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Abstract 
The purpose of this bachelor's thesis is to examine the information needs and behavior 

of Swedish theater students. The aim is to get an increased insight into how theater 

students search and use information as they create their character roles and also to 

examine how the information seeking is integrated in the creative process. The findings 

of this study have been made through qualitative data gathered from five interviews 

with six theater students who are studying at the Swedish Theater Academy. These 

students studied between autumn term of 2014 and spring term of 2015. To analyze the 

result of the interviews four different theories’ have been used, Carol Kuhlthau’s 

information search process model, Lars Höglund and Olle Perssons model of four 

domains, Lars Höglund and Olle Perssons information search barriers and Tom 

Wilson’s model of information behavior. In summary the research shows that the 

students have to search actively for information helping them to understand the 

situations and circumstances that happens to their character in the play. Theater students 

share similarities with other university students in the way they seek information. Both 

groups use Google, online databases and books to immerse themselves in specific areas 

of research. The difference is that the theater students are more flexible in the way they 

use information. The barriers that are usually involved in information search do not 

concern the theater students in the same way. They can gather information from sources 

that are not generally suited for their needs and they put in a lot of effort to embody 

their knowledge collected from the information search. The students can also use a 

variety of different sources when they seek information. Sources that can’t be found 

online or in a book can usually be obtained through dialogue.  
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1 Inledning 

Uppfattningarna kring teatern idag är många och bilden av skådespelaren är komplex. 

Trots att en skådespelare lagt ner månader av hårt arbete på att hitta sin rollkaraktär kan 

det se lätt ut. Bakom varje steg och rörelse finns ett noggrant utstuderat arbete. Varje 

replik har noga vägts, testats och omformulerats.  

Skådespelare presterar och visar upp resultatet av hårt arbete och sällan redogör de för 

sitt tillvägagångsätt. Trots det tror många att skådespel bara är att sätta på sig en peruk 

och läsa från ett papper.  

Samtidigt odlar många skådespelare myten om sin arbetsprocess som svåråtkomlig och 

abstrakt. Media blåser upp bilden av skådespel som en smärtsam process som kräver 

extrem hängivelse. Media har dessutom en förkärlek till att lyfta fram enskilda skåde-

spelare som ensamma genier när det i själva verket rör sig om en kollektiv process.  

Skådespel uppfattas därför paradoxalt nog som både lätt och svårt på samma gång.  

Det väcker frågor kring hur skådespelare egentligen går till väga när de skapar sin 

rollkaraktär. Vad är konkret information för skådespelaren? Är gestaltning något som 

sker på ren känsla? Vilka möjligheter och hinder finns det? Hur mycket stämmer kring 

den allmänna bilden av skådespelaren? En grupp med studenter som arbetar dagligen 

med dessa frågor är de studenter som läser vid Teaterhögskolan.  

Det här är en studie som försöker förstå en del av den arbetsprocess som teaterhögskole-

studenterna går igenom.  

 

1.1 Bakgrund 

Teaterhögskolorna finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå och har en mängd 

olika inriktningar. De omfattar både teater, musik, film, regi, mim, radio, TV, ljus och 

ljud, samt kostymdesign och dramaturgiskt skrivande. Inriktningarna skiftar beroende 

på lärosäte men gemensamt för alla fyra lärosätena är att de erbjuder ett kandidat-

program för skådespelarkonst. Teaterhögskolan kallas även för scenskolan och går 

under olika namn. I Stockholm kallas lärosätet för dramatiska högskolan och i Göteborg 

kallas det för högskolan för scen och musik. I Malmö och Luleå kallas det för Teater-

högskolan. I min text använder jag dock ordet Teaterhögskolan gällande alla fyra 

lärosätena. 

 

Fokus inom de konstnärliga utbildningarna ligger på en skapande process. Eleverna får 

framförallt utbildning i dans, scenisk gestaltning, sång, rytmik men även en del teori. 

Det handlar främst om att utveckla sina egna sceniska uttryck. Arbetetprocessen sker 

genom teoretiskt och praktiskt arbete och syftet är att ge studenterna förberedande 

verktyg för att kunna arbeta inom den konstnärliga arbetsmarknaden. 

Teaterhögskolan utbildar både doktorander och professorer och har forsknings-

institutioner. De erbjuder kandidatutbildningar samt magister- och masterutbildningar. 

Personalen utgör en stor blandning med olika konstnärliga inriktningar. Det finns 

verksamma skådespelare, regissörer, koreografer och dramatiker samt teatervetare.  

Intagningsproven till skådespelarprogrammet sker genom auditions och olika 

rörelseprov, gestaltningsprov och sångprov. Vanligtvis får de sökande välja ut ett antal 
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dramatiska texter som de ska framföra inför en jury bestående av personal på skolan. 

Somliga av texterna väljer de sökande ut själva och några av texterna är förelagda. De 

sökande som är kvalificerade får sedan gå vidare till ytterligare prov. Teaterhögskolorna 

är selektiva i sitt urval. År 2014 så sökte 1179 personer till kandidaprogrammet för 

skådespelarkonst vid Stockholm dramatiska högskola och antalet studieplatser som 

erbjöds var 10 stycken (http://www.stdh.se). 

 

När jag börjar studera Teaterhögskolans verksamhet finner jag att den har skiftat fokus. 

Teaterhögskolorna är exempel på utbildningar som tidigare har varit knutna till teatrar 

men nu ingår de i högskole- och universitetsverksamhet. Ett exempel är Göteborgs 

Teaterhögskola som grundandes 1941. Först kallades skolan för Maria Schildknecht 

elevskola eftersom den drevs av en skådespelerska med samma namn. 1947 blev skolan 

en del av Göteborgs stadsteater och 1977 blev den en integrerad del av Göteborgs 

universitet. På liknande sätt har även fler Teaterhögskolor genomgått akademiska 

förändringar. Den enda skola som från starten varit knuten till högskole- och 

universitetsverksamhet är Luleås teaterhögskola.  Redan vid grundandet 1996 var det en 

del av Luleås tekniska universitet.  

Det framgår tydligt att Teaterhögskolorna nu befinner sig i en annan kontext än vad de 

tidigare gjort.  

 

2 § Staten ska som huvudman anordna högskolor för 

1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad 

erfarenhet, och  

2. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. 

 

Citatet ovanför är hämtat ur högskolelagen (SFS 1992:1434). Det vetenskapliga och det 

konstnärliga har ofta betraktats som två skilda fält. Det är en problematik som forskaren 

Sven Bjerstedt och Harald Emgård lägger fram i sitt paper Reflektioner om reflektion. 

De menar att det finns starka traditionella föreställningar om vad som är vetenskapligt 

och att redan i högskolelagen så synliggörs dessa föreställningar genom exempelvis 

gränsdragning som ordet ”eller” och ”och” (Bjerstedt, Emgård 2013 s 3). 

 

Trots det så ingår idag många konstnärliga utbildningar inom de akademiska 

disciplinerna. Anna Lyrevik, rektor för Teaterhögskolan i Malmö skriver på 

Teaterhögskolans hemsida att Konst handlar om kunskap – den bygger på kunskap och 

den genererar ny kunskap (http://www.thm.lu.se). 

Förhållandet mellan konst och kunskap kan uppfattas som komplicerat. Det är två 

processer som både samverkar och skiljer sig åt. Därför finns det andledning att närmare 

studera förhållandet mellan dessa processer. Det gör jag genom att studera hur 

studenterna går till väga i sin informationssökningsprocess.  

Den här studien ämnar inte diskutera Teaterhögskolans plats i ett akademiskt 

sammanhang. Jag vill istället närmare studera hur konst och kunskap samspelar. Genom 

att filtrera de två olika begreppen genom varandra så tror jag att det lättare går att se 

vilka gemensamma nämnare som kunskap och konst har och på vilka områden de skiljer 

sig åt.  
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1.2 Disposition 

Jag har delat in min uppsats i sju större delar. Jag börjar med en inledning där jag går 

igenom det problemområdet jag har valt. Där ingår även syfte, frågeställning, 

avgränsningar och urval samt olika begreppsförklaringar. Sedan följer kapitel 2 där jag 

redogör för den tidigare forskning som bedrivits kring teaterhögskolan, 

informationsbehov samt det konstnärliga informationsbehovet. I kapitel 3 beskriver jag 

mina teroetiska utgångspunkter som ligger till grund för min analys. Sedan följer kapitel 

4 som är ett metodavsnitt där jag redogör för valet av metod, utformandet av intervju-

frågor, etiska aspekter samt metodkritik och tillförlitlighet. Kapitel 5 innehåller 

resultatet av mitt insamlade material. Först presenterar jag studenterna och sedan följer 

en resultatredovisning av intervjuerna. I kapitel 6 gör jag en analys av det presenterade 

intervjumaterialet enligt fyra olika modeller. I kapitel 7 diskuterar jag mitt analyserade 

resultat samt ger förslag på vidare forskning. Sedan görs en sammanfattning av 

uppsatsen som helhet och slutligen följer en källförteckning samt bilaga innehållande 

intervjuguide och de mejlförfrågningar som skickades ut till studenterna under 

urvalsprocessen.  

