensamt. 

Men användarstudien visade att det inte var fallet med de konstnärer som 

intervjuades. Vi tror att konstnärerna i användarstudien sätter ett stort värde i 

att de alla är en del av en större konstnärlig grupp där gruppen kan bidra med 

både praktisk hjälp och stöd för den enskilde konstnären. Utifrån 

analysresultatet har vi konstaterat att konstnärerna söker information via 

personer som finns i deras omgivning och framförallt sina konstnärskollegor. 

Vi tror att detta kan bero på att det är lättare för konstnärerna att rådfråga 

sina kollegor men också för att de värdesätter den kunskap som deras 

kollegor besitter.  

 

 

I analysen av det material som samlades in fann vi även att konstnärerna har 

behov som inte nödvändigtvis behöver resultera i en informationssökning, 

men som vi tolkar det, kan vissa av dessa behov ha påverkande faktorer i hur 

konstnärerna söker information. Vår tolkning av Wilsons (2006) modell figur 

2 är att konstnärerna befinner sig i yrkesroll, behovet av information som en 

person upplever inom en yrkesroll kan antingen komma utifrån individens 

egna behov eller påverkas beroende på vilken miljö som personen befinner 
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sig i. Utifrån resultatdelen har vi sett att konstnärerna har ett behov av att 

främst lyssna till sina egna känslor och intuitiva röst, vilket är som mest 

framträdande då konstnärerna finner inspiration. Att konstnärerna lyssnar 

ofta på sina intuitiva röst kan ses mest tydligt hos Caroline då hon beskrev att 

hon ofta skriver ner anteckningar till sina skisser då hon får en idé. Dessa 

anteckningar kan vara ord eller tankar som tillhör själva idéen. Samma behov 

har vi även se hos den konstnär som Cowan (2004) intervjuade. Konstnären 

berättade att den information som hon behöver hittade hon ifrån sig själv. 

Det vill säga, konstnärens inre ifrågasättande dialog med sig själv då hon 

arbetar med sitt konstverk. Denna inre dialog visade sig tydligt i form av att 

konstnären alltid har sin skissbok med sig där hon ritar och skriver ner denna 

dialog. Till detta sparar hon även post-it lappar som hon skriver till sig själv. 

Denna typ av information har varit lätt att se förbi då vi oftast har en 

förutfattad mening om att information är något som man får utifrån. Vi 

menar att konstnärerna ofta får inspiration då de interagerar med objekt eller 

personer som finns i deras omgivning. Evelina förstärkte vår tanke gällande 

detta, eftersom hon upplevde att det inte sker så mycket sökande då hon vill 

ha inspiration, utan att inspirationen på ett eller annat sätt kommer till henne. 

Detta i form av att inspirationen infinner sig när hon antingen skapar eller när 

hon ägnar sig åt någonting som intresserar henne. Även Bianca beskrev att 

hennes inspiration kan komma från att hon befinner sig i en social miljö när 

hon interagerar och samtalar med andra människor. Hon beskrev att dessa 

samtal ibland kan "hänga kvar" och att detta på något sätt startar igång 

någonting inuti henne.  

 

 

Ett liknande resultat kan även ses i Robinsons (2014) studie då hon beskrev 

att konstnärer fann sin inspiration i livserfarenheter, relationer och 

interaktioner. Vår tes är att konstnärerna upplever information encountering i 

dessa lägen, då konstnärerna beskriver att de inte direkt upplever att de gör 

en informationssökning när dem vill finna inspiration, utan att de istället 

finner inspirationen genom att de interagerar med sådant som intresserar dem 

i sin omgivning. Information encountering beskrivs av Catherine Sheldrick 

Ross (1999) som information som en användare inte direkt har sökt efter utan 

något som man har stött på i sitt vardagliga liv. I sin studie refererar hon till 

Sanda Erdelez (1997, refererad i Sheldrick Ross, 1999, s. 785) som menar att 

det finns individer med ett beteende som Erdelez benämner som super-

encounterers. Detta beskrivs som en individ som aktivt försöker hitta och 

komma till liknande situationer där individen har upplevt att hen har stött på 

information som har varit väldigt användbar då individen efter varje 

information encountering får en positiv förstärkning till att söka sig till 

liknande situationer igen (1997, refererad i Sheldrick Ross, 1999, s. 785). 