 

1.3 Problemformulering 

Att studera informationsbehov på olika grupper i samhället har en lång tradition inom 

biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. Det har bedrivits studier på elever 

och studenter vid grundskolor, gymnasieskolor, högskolor samt universitet. När jag 

söker information kring vetenskapliga studier på skådespelarstudenter verkar det dock 

forskats i liten utsträckning. Eftersom det saknas informationsbehovsrelaterade studier 

går det även att anta att det här är en grupp som har försummats inom den vetenskapliga 

forskningen. En av andledningarna kan vara att de konstnärliga utbildningarna skiljer 

sig mot de traditionellt akademiska. Eftersom skådespelarstudenterna befinner sig i ett 

akademiskt sammanhang är det möjligt att utgå i från att de har ett behov av att söka, 

hitta och sålla bland information likt studenter vid andra fakulteter. 

Skådespelarstudenter är en grupp med ett informationsbehov som det har gjorts få 

studier på och de bör de lyftas fram eftersom de kan ge informationsspecialister en 

inblick i den konstnärliga informationssökningsprocessen. Att den här processen är 

viktig att synliggöra framgår även av Sven Bjerstedt och Harald Emgårds paper. De 

menar att ett reflekterande arbete gör att studenten blir uppmärksam på sin egen 

konstnärliga process eftersom hen måste kunna motivera sina handlingar, val och 

ställningstaganden. Det hjälper också till att uppmärksamma de mönster som studenten 

hamnar i (Bjersted, Emgård 2013, s 2).  

 

Studien undersöker likheter och skillnader i hur studenterna söker information till sina 

rollgestaltningar och målet med studien är att ge en ökad förståelse för hur en viss typ 

av studenter söker och delar information samt hur man kan tillgodose deras 

informationsbehov. Genom att belysa processen så har även studien potential att vara 

relevant för skådespelarstudenterna själva. När studenterna är i en process är det inte 

säkert att de reflekterar över sina egna informationsvanor och studien kan fungera som 
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en resurs för att hjälpa till att göra processen konkretare för studenterna själva. Genom 

att synliggöra strukturer och teman i den konstnärliga informationssökningsprocessen 

avmystifierar jag även de delar av det konstnärliga arbetet som utifrån kan uppfattas 

som flummigt. Med ordet flummigt avser jag främst den cementerade bilden av att 

skådespelarens arbete inte är en aktiv process och att kunskapen istället skulle erhållas 

enbart genom känsla och rena förnimmelser.  

Genom ökad förståelse kan även det vetenskapliga och det konstnärliga lättare närma 

sig varandra. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka studenters informationsbehov vid 

kandidatprogrammet för skådespelarkonst. I min text utgår jag i från följande 

frågeställningar: 

 

1. Hur går skådespelarstudenter till väga när de söker information till sina 

rollgestaltningar?  

2. Vilka informationskällor använder de i sin informationssökning? 

3. Vilka svårigheter upplever studenterna med sin informationssökning och hur 

löser de problemen? 

4. Vilka faktorer och omständigheter påverkar studenternas informationsbehov?  

 

1.5 Avgränsningar, population och urval 

Jag har valt att enbart intervjua studenter som läser vid kandidatprogrammet för 

skådespelarkonst. Valet av studenter bygger på att jag främst vill studera en grupp som 

använder kroppen som eget instrument. Film, radio och TV-utbildningarna bygger på 

andra tekniska redskap och utgår från andra förutsättningar. Studenterna vid medie-

utbildningarna kan teroetiskt sätt ha ett liknande sätt att söka information men eftersom 

de ingår i olika nätverk och arbetar med andra instrument så tillhör de en annan studie 

och därför blandas de inte in i min text. Jag har inte heller avsett att intervjua varken 

lärare eller bibliotekarie. Även om de har stora kunskaper och kännedom kring 

verksamheten så har de också ett annat sätt att förstå studenterna. Det innebär att de 

också har ett annat perspektiv på studenternas informationsbehov som inte svarar mot 

mina frågeställningar eftersom jag är intresserad av studenternas egna reflektioner. I 

studien skulle det dessutom kunna ge en skev bild av informationsbehovet att plocka in 

andra grupper eftersom det kan bli otydligt vad som egentligen är studenternas 

uppfattningar om sitt behov och vad som är andras uppfattningar om studenternas 

behov.  

 

Det totala antalet studenter som läser vid kandidatprogrammet för skådespelarkonst är 

95 stycken varav 51 stycken studenter är kvinnor och 44 stycken studenter är män. Här 

följer en redogörelse för de olika lärosätenas studentantal samt hur könsfördelningen ser 

ut. Stapeldiagrammen visar antalet studenter under läsåret höstterminen 2014 – 
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vårterminen 2015. Anledningen till att årskurs 1 och 2 inte finns representerat i alla 

stapeldiagram är för att lärosätena inte haft antagningar varje år.  

 

Stapeldiagram för antal studenter vid kandidatprogrammet för skådespelarkonst  

  
 

 

 

 
 

Urvalet av studenter har skett via Teaterhögskolornas hemsidor. Där finns alla 

studenterna listade efter sin nuvarande årskurs och där kan studenterna även ladda upp 

sitt CV med tillhörande kontaktuppgifter. Jag har valt att skicka ut mejlförfrågningar till 

studenterna oavsett årskurs. Min utgångspunkt i början av arbetsprocessen var att enbart 

intervjua tredjeårselever eftersom de har större erfarenhet och mer kunskap. Jag fick 

dock omprioritera och det är ett val som grundar sig på att studenterna vid tredje 

årskursen arbetar med sin examensproduktion under vårterminen och har svårt att få tid 

över till intervju. Därför föll många av tredjeårseleverna bort under perioden för 

datainsamling och det har gjort att jag har breddat mig till alla årskurser för att säkra 

mitt empiriska material. Jag började också mitt urval med att först skicka ut 

mejlförfrågningar till studenterna vid ett lärosäte. Jag fick åtta svar varav tre ledde till 

intervju. En av intervjuerna genomfördes med två studenter samtidigt. De som föll bort 

gjorde det främst på grund av tidsbrist. En svarande upplevde också att hen inte hade 

tillräckligt djupa kunskaper för att kunna medverka i en intervju. Jag upplevde att de tre 

intervjuerna inte räckte som datainsamling och valde att bredda mig till ännu ett 

lärosäte. Jag fick tre svar varav två ledde till intervju.  

 

10 10 

5 6 5 4 

Årskurs 1 Årskurs 3

Stockholm  

Totalt Antal kvinnor Antal män

12 11 

6 6 6 5 

Årskurs 1 Årskurs 3

Göteborg 

Totalt Antal kvinnor Antal män

12 12 12 

7 6 6 5 6 6 

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Malmö 

Totalt Antal kvinnor Antal män

8 8 

5 
4 

3 
4 

Årskurs  2 Årskurs 3

Luleå 

Totalt Antal kvinnor Antal män
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1.6 Begrepp 

I det här stycket redogör jag för några av de begrepp som förkommer i min text. Jag vill 

främst redogöra för hur jag har använt begreppen. Genom att göra det så minskar det 

risken för missförstånd. Begreppen som jag redogör för är Information, Konstnär samt 

Inspiration.  