Detta informationsbeteende har vi upplevde hos Diana, då hon beskrev att 
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hon aktivt arbetar kreativt för att finna inspiration.  

 

 

Vi upptäckte även att sociala medier är väldigt betydelsefullt för flera av 

konstnärerna på olika sätt. Flertalet av konstnärerna tittar på 

instruktionsfilmer via Youtube om de behöver eller vill lära sig en ny 

konstteknik, vilket kan ses som ett informellt lärande. Dessutom används 

sociala medier som både marknadsföringskanaler och även som 

inspirationskällor när de behöver söka efter referensmaterial. 

Om vi jämför det resultat som den här användarstudien kom fram till med de 

studier som togs upp i den tidigare forskningen kan man se att den här 

studien fann, likt Robinsons (2014), att konstnärer finner inspiration genom 

olika relationer med människor och genom att interagera samt genom att 

observera sin omvärld. Konstnärerna rådfrågar ofta sina kollegor samt andra 

kontakter för att lära sig hantera konstmaterial och konsttekniker. Däremot 

uppfattar vi att kontakter med kollegor samt med människor som har mer 

auktoritet är betydligt viktigare för de Egyptiska konstnärerna eftersom det är 

svårare att ställa ut sin konst för offentligheten i Egypten än vad det är i 

Sverige. Vi, likt Robinson (2014), fann även att konstnärer vanligtvis finner 

sina visuella element genom att fotografera det som de vill återskapa i sin 

konst. I den här användarstudien fann vi att konstnärerna mestadels hittade 

inspiration genom att vistas sig i naturområden, detta fann även Cowan 

(2004) då konstnären i studien beskrev att naturen var en av hennes största 

inspirationskälla.       

 

7.4 Framtida forskning 
Vid analysen uppfattade vi att konstnärerna använder sig av sociala medier i 

flera yrkesrelaterade sammanhang. Vi har sett att när konstnärerna behöver 

lära sig en ny teknik eller att måla något specifikt vänder man sig ofta till 

Youtube för att kunna titta på instruktionsfilmer. När konstnärerna vill finna 

inspiration kan detta leda till att de browsar via sociala medier. Vi upptäckte 

även att sociala medierna är viktiga marknadsföringskanaler för 

konstnärerna. Det skulle därför vara intressant att studera konstnärers 

informationspraktiker i förhållande till sociala medier. Ett exempel på en 

sådan studie skulle kunna vara att man vidareutvecklar Cobbledicks (1996) 

och Hemmigs (2008) studier och enkäter och lägger till temat 'sociala 

medier'. Vi antar att det temat antagligen är större och mer relevant idag än 

temat gällande biblioteksanvändning. Anledningen till detta menar vi är att 

sociala medier dels är större nu än vad de var både år 1996 och att det har 

skett en enorm utveckling av sociala medier sedan år 2008. Vi tror även att 

biblioteksanvändning i förhållande till konstnärernas yrkesroll kanske inte är 

lika viktigt som det var förut, för att gemene man numera har dator och 

internet hemma och på sina arbetsplatser.  
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Ytterligare en idé vore att studera informationspraktiker hos yngre konstnärer 

som är i början av sin karriär och göra likadant med en grupp konstnärer som 

är äldre och som är mer etablerade inom yrket då vi tror att det kan bli 

väldigt intressant. Detta för att äldre och mer etablerade konstnärer kan 

besitta mer kunskap gällande hantering av material och tekniker varpå 

mycket går på rutin för de konstnärerna och då eventuellt inte har samma 

behov av information gällande det. Etablerade konstnärer kanske heller inte 

har samma behov av att marknadsföra sig själva som yngre konstnärer kan 

ha, och därmed kan det eventuellt skilja sig i form av informationsbehov 

kring råd och liknande vid karriärutveckling. Det vore även intressant att 

göra en studie om konstnärer och information encountering då vi upplevde 

att detta informationsbeteende ofta förekommer inom just konstnärsyrket och 

specifikt gällande inspiration. 
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8 Slutsats 

I detta avsnitt besvars frågeställningen utifrån de empiriska material som 

samlades in och analyserade utifrån Wilsons (2006) två modeller gällande 

informationssökningsbeteende och informationsbehov. Frågeställningen och 

svaren lyder; 

 

 

Hur söker konstnärer information inom deras yrken och kreativa skapande? 

 

 

Vi kan konstatera att de konstnärer som medverkat i vår användarstudie 

söker information på ett flertal olika sätt beroende på vilken situation de 

befinner sig i eller vad för typ av information de vill finna. Utifrån Wilsons 

(2006) modell figur 1 sker en stor del av konstnärernas informationssökning 

inom deras individuella världar. Konstnärerna söker främst information 

genom att rådfråga sina kollegor, tidigare lärare och genom att göra 

informationssökningar på internet. När det däremot kommer till hur 

konstnärer söker inspiration i sitt kreativa arbete kan vi se att vissa 

konstnärer beskrev att de inte direkt upplever att de söker inspiration, utan att 

de istället finner inspiration, vi tror därför att många konstnärer finner 

inspiration genom information encountering. Vi har även sett att vissa 

konstnärer aktivt söker sig till situationer där de tidigare har hittat mycket 

inspiration i hopp om att de ska kunna hämta mer inspiration för deras 

kreativa arbeten. Det som konstnärerna har gemensamt är att de oftast finner 

inspiration till sitt kreativa arbete genom att interagera och observera den 

miljön som de befinner sig i. Två tydliga exempel på de mest förekommande 

miljöerna som vi har sett är miljöer som konstnären ofta upplever i sina 

vardagliga liv och naturmiljöer. Vi upplevde även att konstnärerna 

värdesätter att lyssnar till sin egen intuitiva röst. Vi kan även konstatera att vi 

sett många likheter kring det resultat vi fått som den tidigare forskningen 

också fått.  

  

 

Vilka upplevda informationsbehov har konstnärer? 

 

 

De mest framträdande informationsbehoven som konstnärer kan upplevas ha 

som vi genom vår användarstudie har funnit är de behov av information 

relaterade till; råd och stöd i konstnärens vidare karriärutveckling, 

användning av tekniker eller hantering av konstmaterial samt information i 

form av fotografier, bilder och föremål då dessa används som 

referensmaterial. Utifrån vår teoriprövning har vi även konstaterat att 

Cobbledicks (1996) fem teman fortfarande är aktuella som de teman där 

informationsbehovet är som störst, men att tillvägagångssättet i hur man 
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söker informationen vissa fall har ändrats. Utifrån Wilsons (2006) modell 

figur 2 finns det tre typer av behov som man som forskare med säkerhet kan 

observera. Det mest framträdande behovet hos konstnärerna är det kognitiva 

behovet. Detta var särskilt framträdande inom tre teman, vilka var; hantera 

ny konstteknik och nya konstmaterial, referensmaterial samt råd och stöd för 

vidare karriärutveckling. Vi tror att vår användarstudie skulle kunna bidra till 

utvecklingen av informationssystem som främst är video, fotografi och 

bildbaserade eftersom användarstudien visar att yrkesverksamma konstnärer 

ofta använder sådana informationssystem.  
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Sammanfattning 

Denna användarstudie har undersökt konstnärers 

informationssökningsbeteende och informationsbehov, vilket enligt tidigare 

forskare har beskrivits som svårt då konstnärer är en yrkesgrupp som upplevs 

ha ett mer komplext och individuellt informationssökningsbeteende och 

informationsbehov än vad andra yrkesgrupper har. Vi valde att göra en 

användarstudie gällande konstnärers informationsbeteende då dessa inte har 

kunnat tagits med vid bland annat utveckling av informationssystem. Vår 

frågeställning som vi använde i studien var följande;  

 

 

- Hur söker konstnärer information inom deras yrken och kreativa skapande? 

- Vilka upplevda informationsbehov har konstnärer?  