 

1.6.1 Information 

Jag ämnar inte försöka redogöra för definitionen av begreppet information som en 

helhet. Enligt David Bawden och Lyn Robinson finns det ingen konsensus kring vad 

information är för något. Begreppet används på olika sätt i olika och kontext (Bawden, 

Robinson 2012, s 64, 65). Information behöver sättas in i en klar kontext för att lättare 

kunna användas. När jag använder begreppet information kopplar jag det främst till 

studenternas gestaltningar. Det gäller både till specifika roller men även information 

som studenterna söker efter för att bli bättre på att gestalta. Begreppet kan också ha en 

annan kontext utanför gestaltningen. Då handlar det om kontaktinformation. Det 

omfattar både informationsdelning mellan studenterna och kontakter på en större 

arbetsmarknad.  

  

1.6.2 Konstnär 

Ordet konstnär förekommer i de sammanhang jag valt att studera och är ett brett 

begrepp. De studenter som läser på Teaterhögskolan läser en konstnärlig utbildning och 

kan i det avseendet betraktas som konstnärer. Samtidigt finns det en allmän bild av 

konstnären som någon som utövar bildkonst även om deras yrkesroll skiftar mellan 

olika verksamheter. Även om jag betraktar studenterna som konstnärer kommer jag att 

begagna ordet student eller skådespelarstudent i min text. För att förtydliga när det rör 

sig om allmän scenkonst använder jag ordet skådespelare.  

 

1.6.3 Inspiration 

Eftersom skådespelares informationssökning kan inkludera abstrakta källor som 

minnesbilder och fantasier pratas det ibland om skådespelarens inspiration. Det kan 

också handla om situationer eller personer som skådespelaren inspireras av och hämtar 

sina uttryck ifrån. Ordet inspiration är latin och kommer ursprungligen från inspiʹro som 

betyder ”blåsa i, inandas eller blåsa liv i”. Inspiration definieras i Nationalencyklopedin 

som en andlig ingivelse som sätter en människa i ett förhöjt tillstånd där människan har 

möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som hen vanligtvis inte är i stånd till. Inspiration är 

ett uttryck som ibland används kring konstnärliga sammanhang och är starkt 

sammankopplat med kreativitet och en förmåga att hämta och omvandla kunskap ur mer 

abstrakta former. Även om inspiration idag sällan har en gudomlig betraktelse så finns 

det ett värde av att använda begreppet i det sammanhang jag studerar. Skådespelare är 

inte låsta till skriftliga och muntliga källor. De har en möjlighet att söka och hitta 

information på ett mer känslomässigt plan och därför är jag öppen för det i min text.  
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2 Tidigare forskning 

I det här kapitlet redogör jag för den forskningen som har varit relevant för min egen 

studie. Jag har inte hittat någon tidigare forskning specifikt gällande teaterhögskole-

studenters informationsbehov. Däremot har jag hittat forskning gällande teaterhögskole-

studenters kommunikation. När jag har letat efter tidigare forskning har jag även använt 

mig av övergripande forskning kring informationsbehov. Jag har läst 

informationsrelaterade studier på studenter i akademiska sammanhang och de studier 

som har gjort på professionella, verksamma konstnärer. När det gäller tidigare studier 

som inriktat sig på det konstnärliga informationsbehovet finns det två olika inriktningar. 

Den mer kvantitativa forskningen som vill förankra informationsbehovet till något 

konkret och koppla det till exempelvis en bibliotekskontext och se till vilken typ av 

medier som skådespelare föredrar. Sen finns de mer kvalitativa studier som ser behovet 

utifrån ett bredare perspektiv. De studierna är sällan inriktade på specifika medier utan 

ser på behovet som ett kollektivt samspel. Bägge inriktningarna är viktiga för studien 

och jag redogör för ett urval av dem.  

 

2.1 Litteratursökning 

När jag sökte information till mitt ämne så utgick jag först från tre nyckelord. 

Information, need och acting.  

Jag gjorde min första sökning i OneSearch genom Linnéuniversitetets hemsida för 

databaser. Sökningen på Information need acting och Information need actors 

genererade 4775 träffar respektive 7871 träffar. Både acting och actors har en bred 

definition och kan omfatta exempelvis politiskt agerande och politiska aktörer.  

För att minska sökningen så använde jag istället begreppet Information seeking 

behaviour and theater. Det genererade 64 träffar varav de tre första matchade mina 

sökkriterier. 

 Creativity and craft (2010) av Ann Medaille 

 All the World’s a Stage (2010) av Michael R Olsson 

 The play's the thing (2013) av Michael R Olsson 

 

Min andra sökning i OneSearch gjordes med svenska termer. Jag utgick ifrån termerna 

informationsbehov, skådespelarstudenter, teaterhögskola.  

Termerna sammankopplade genererade noll sökträffar. Sökningen på informationsbehov 

genererade 184 träffar och kändes allt för bred. Sökningen på skådespelarstudenter 

genererade två träffar som bägge var irrelevanta. Sökningen på enbart ordet 

teaterhögskola gav 4 träffar. Den relevanta träffen jag fick var doktorsavhandlingen 

”Det är inte förrän man gör det som man förstår” (2009) av forskaren Milda Rönn.  

 

Jag övergick sedan till sökningar i uppsatsdatabaserna Diva och Uppsatser. Jag använde 

samma nyckelord som under OneSearch-sökningarna men hittade inga relevanta träffar.  

Jag bestämde mig då för att få fram relevant forskning genom att studera de 

litteraturlistor som fanns presenterade i de studier jag hittat. Där hittade jag The 

information seeking behaviour of artists (1996) av Susie Cobbeldick som citerats ett 
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flertal gånger. Den söktermen som jag gick miste om vid de tidigare sökningarna var 

ordet artist eftersom den omfattar konstnärer och inte skådespelare. Samtidigt finns det 

likheter mellan dessa professioner vilket föranledde mig till att göra om sökningen i 

OneSearch och ta med ordet artist. Sökningen i OneSearch på termerna information 

seeking behaviour artists genererade 171 träffar och jag hittade An empirical study of 

the information‐seeking behavior of practicing visual artists (2009) av William 

Hemmig. Jag valde dock att inte ta med Hemmings studie eftersom den låg för långt 

bort från mitt ämne. Efter att ha sökt kring definitioner av begreppet artist hittade jag 

också paraplybegreppet performing arts. Det omfattar alla de sceniska verksamheter 

och konstformer som använder kroppen och rösten som verktyg exempelvis sång, dans 

och teater. I begreppet ingår dock inte bildkonst som istället faller under begreppet 

visual arts. När jag gjorde en sökning i OneSearch på performing arts and information 

fick jag 1913 träffar. Trots att sökningen var bred så var den första träffen relevant. 

Artikeln Format Preferences of Performing Arts Students (2013) av Joe C. Clark 

omfattar begreppet performing arts och sätter det i en studiekontext.   

 

När jag letat efter valda teorier och modeller så har det främst varit via 

rekommendationer och tips från handledare. Då har litteratursökningen sett annorlunda 

ut eftersom jag på förhand har vetat om vilka teoretiker jag varit intresserad av men inte 

vilka specifika databaser deras publikationer finns listade i. För att få fram de 

publikationerna har jag använt mig av Google keyboard shortcuts. Det innebär att jag 

kombinerat publikationernas namn tillsammans med kortkommandot ”=pdf” för att 

minska de sökningarna som annars behandlat allmän information runt publikationerna. 

Då generar sökningen enbart de publikationer som är i PDF-format. Lars Höglund och 

Olle Perssons publikation Information och kunskap: informationsförsörjning (1985) och 

Tom Wilsons On user studies and information needs (1981) har erhållits på det här 

viset.  