 

 

I studien beskrivs även termen information eftersom tidigare forskare inom 

den biblioteks- och informationsvetenskapliga professionen har upplevt att 

termen är relativt svårdefinierad då det finns varierande tolkningar av den. 

En beskrivning av begreppen informationssökningsbeteende och 

informationsbehov gavs i kapitel 1.4 för att klargöra begreppens innebörd, i 

slutet av kapitlet ges även en kort definition av vad en yrkesverksam 

konstnär kan räknas enligt Konstnärsnämnden (2012). Vi gav en kort 

redovisning av de tidigare studier som har utförts inom forskningsområdet då 

dessa studier har lagt grunden för användarstudier av yrkesverksamma 

konstnärer inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga professionen. 

Dessa studier var följande; Cobbledick (1996), Cowan (2004), Hemmig 

(2008; 2009) och Robinson (2014).  

 

 

För att undersöka yrkesverksamma konstnärers 

informationssökningsbeteende och informationsbehov använde vi oss av 

Wilsons (2006) två modeller över informationssökningsbeteende och 

informationsbehov samt i vilken kontext som dessa kan utspela sig i. En 

teoriprövning utfördes även av Cobbledicks (1996) teman, vilket beskriver 

de sammanhang som konstnären kan tänkas ha ett behov av information. 

Studien använde sig av semistrukturerade intervjuer som en metod för 

datainsamling. Fem intervjuer utfördes med fem yrkesverksamma konstnärer 

som alla var bosatta inom samma kommun. Resultatet och analysen 

redovisades utifrån Cobbledicks (1996) teman. Utifrån analysen av det 

empiriska materialet kunde vi hitta följande informationssökningsbeteende 

utifrån Wilsons (2006) modell i figur 1. Under temat Inspiration kunde vi se 

att konstnärerna oftast finner inspiration utifrån att interagera med och 

observera sina omgivningar då dessa omgivningar oftast är det som de 

upplever i sina vardagliga liv, men även naturområden. Konstnärerna finner 
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även inspiration genom att socialisera och konversera med andra människor, 

både familjemedlemmar och främlingar. Under temat Visuella element ser vi 

att majoriteten av konstnärerna fotograferar det objekt och föremål som de 

vill återskapa i sina konstverk. Under temat Hantering av konstmaterial och 

konsttekniker söker konstnärerna ofta information genom att rådfråga 

kollegor eller tidigare lärare. Det framkom också att många konstnärerna 

gjorde internetssökningar via hemsidor som till exempel Youtube, då det 

beskrevs att hemsidan innehåller många instruktionsfilmer.  

Under temat Marknadsföring, försäljning och karriärutveckling fann vi att 

konstnärer även här vänder sig till sina kontakter, kollegor och tidigare 

lärare. Detta är främst när konstnärer söker råd och stöd om vidare 

karriärutveckling eftersom detta framkom tydligast som ett 

informationssökningsbeteende. Under det sista temat Uppdateringar inom 

konstvärlden kunde vi se att konstnärerna prioriterade den lokala 

konstvärlden. Konstnärerna besökte oftast de lokala konstutställningarna och 

vernissager i den mån av tid som de hade över utöver sitt arbete, detta 

eftersom de flesta konstnärerna beskrev att deras yrke är väldigt 

tidskrävande. Vissa konstnärer sökte även nyheter inom konstvärlden genom 

att följa andra konstnärer via sociala medier, samt genom att söka upp kultur- 

och konstrelaterade nyheter på specifika nyhetssidor på internet. 

 

 

Enligt analysen fann vi att konstnärer har som störst behov av information 

när de vill lära sig hantera ny konstteknik och nya konstmaterial, när de vill 

ha referensmaterial i sitt arbete samt när de vill ha råd och stöd för vidare 

karriärutveckling. Vi tolkade detta utifrån Wilsons (2006) modell figur 2 då 

individen har ett kognitivt behov inom sin arbetsroll att bemästra hanteringen 

av material och tekniker och för att förstärka sin roll som konstnär. Vår 

teoriprövning visade att Cobbledicks (1996) teman stämde in på 

konstnärernas informationsbehov överlag men att det i vissa teman var mer 

framträdande.  