 

2.2 Forskning kring teaterhögskolestudenter 
Den forskning jag har hittat kring teaterhögskolestudenter har inte varit inriktad på 

informationsbehov. Däremot har den behandlat teaterhögskolestudenters 

kommunikation och är relevant att nämna i sammanhanget. Forskningsstudien Det är 

inte förrän man gör det som man förstår (2009) är en doktorsavhandling av Milda 

Rönn. Hon har forskat på kommunikativa hinder vid Teaterhögskolan. Våra studier har 

vissa gemensamma drag då de bägge två ser till studenterna och vi är bägge två 

intresserade av hinder. Vi gör det dock utifrån helt olika fokus. Milda Rönn är inriktad 

på studenternas inflytande över undervisningen. Hon studerar studenternas inflytande 

över inträdesproven och över scenframställningarna. Hon ser till de grundläggande 

kommunikativa omständigheterna och huruvida dessa omständigheter hindrar 

studenternas delaktighet (Rönn 2009, s 25). Därmed är hon är inte inriktad på hinder vid 

informationssökning på samma sätt som min studie är. Milda Rönns studie är dock ett 

viktigt bidrag till forskningen kring teaterstudenter.  
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2.3 Informationsbehov 

En av de forskare som grundande begreppet informationsbehov var Tom D. Wilson. I 

publikationen On user studies and information needs (1981) så redogör han för hur ett 

informationsbehov kan definieras. Ett viktigt bidrag till forskningen var att han skiftade 

fokus från system till användare. Användare söker inte bara information via system utan 

en viktig del av informationsbehovet ligger i interaktion mellan människor (Wilson, 

1981, s 4). En annan pionjär inom området är Carol Kuhlthau. Hon var likt Tom Wilson 

delaktig i att skifta forskningens fokus från system till människa. Hon menar att av den 

forskningen som bedrevs tidigare hade i hög utsträckning handlat om information 

retrieval och hur systemet kunde anpassas för att lättare återvinna informationen. Det 

saknades dock studier på hur människan interagerade mot systemet och de problem som 

uppstod för användaren kunde även omfatta känslomässiga aspekter (Kuhlthau 1991, s 

361-362). Carol Kuhlthau bestämde sig då för att forska om individens informations-

sökning och utvecklade en modell som hon kallade för information search process 

(ISP) som beskriver hur individen försöker skapa mening ur sin informationssökning.  

 

2.4 Konstnärers informationsbehov 

En av de studier som ligger nära mitt eget område har gjorts i Sverige och är en 

masteruppsats från bibliotekshögskolan i Borås (2007) av Pia Wennerberg. Pia 

Wennerberg har intervjuat högskolestudenter vid en magisterutbildning med inriktning 

på fri konst. Hennes text behandlar både hur studenterna söker information och hur de 

ser på konst och vetenskap. Pia Wennerberg menar i sin slutsats att konsthögskole-

utbildningarna ger studenterna möjlighet att själva forma sin utbildning och att stort 

fokus läggs på studenternas kommunikation och självständighet. Hon menar också att 

utbildningarna i större utstäckning fungerar som ett socialt nätverk för studenterna 

(Wenneberg 2007, s 47). I uppsatsen ger Pia Wennerberg även förslag på vidare 

forskning och efterlyser en undersökning gällande de förändrade uppsatskraven inom de 

akademiska utbildningarna. I hennes intervjuer så framkommer det att studenterna nu 

förväntas kunna referera till teorier samt utrycka sig verbalt i tal och skrift i högre 

utsträckning än tidigare (Wennerberg 2007, s 48). Pia Wennerberg nämner också friare 

förhållningsätt till information och det finns inga direkta riktlinjer för vad för slags 

information studenterna bör använda eller hur de bör använda den (Wennerberg 2007, s 

43). Det fria förhållningsättet till information är något som genomsyrar konstnärernas 

arbete och ligger till grund även för den här studien.  

 

Den forskning som har bedrivits internationellt är främst studier på utbildade konstnärer 

och konstnärer i olika verksamheter.  

En forskare som är en viktig person inom området är Susie Cobbledick. Hennes 

publikation The information seeking behaviour of artists: exploratory interviews (1996) 

behandlar fyra olika konstnärliga professioners informationsbehov. Studien är citerad 

inom många av de publikationer som jag läst kring konstnärligt informationsbehov och 

hennes forskning kan ses som en grund för många andra studier.  

De professioner som Susie Cobbledick valt att studera är skulptörer, målare, smeder och 

vävare. Susie Cobbeldick menar att andledningen till att konstnärers informationsbehov 
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inte har uppmärksammats av informationsspecialister är att konstnärer inte förväntas 

använda sig av informationsresurser. Istället finns det en uppfattning att de skapar 

enbart genom inspiration och därmed anses det inte att de har ett behov att söka efter 

information på samma sätt (Cobbeldick 1996, s 344).  

Susie Cobbeldick menar att hennes publikation ska fungera som språngbräda för vidare 

forskning. Susie Cobbeldicks studie har varit delvis användbar för mig. Hon lyfter fram 

grupper av konstnärer som kan behöva studeras närmare. Samtidigt är hennes studie 

starkt betonad på en bibliotekskontext och teknik vilket begränsar användningen till min 

studie. Eftersom Cobbeldicks och jag har olika fokus och studerar professioner med 

olika arbetssätt har jag inte använt mig av Cobbeldicks studie i min analys. Jag har 

istället läst studien för att får en överblick av hur det har forskats inom området för 

konstnärers informationsbehov.  

 

Det konstnärliga informationsbehovet har inte enbart studerats ur en kvalitativ 

forskningstradition. Joe C. Clark är en forskare verksam vid Kent State University. Han 

har gjort en kvantitativ studie som behandlar de delarna av informationsbehov gällande 

material och inköp. I publikationen Format Preferences of Performing Arts Students 

(2013) analyserar han genom enkätundersökningar vilken typ av medier de studenterna 

som läser preformning arts föredrar. Syftet med studien är att se vilka medier som 

biblioteket ska köpa in (Clark, 2013, s 297). Joe C. Clarks publikation har inte varit 

användbar för min studie eftersom den är kvantitativ och starkt biblioteksorienterad. 

Därför använder jag inte Clarks studie i min analys. Studien visar dock på en bredd som 

finns inom forskningen och hur det konstnärliga informationsbehovet kan studeras på 

många olika sätt.  

 

Forskaren Ann Medaille har en gjort en studie som har stora likheter med min studie. 

De likheter som finns till min studie är att hon vill belysa de kopplingar som finns 

mellan konstnärskap och informationssökning och Medaille menar att det är två 

komplexa processer som möts (Medaille 2010, s 329). Medaille har likt Cobbeldick valt 

att intervjua utbildade konstnärer verksamma inom en rad olika professioner. Medaille 

har informanter inom både skådespel, regi, röst-coaching och stage-fighting. Resultatet 

av studien är sex stycken olika anledningar till varför konstnärer söker information. 

Bland annat den historiska och kulturella förståelsen (Medaille 2010, s 336). Det är 

också en viktig koppling till min studie.  

 

Att försöka förstå skådespelarnas arbete enbart utifrån de böcker de läser eller filmer de 

ser riskerar att göra studien allt för snäv. Michael R Olsson har skrivit en publikation 

som behandlar tolkning av text. Artikeln All the World’s a stage – the information 

practices and sense-making of Theater Professionals (2010) är en studie av 

professionella skådespelare och hur de skapar mening av Shakespeares texter. Studien 

är delvis en kritik mot tidigare studier om meningsskapande och Michael R Olsson 

utgår från ett mer holistiskt tankesätt.  Han menar att meningsskapande inte bara handlar 

om problemlösning och fysiska medier vilket varit fokus i många tidigare studier som 

exempelvis Susie Cobbeldicks. Ett par viktiga delar som Michael R Olsson plockar 

fram är förkroppsligandet av kunskap och meningsskapande som en social process. Det 
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här är något som jag använt mig av i min studie. Jag uppfattar Michael R Olsson text 

som ett sätt att röra sig bort från de mer standardiserade sätten att studera information. 

Hans publikation är en viktig motpol till de tidigare studier som har gjorts och visar att 

det konstnärliga informationsbehovet kan och måste förstås utifrån ett bredare 

perspektiv. Samtidigt har jag inte bortsett från de delarna som han kritiserar i sin text 

eftersom jag delvis vill konkretisera arbetsprocessen. Därför blir min studie en 

sammanslagning av flera perspektiv där Olssons studie är en av hörnstenarna. 
 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet redogör jag för de teoretiska utgångspunkterna som jag har använt mig 

av. Mitt teoretiska ramverk bygger på Carol Kuhlthaus informationssökningsprocess, 

Lars Höglund och Olle Perssons teorier om informationsbehov samt Tom Wilsons 

modell för informationsökningsbeteende.  
 

3.1 Val av teori 

Jag har valt att använda ett flertal teorier i min analys. Jag uppfattar att 

Teaterhögskolestudenterna har ett komplext informationsbehov som måste förstås 

utifrån flera olika vinklar. Enbart en modell kan inte ge en rättvis bild av hur 

studenterna söker och delar information. En anledning är att studenterna arbetar både 

individuellt och kollektivt. Det är två olika sätt att använda information och därför 

behöver det finnas flera ingångar. Dels en ingång där fokus ligger på hur den enskilda 

studenten använder information och dels en som fokuserar på hur gruppen använder 

information. Jag uppfattar även att en informationssökningsmodell får ökad styrka om 

den kombineras med andra modeller. Därför har jag valt fyra stycken informations-

modeller som kompletterar varandra och tillsammans ger de svar på vad, hur och varför 

studenterna söker och delar information.  

 

3.2 Carol Kuhlthaus informationssökningsprocess 

Carol Kuhlthau utvecklade 1991 en användarorienterad sexstegsmodell för 

informationssökning. Modellen innehåller sex olika faser som en användare går igenom 

när de söker efter information. De olika stegen i informationssökningsprocessen 

beskriver både hur användaren går tillväga och Kuhlthau tar även med känslomässiga 

aspekter. 

 
(Kuhlthau 2004, s 82) 



  
 

15 

 

Användaren börjar sin sökningsprocess med en känsla av osäkerhet. Under processen 

växlar sedan användaren mellan att känna optimism och tveksamhet. Ju fler steg 

användaren kommer i sin sökprocess desto mer lyckas hen smalna av och rikta sitt 

fokus. Informationssökningen landar sedan i en känsla av klarhet där både belåtenhet 

och missnöje är ett möjligt utfall. I min text har jag valt att använda de svenska 

översättningarna av Kuhlthaus faser. Översättningarna har hämtats från Lars Seldéns 

publikation Kapital och karriär (2004). 

 

1. Inledning 

Det första steget karaktäriseras av osäkerhet. Under denna fas försöker 

användaren att formulera sitt informationsbehov och relatera det till sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper. 

 

2. Ämnesval 

Användaren diskuterar det valda problemområdet tillsammans med andra. Här 

byts känslan av osäkerhet mot optimism. Användaren gör ett urval av de olika 

sökvägar som är möjliga att gå. Det personliga intresset påverkar även vad hen 

gör för val. Användaren sätter upp ramar för tidskrav och andra förutsättningar. 

 

3. Skaffa överblick 

Känslan av optimism byts återigen mot en känsla av osäkerhet. Det här steget 

karaktäriseras av starkare inblandande känslor som frustration och tvivel. 

Användaren söker information om det valda ämnet. En vanlig situation som 

uppstår är att användaren kan ha svårt att formulera sin sökning och resultatet 

blir att informationen ofta är irrelevant eller inte passar användarens ändamål. 

Kuhlthau beskriver det här steget som det svåraste och mest kritiska. Här finns 

stor risk att användaren ger upp sin sökning eftersom självförtroendet kan brista 

och känslan av hopplöshet kan ta över. 

  

4. Fokusering av ämnet 

Steg fyra beskrivs som en vändpunkt i informationssökningen. Användaren 

avgränsar ämnet i större utsträckning och sållar ut irrelevant information.  

Användaren samlar sedan ihop informationen och formulerar om den för att hitta 

nytt fokus. När användarens fokus har klarnat känner hen en känsla av insikt och 

förståelse vilket ökar självförtroendet. 

  

5. Informationsinsamling 

I det femte steget söker användaren information på ett effektivt sätt med tydligt 

fokus. Användaren känner stor glädje och stort självförtroende. Skillnaden mot 

det fjärde steget är också att användaren inte längre behöver söka generell 

information kring ämnet utan vet vad hen letar efter.  
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6. Avslutning 

Användaren avslutar sin informationssökning. Användaren känner en 

lättnadskänsla beroende på om sökningen har varit givande eller olönsam.  

 

3.3 Lars Höglund och Olle Perssons fyrfältsmodell 

I Lars Höglund och Olle Perssons publikation information och kunskap: informations-

försörjning- forskning och policyfrågor (1985) delar de in sina informationskällor i en 

fyrfältsmodell. Den består av interna, externa, formella samt informella källor.  

 

 
(Höglund, Persson 1985, s 47)  

 

Eftersom Lars Höglund och Olle Perssons modell är riktad mot organisation så har jag 

valt att konstruera en egen för studiesammanhang med inriktning mot Teaterhögskolan 

som jag presenterar i analyskapitel (6.2). Jag har även valt att ta hänsyn till den kritiken 

som kan riktas mot att Lars Höglund och Olle Perssons modell inte är tillräckligt 

utvecklad. I publikationen Kapital och karriär (2004) av Lars Seldén så beskriver 

Hanna Block och Iréne Lagberg en utvecklad fyrfältsmodell som de tillämpat på 

kliniskt verksamma psykologer. Där gör de en uppdelning av muntliga och skriftliga 

källor eftersom även muntliga källor kan räknas som formella (Seldén 2004, s 58, 59). 

Därför kan en anpassning göras så att all muntlig information inte betraktas som 

informell.  
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(Block & Lagberg refererad i Seldén 2004, s 59) 

 

3.4 Lars Höglund och Olle Perssons hinder vid informations-

användning 

Att enbart sortera in informationen i olika källor och olika steg är otillräckligt för att 

förstå ett informationsbehov eftersom det inte går att utläsa hur informationen påverkar. 

Lars Höglund och Olle Persson menar att om tonvikten enbart ligger på vilka källor som 

används finns risken att gå miste om det sätt källorna används på och vilken information 

som kan hämtas ur källorna. Studier av informationens effekter kan påvisa om 

information varit problemlösande och ökat användarens kunskap eller om informationen 

tvärtom har varit tidskrävande. En viktig faktor blir att identifiera de olika barriärer och 

hinder som användaren kan möta i sin sökning (Höglund, Persson 1985, s 48, 50). Det 

finns sex stycken hinder som omfattar större delen av en sökprocess. Hindren är i 

grunden anpassade efter systemutveckling och fokus läggs på vilka förbättringar 

söksystemen behöver. De kan trots det ändå appliceras på användaren.  

 

 Tillgänglighet  

Att användaren inte fysiskt kommer åt den information de letar efter. 

 

 Relevans 

Att informationen inte är av den typen som användaren letar efter och inte håller 

hög kvalitet så att användaren måste sålla bland irrelevant information.  

 

 Form 

Att informationen inte är anpassade efter användarens förutsättningar. Det kan 

gälla språkliga hinder och att informationen är begränsad eller anpassad så att 

användaren inte kan bedöma dess värde.  
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 Tids- och relevanskrav 

Att informationen är för tidskrävande och därför väljs bort.  

  

 Informationsmättnad 

Att användaren får för mycket information att sålla bland.  

 

 Etablerade vanor, attityder och kunskap om informationskällor 

Att användaren är så van vid att gå till väga på ett visst sätt att de glömmer bort 

alternativa informationskällor.  

 

3.5 Tom Wilsons modell för informationssökningsbeteende 

 
(Wilson 1981, s 8) 

 

Tom Wilson skapade 1981 en modell för att förstå vårt informationsbehov. Han utgick 

från tre stycken olika psykologiska behov. De fysiologiska, känslomässiga och 

kognitiva behoven. Våra fysiologiska behov handlar om att få mat, vatten och skydd för 

väder och vind. De känslomässiga behoven behandlar vår vilja att uppnå saker och 

dominera. De kognitiva behandlar vårt behov av att lära oss och planera. Behovet av att 

tillfredsställa dessa tre triggar sedan vårt behov av att söka information. Wilson menar 

sedan att vi väljer olika sätt att söka information beroende på vilket behov vi vill 

tillfredsställa. Behovet av information påverkas även av omgivande faktorer såsom vår 

omgivning, våra roller och vår miljö. Wilson tar även med hinder i sin modell.  

De delarna av Wilsons modell som jag tänkt använda i min analys är de delar som 

Wilson beskriver som yttre miljöbaserade faktorer. De är arbetsmiljö, sociokulturella 

miljö och politisk-ekonomisk miljö. Det viktiga med de yttre miljöerna är att de flyttar 
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behovet från en mer individuell process till faktorer som ligger utanför individens 

påverkningsförmåga. Därför är de ett värdefullt komplement när studien fokuserar på 

individens informationsbehov.  

 

Det fyra teorier som jag har presenterat har valts ut för att ge en mer heltäckande bild av 

informationsbehovet. Genom att applicera var och en av modellerna ger det en tydligare 

bild av både det individuella och kollektiva samt det problemskapande. I analysen 

använder jag modellerna i samma ordning jag presenterat dem. Först använder jag Carol 

Kuhlthaus modell om informationssökningsprocessen som appliceras på det sättet som 

studenterna söker information. Fyrfältsmodellen används sedan för att knyta samma och 

dela in de källorna som framkommer ur informationssökningen. När det gäller specifika 

problem som studenterna upplever i sökprocessen så använder jag av Lars Höglund och 

Olle Perssons teorier kring hinder. Sist använder jag mig av Tom Wilsons teorier kring 

yttre påverkan för att plocka upp de delarna som rör den kollektiva informations-

delningsprocessen.  