 

 

Vi insåg under studiens gång att vi kunde ha gjort vissa saker annorlunda. 

Till en början kände vi oss relativt osäkra på vissa termer och begrepp, vilket 

reflekterades i vår första intervju, samt hur vi till en början tolkade begreppet 

informationsbehov, vilket visade sig vara mycket mer komplext än vad vi 

först trodde. Vi diskuterade om huruvida konstnärer oftast finner inspiration 

genom information encountering och inte genom informationssökning. Detta 

eftersom en av konstnärerna i studien uttalade att denne inte specifikt känner 

att den söker inspiration utan istället finner den. De resultat som visades i 

denna studie har många liknelser med den tidigare forskning som vi 

redovisade, speciellt det resultat som Robinson (2014) fick i hennes studie 

om egyptiska konstnärer. Både Robinsons (2014) studie och den här studien 
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visade att konstnärer söker information om hanteringen av konstmaterial och 

konsttekniker via internet och genom att rådfråga kollegor och andra 

kontakter. Robinsons (2014) studie visade även att konstnärer får inspiration 

genom att interagera med och observera sina omgivningar samt att de 

fotograferar objekt som de vill återge i sina konstverk, vilket även den här 

studien visade.  

 

 

I ett försök att besvara den frågeställning som vi utgick från kom vi fram till 

följande; Konstnärer söker information på varierande sätt beroende på vilken 

situation som de befinner sig i. Vanligtvis söker de information genom att 

rådfråga kollegor, tidigare lärare eller genom internetsökningar. När det 

kommer till hur konstnärer söker inspiration så tror vi istället konstnärerna 

finner den genom information encountering eftersom konstnärerna beskriver 

att de specifikt finner inspiration i deras vardagliga liv.  

 

 

Det mest framträdande situationer då konstnärerna visade ett behov av 

information var; när de ville ha råd och stöd i sin karriärutveckling, när de 

ville hitta referensmaterial till konstverk och när de ville lära sig hantera ett 

nytt konstnärsmaterial eller konstteknik. Till framtida studier ser vi att en 

liknande användarstudie borde studera konstnärer och sociala medier då detta 

används i hög utsträckning. Vi ser även att framtida studier kan vidare 

undersöka konstnärers information encountering, då de söker inspiration.  
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1 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Introduktion  

Utbildning? 

Vilka konstmaterial arbetar du med? 

Jobbar du med din konst på heltid eller har du nått jobb vid sidan av? 

Är du med i någon förening? (utöver konstförening ex, konstnärsförbundet) 

Vilken information tycker du är viktigt i ditt kreativa arbete? 

Vilken typ av information är värdefull för dig när du skapar din konst? 

 

Inspiration 

• Var finner du inspiration till ditt skapande?  

• Var hittar du den inspirationen, hur går du tillväga?  

• Hur gör du när du känner du behöver hitta ny inspiration till ett 

arbete? 

 

Specifika visuella element 

• Finns de några visuella element som du använder i ditt arbete?  
(Vilka då? Referensmaterial, levande modeller, färgkartor) 

• Hur brukar du göra för att hitta dessa element? 
(internet, böcker, tv?) 

Hantering av konstmaterial och konsttekniker 

• Om du vill lära dig att hantera och skapa i ett nytt konstnärsmaterial, 

eller lära dig en ny konstteknik hur skulle du då gå tillväga? 

  

Marknadsföring och försäljning av konst 

• Hur förmedlar du din konst till den offentliga publiken?  

• Hur gör du för att sälja din konst?  

(webbsidor, sociala medier, gallerier) 

• Hur går det till när du får beställningar? 

• Om du skulle behöva hjälp/råd om hur du ska utveckla dig inom din 

karriär vad skulle du göra då?  

(internet, kollegor?) 

 

Uppdatera sig inom konstvärlden och dess trender 

• Har du ett intresse av vad som händer i konstvärlden?  

(Event, utställningar, andra konstnärer och deras projekt) 

• Vad gör du för att hålla dig uppdaterad inom konstvärlden? 
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