 

4 Metod 

I det här kapitlet redogör jag för mitt val av metod. Sedan beskriver jag mitt 

tillvägagångsätt när jag utformade min intervjuguide. För att läsa intervjufrågorna (se 

bilaga I Intervjuguide). Jag tar även upp etiska aspekter av metodvalet och redogör 

kritiskt för metodens tillförlitlighet.  

 

4.1 Val av metod 

Jag har valt att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer som metod till min studie. I 

boken Att skriva en bra uppsats (2008) redogör Lotte Rienecker och Peter Stray 

Jørgensen för två olika typer av data, den kvalitativa och den kvantitativa. Kvalitativ 

metod bygger främst på att undersöka särskilda kvaliteter och egenskaper hos det man 

studerar (Rienecker, Jørgensen 2008, s 305). Eftersom jag vill skapa en djupare 

förståelse för hur en grupp människors tänker och få en bild av deras personliga 

uppfattningar så är den kvalitativa intervjun en metod som är bra att tillämpa. Att 

tillämpa kvantitativ metod skulle inte ge ett lika bra resultat till min studie då det inte 

finns samma möjligheter att ställa följdfrågor eller läsa av ansiktsuttryck. Kvantitativ 

data räknar inte heller med saker som känslor och hinder och hur information används. 

Rienecker och Jørgensen menar att kvantitativ empiri är det som kan beskrivas i tal, 

mängd och storlek (Rienecker, Jørgensen 2008, s 305). Ett statistiskt resultat skulle inte 

svara på frågor om hur studenterna söker information eller varför de söker information. 

Till frågorna hur och varför passar den kvalitativa intervjun eftersom den fokuserar på 

olika aspekter av människors tänkande.  

 

4.2 Intervjufrågor  
När jag har utformat mina intervjufrågor har jag utgått från mina frågeställningar och 

sedan försökt att översätta dem till intervjufrågor. Jag har placerat varje intervjufråga 

under en frågeställning. Det ger intervjufrågorna en mer systematisk struktur och gör att 
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de inte spretar åt olika håll eller kännas irrelevanta. I Steinar Kvales bok Den kvalitativa 

forskningen (2009) görs en likanande tematisering. Kvale gör två spalter där han 

placerar sina forskningsfrågor i den första spalten och intervjufrågorna i den andra 

spalten (Kvale 2009, s 148). Intervjufrågorna och forskningsfrågorna följer varandra 

och resultatet blir att intervjun får en manusliknande struktur och ett naturligt flöde och 

jag har strävat efter att skapa ett liknande flöde. Fråga 1-9 är främst avsedda att kopplas 

samman med de tre första frågeställningarna.  Hur skådespelarstudenter går till väga när 

de söker sin information, vilka informationskällor de använder och vilka hinder de 

upplever. Den röda tråden genom fråga 1-9 är den individuella informationssöknings-

processen. Fråga 10-14 besvarar frågeställningen om de faktorer och omständigheter 

som påverkar studenternas informationsbehov. De frågorna är mer kollektiv betonade 

och den röda tråden genom fråga 10-14 är hur gruppen samspelar och påverkar. Jag har 

också använt mig av öppna frågor till mina intervjuer. I boken Kvalitativa studier i teori 

och praktik (1996) beskriver Bengt Starrin och Barbro Renck två typer av öppna frågor 

som är relevanta för den kvalitativa intervjun. Den första typen av öppen fråga kallar de 

för The grand tour som kan följas av The mini tour. Det innebär att informanten får 

rekonstruera en del av en erfarenhet. Exempelvis kan de berätta om hur en vanlig dag 

ser ut. Intervjun kan sedan övergå i The mini tour som fokuserar på specifika detaljer. I 

min intervju har studenterna fått prata utifrån sina kunskaper med avstamp i en 

rolltolkning. De har fått börja i The grand tour med att berätta hur de har gått tillväga 

från första idén till det färdiga resultatet. Under intervjun har jag sedan lett in dem på 

The mini tour med frågor som rör information och informationsdelning samt detaljer om 

olika källor och medier. Den andra typen av öppen fråga är de subjektiva upplevelserna. 

Det är frågor som handlar om hur informanten uppfattar en situation eller upplever en 

händelse. Under intervjun har de frågorna rört studenternas uppfattning om 

informationsdelning. 

 

4.3 Etik 

Jag uppfattar att mitt val av ämne och merparten av mina intervjufrågor inte är av 

känslig natur eftersom frågorna behandlar vardagliga akademiska situationer som 

studenterna är vana vid. De frågor som jag bedömer som icke känsliga är frågorna 1-9 

och 12-14 (se bilaga I intervjuguide). Det frågor som jag bedömer som känsliga är fråga 

10 och 11 som behandlar synen på konkurrens och informationsdelning. Eftersom ordet 

konkurrens ofta är synonymt med rivalitet och tävling kan det vara känsligt att prata om. 

Jag har gett alla studenterna fingerat namn och ålder. Även platser och information som 

kan relateras till en specifik student har skrivits om. Det är främst för att minska risken 

av identifikation utifrån. Det är ett få antal studenter som läser vid utbildningarna för 

skådespelarkonst och det ökar risken för identifiering inom det egna nätverket. Jag har 

också valt att skicka ut intervjuförfrågningar till flera personer inom samma årskurs. Det 

här gör jag för att säkerställa att tillräckligt många studenter deltar i intervjun men det 

bidrar också att identifieringsrisken ökar. Ett tänkbart scenario kan vara att information 

från intervjustudien framkommer mellan studenterna i en specifik klass.  
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Jag har genomfört flera av intervjuerna inom Teaterhögskolornas lokaler. Det finns 

etiska aspekter av det här som behöver diskuteras och tas med i beräkningarna. Tanken 

med valet av miljö är att lokalerna ska kännas som en plats där studenterna känner sig 

trygga och hemmastadda. Eftersom intervjufrågorna också behandlar en studiekontext 

så är min förhoppning att valet av lokal ska inverka positivt på studenterna när de 

diskuterar. Studenterna har även möjlighet att guida mig runt och på ett konkret sätt visa 

vilka informationsresurser de tar del av. Det som kan uppfattas som negativt med mitt 

val av plats är att många av studenterna rör sig inom samma byggnad. Även här finns en 

risk för identifiering inom det egna nätverket. I min mejlkontakt med studenterna har 

jag på förhand berättat för dem vilka förutsättningar som finns. Jag har förtydligat att 

total anonymisering inte är möjlig men att studenterna anonymiseras i så hög 

utstäckning som det går. Jag har även på förhand berättat för dem att materialet ska 

spelas in, transkriberas samt analyseras. Samtliga studenter har gett sitt muntliga 

godkännande till att deras åsikter och intervjumaterial används i den här studien.  

 

4.4 Metodkritik och tillförlitlighet 

Under intervjun finns det två faktorer som kan påverka studiens resultat.  

Den första faktorn är att en av intervjuerna genomförs som gruppintervju med två 

studenter samtidigt. Risken finns att svaren på somliga frågor kan blir mindre 

tillförlitliga eftersom frågorna rör kollektiva delar som omfattar både konkurrens och 

informationsdelning. För själva informationssökningsprocessen redogör studenterna 

dock främst för en individuell tankegång och jag uppfattar att det inte finns någon större 

andledning till att svaren skulle vara mindre tillförlitliga i dessa frågor.  

 

En annan faktor som mer övergripande kan påverkat alla studenternas svar är att jag 

presenterar mig som student via biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet 

Det finns en möjlighet att studenterna kan känna ett behov av att svara på ett visst sätt 

kring sin informationssökning som de tror att jag förväntar mig att höra. Exempelvis att 

de besökte biblioteket oftare än de egentligen gjorde, i syfte att göra mig nöjd.  

 

För att resultatet ska bli tillförlitligt har jag genomgående i alla mina intervjuer, utgått 

från en roll eller en gestaltning som studenterna har gjort. Jag uppfattar att det har varit 

positivt och att det har hjälpt studenterna i att knyta sin informationsökning till en 

konkret situation. Det innebär också att studenterna kanske inte behövt känna ett behov 

av att svara på ett visst sätt eftersom vi utgått från ett arbete de redan har gjort.  

 

5 Resultat 

I det här kapitlet redogör jag för mitt empiriska insamlade material. Först presenterar jag 

de studenter som jag har intervjuat samt beskriver vad de hade för bakgrund innan de 

började studera vid Teaterhögskolan. Eftersom studenternas sätt att söka information är 

personligt finns det ett värde av att veta vad de har för tidigare förförståelse och 

kunskaper. Jag presenterar studenterna efter den årskurs de läser vid och börjar med att 
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presentera de som går i första årskursen och sedan årskurs två samt tre. Sedan redovisar 

jag intervjuerna och gör en sammanfattning av de viktigaste punkterna. 

 

5.1 Presentation av studenter 

Marcella är 24 år gammal och läser vid första årskursen. Hon har tidigare studerat två år 

vid en förberedande teaterutbildning. Marcella har även arbetat med teater i 

professionella sammanhang då hon haft ansvariga uppgifter vid en institutionsteater. 

Utanför skolverksamhet har hon deltagit i frigrupper och varit med och skrivit egna 

föreställningar. Hon har även varit aktiv i sommarteater.  

 

Tova är 22 år gammal och läser vid första årskursen. Hon har arbetat professionellt med 

både teater och film innan hon kom in på Teaterhögskolans utbildning. Hon har även 

gjort kortfilmer och tidigare varit aktiv inom amatörteater.  

 

Anastasia är 25 år gammal och läser vid första årskursen. Hon har tidigare läst teater på 

gymnasiet och två år på en föreberedande teaterutbildning. Utanför skolverksamhet har 

hon gjort egna projekt och varit delaktig i frigruppsverksamhet där hon både spelat och 

tillsammans med gruppen ansvarat för regi, manus och andra tekniska delar. Anastasia 

har även läst tidigare på högskolenivå.  

 

Dennis är 24 år gammal och läser vid andra årskursen. Han har tidigare läst teater på 

gymnasiet och två år på en föreberedande teaterutbildning. Han menar att det var ett 

politiskt engagemang som fick honom att på allvar börja intressera sig för teater. Lusten 

att berätta och påverka fick honom att söka sig vidare till högre utbildning. Innan han 

kom in på Teaterhögskolan så upplevde han en vändpunkt då han var osäker på om han 

ville fortsätta med teater. Han var orolig för att skådespeleriet skulle bli för allvarligt om 

det låg för nära en yrkeskontext och att det skulle påverka hans lust att berätta. Han kom 

sedan över de tankarna och beskriver teateryrket som en drömsituation eftersom det 

både är hans hobby och hans jobb. Dennis menar att han tidigare varit intresserad av 

method acting, Han ville närma sig saker via en känsla. Han berättar att utbildningen 

fått honom att omvärdera det och att han hellre arbetar med teater på armlängds avstånd. 

Det innebär att skådespelaren närmar sig saker via handlingar snarare än att känna och 

sen göra.  

 

Josefin är 28 år gammal och läser vid tredje årskursen. Hon har tidigare läst teater på 

gymnasiet och två år på en föreberenade teaterutbildning. Hon började intressera sig för 

teater när hon var tio år gammal och gick då med i en teaterutbildning för barn som 

drevs genom en fri teatergrupp. I vuxen ålder engagerade hon sig i samma teatergrupp 

och var verksam som ledare och undervisade i teater. Josefin skötte även andra sysslor 

inom gruppen som omfattade teaterverksamhet och hon har turnerat som skådespelare 

tillsammans med samma teatergrupp. Hon har även läst andra akademiska ämnen 

utanför Teaterhögskolan.  
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Hedvig är 27 år gammal och läser vid tredje årskursen. Hon har tidigare gått två olika 

förberedande teaterutbildningar. Hon menar att teatern alltid har varit hennes drivkraft. 

Utanför teaterverksamheten har hon jobbat inom vården, daglig verksamhet samt även 

inom förskolan. Hedvig berättar att arbetet utanför teatern har färgat henne som 

skådespelare. Orättvisor inom arbetlivet och möten med folk som inte får sin röst hörd 

har stärkt hennes vilja att berätta historier. Som skådespelare vill hon synligöra 

människor situationer och se till att även de får en plats på scen. Hon menar att 

bekräftelsebehovet också är en drivkraft som påverkat henne. Viljan att synas och få 

beröm finns där men hon framhåller att hon tycker att det är en mer osund sida av 

skådespelaryrket.  

 

5.2 Resultatredovisning 

Min utgångspunkt under intervjuerna har varit att låta studenterna reflektera kring sitt 

informationsbehov och blanda det med deras förhållningsätt till teater. Ibland har 

diskussionerna varit breda och inte enbart fokuserat på informationssökning. Som ram 

har intervjuerna oftast kretsat kring studenternas praktiska arbetsprocess men för att 

ringa in ett informationsbehov så uppfattar jag att intervjun inte får ha allt för strikta 

ramar eftersom jag som intervjuar inte vet vad det är studenterna har för egentligt 

behov. Eftersom studenterna befinner sig olika långt i utbildningen så har det också 

avspeglat sig under intervjuerna. De studenter som studerar vid första årskursen pratar i 

större utsträckning om det arbetet som sker på golvet eftersom de fortfarande lär sig det 

grundläggande skådespelararbetet. De lägger stor vikt vid konkreta skådespelarverktyg 

som används för att driva en dramatisk scen som exempelvis viljor, medel, mål och 

handlingar. Studenterna vid andra och tredje årskursen har ett mer reflektivt 

förhållningssätt till information. De är tryggare i sitt arbete och kan därför relatera till 

sitt informationsbehov på ett annat sätt genom att reflektera över sina egna kunskaper 

och dra slutsatser utifrån tidigare erfarenheter, val och arbeten de har gjort.  

 

5.3 Studenternas arbetsprocess 

När jag intervjuat studenterna kring deras informationsvanor har jag börjat jag med att 

ställa frågor kring om hur de arbetar rent praktiskt i undervisningen.  

Marcella, Tova och Anastasia betonar att utbildningen är fritt upplagd inom vissa ramar. 

Studenterna tar ansvar för sitt eget lärande och fyller sin egen tid. Lärarna fungerar som 

en hjälp vid behov och de ger rekommendationer men det är upp till studenterna själva 

att välja vart de vill hämta sin information i från. Arbetsprocessen utgår från fysiska 

handlingar. Det är en central del av undervisningen och studenterna jobbar ut efter olika 

situationer och omständigheter. Marcella och Tova menar att den arbetsmetoden är 

konkret. Handlingar kommer först och det gör att skådespelarna slipper gå runt och 

försöka känna en massa saker, så kallat känslospel. När jag intervjuar Dennis utvecklar 

han det här resonemanget och menar att det även handlar om att ha en distans till sin 

egen gestaltning. De porträtterar och visar upp en gestalt men de går aldrig in för att bli 

själva karaktären. Dennis menar att känslospel tillhör en mer amerikansk arbetsmetod 

där skådespelaren väntar på att något ska hända istället för att arbeta aktivt.  
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Det som har varit genomgående i flera intervjuer är termerna situation och 

omständigheter. Det är två ord som genomsyrar teaterhögskolans arbetsprocess. 

Studenterna återvänder ofta till att prata om de här två begreppen och hur de använder 

dem. Studenterna skapar situationer och dessa skapar i sin tur omständigheter. Dessa 

omständigheter är det som sedan blir relevant för själva informationssökningsprocessen. 

Det präglar deras sätt att förhålla sig till information eftersom det skapar en 

kunskapsanomali. Studenterna får då ett behov av att förstå vilka omständigheter det rör 

sig om. Omständigheterna skiftar givetvis beroende på pjäsval men studenterna pratar 

genomgående om att sätta sig in i historisk fakta och att förstå omständigheterna i en 

historisk kontext.  Marcella och Tova har blandad inställning till sin 

informationssökning. De menar det är bra att ha sökt information för att förstå 

omständigheterna men de framhåller samtidigt dialog, viljor och handlingar som de 

mest centrala delarna.  

  

5.4 Informationskällor 

Under intervjun så framkommer en mängd olika källor som studenterna använder sig 

av. Studenterna tycks föredra internet framför biblioteket främst för att internet alltid är 

tillgängligt. Studenterna lägger också stort fokus på att hämta information ur 

diskussioner och ser det som en fördel att kunna använda och dra nytta av andras 

kunskap. 

 

5.5 Inspiration 

Inspiration är ett problematiskt begrepp som diskuteras flertal gånger under 

intervjuerna. När jag utformade min intervjuguide utgick jag från att studenterna var 

väldigt bekväma med att prata om inspiration. Därför har jag också använt det som ett 

nyckelord ord när jag frågat om hur studenterna söker via olika medier. Under 

intervjuerna framkom att flera av studenterna är obekväma med att prata om sin 

inspiration. De hänvisar gärna till konkreta handlingar och situationer. Många av 

studenterna uppfattar även att ordet inspiration beskriver något svävande och lite 

passivt.  

 

5.6 Konkurrens  

Ett tema som diskuteras under intervjuerna är konkurrens. Det framkom att studenterna 

har olika uppfattning om hur konkurrensens påverkar dem. I alla grupper finns det 

normer och osynliga regler hur de ska förhålla sig till konkurrensen. Grundtanken är ett 

öppet klimat där alla delar med sig men det finns en stor osäkerhet i huruvida de andra 

följer dessa normer och verkligen delar med sig av information.  

 

6 Analys 

I det här kapitlet kommer jag att redovisa mitt resultat med valda teoretiska perspektiv 

och modeller. Min första frågeställning (6.1) handlar om hur skådespelarstudenter söker 

sin information. För att besvara den frågeställningen har jag valt att applicera Carol 

Kuhlthaus informationssökningsmodell och dela in sökningsprocessen efter hennes sex 
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olika faser. Frågeställning (6.2) handlar om vad skådespelarstudenter använder för 

källor i sin informationssökning. Till den frågeställningen har jag valt att applicera Lars 

Höglund och Olle Perssons fyrfältsmodell anpassad efter Hanna Block och Iréne 

Lagbergs tillämpning. Frågeställning (6.3) behandlar de svårigheter som skådespelar-

studenterna upplever i samband med sin informationssökning. För att besvara den har 

jag valt att applicera Lars Höglund och Olle Perssons teorier om hinder vid 

informationsanvändning. Frågeställning (6.4) behandlar de faktorer och omständigheter 

som påverkar studenternas informationsbehov och här applicerar jag Tom Wilsons 

modell för informationssökningsbeteende. 

 

6.1 Hur går skådespelarstudenter till väga när de söker information till 

sina rollgestaltningar? 

Fas 1. Inledning 

Alla studenterna menar att de börjar sin informationssökning med att utgå från den text 

de ska spela. Texten fungerar som ett viktigt underlag och skapar det första 

informationsbehovet och beroende på vad studenterna uppfattar som relevant och lägger 

vikt vid så leder det dem vidare till ett behov av att hitta mer fördjupad information. 

Studenterna vill ha idéer och uppslag till sin sökprocess. Flera av studenterna använder 

ordet pussel som en metafor för att beskriva sitt arbetssätt. Anastasia menar att från 

början är allting blankt men att texten innehåller relationer och motiv som hon sedan 

kan börja bygga situationer med. Bilden är alltså ännu inte klar av vad det är de letar 

efter och studenterna följer det steg som Carol Kuhltauh beskriver som en inledningsfas. 

Känslan av osäkerhet är hög hos studenterna och de försöker skapa en bild av vad det är 

de behöver veta.  

 

Fas 2. Ämnesval 

Dennis berättar att redan efter en första läsning finns ett behov av att diskutera texten 

tillsammans med de andra studenterna. Innan de söker information på egen hand 

behöver de klargöra hur de ska förhålla sig till pjäsen. Det kanske finns en historisk 

förankring eller så vill studenterna göra något helt nytt av pjäsen. Diskussionen är 

viktigt för att det ska finnas en stomme och ett gemensamt mål som alla strävar mot. 

Dennis menar att i det här skedet så är bilden någorlunda klar av vad det är för karaktär 

han vill göra. Den behöver dock fyllas ut med nödvändig information och fakta. 

Studenterna analyserar de dokument som de tagit del av i form av valt pjäsmaterial. Här 

finns repliker, dialoger, monologer och scenbeskrivningar. Hedvig berättar att hennes 

klass även valt att ha högläsning kring den författaren som de valt ut. Både allmänna 

diskussioner kring författarskapet men även urval ur författarens andra verk.  

I det här skedet har studenterna ännu inte övergått till att söka några informationskällor 

utanför teaterhögskolan. Allt sker inom gruppen och via samtal eller textarbete. Carol 

Kuhlthaus andra fas fungerar som en urvalsfas och följer i mångt och mycket den 

process studenterna går igenom. Studenterna försöker diskutera de problem de kommer 

möta och sätter ramar runt den information de ska söka efter. 
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Fas 3. Skaffa överblick 

Studentera går sedan över till att söka information på egen hand. Hur de söker 

information skiljer sig åt beroende på vilken grundform de enats om att pjäsen ska ha 

men även om det är en historisk eller fiktiv pjäs. Om det är en historisk pjäs så blir 

informationssökningen av naturliga skäl mer faktabaserad. En fiktiv pjäs kräver istället 

mer textarbete för att kunna utläsa vilka omständigheter som påverkar karaktärerna. 

Studenterna menar att det även är fruktbart att leta efter gemensamma nämnare mellan 

den roll de ska spela själva och andra kontexter. Det kan exempelvis vara filmer med 

situationer och karaktärer som liknar den de själva ska spela. 

Anastasia berättar att hon främst letar efter saker hon inte förstår när hon läser texten. 

Det kan röra sig om allt från historisk fakta till varför författaren lägger så stor vikt vid 

att beskriva vädret. Det ger Anastasia ett behov av att söka information för att förstå 

exempelvis de metrologiska förhållandena där pjäsen utspelar sig. På ett liknande sätt så 

skapar de andra studenterna samma typ av kunskapsanomali när de studerar sin text. 

Många av studenterna saknar en sökstrategi. Till en början söker studenterna lite på 

måfå och har sällan någon strategi för hur de går till väga utan de antecknar det de 

tycker är intressant. Studenterna följer delvis Kuhlthaus tredje fas. De utforskar och 

samlar information på ett övergripande plan för att så småningom smala av sin sökning. 

Det karakteristiska för denna fas är en stor osäkerhet som kan övergå i ren frustration. 

Ingen av studenterna jag intervjuat har uttryckt någon känsla av ren hopplöshet kring sin 

sökning. De studenter som har fastnat under tredje fasen har framför allt känt att de inte 

kunnat göra sin karaktär på det sättet de från början hade tänkt. i de fallen har de återgått 

till den andra fasen och diskuterat problemet med läraren som sedan har gett dem nya 

riktningar att gå.  

 

Fas 4. Fokusering av ämnet 

När studenterna sedan har samlat på sig en mängd information försöker de sålla ut det 

som är irrelevant. Dennis menar att det är viktigt för honom att få ett flöde i det han 

läser och även om informationen inte är användbar ser han ändå ett värde i att ha läst 

det. Han berättar att det ganska snabbt uppstår en informationsmättnad när han söker. 

Ofta handlar det om att sätta sig in i en historisk epok och det finns oändligt mycket 

information att sålla bland. Dennis menar att det är ganska lite information som går att 

använda rent praktiskt och att bara ställa upp ett faktablad på scenen vore ointressant. 

Istället söker han framför allt efter funktionella bitar som ger honom något konkret att 

spela på scenen. Ett exempel kan vara orden dålig luft. Det är funktionella ord som ger 

honom möjlighet att knyta samman orden dålig luft till en fysisk gestaltning eftersom 

det är spelbart att gestalta någon som har svårt att andas. Kuhlthaus fjärde fas beskrivs 

som en positiv vändning från en mer ostrukturerad sökning. Det stämmer överrens med 

det sättet som studenterna skiftar fokus. När de lyckats formulera sitt ämne med ett 

tydligare fokus plockar de ut den värdefulla information som de behöver till sin 

gestaltning.  

 

Från och med här steget skiljer sig studenternas informationssökning mot den modell 

som Kuhlthau presenterar. Den femte fasen där sökningen sker med ett effektiv och 

klart fokus saknas eftersom studenterna egentligen inte vet vad deras informations-



  
 

27 

sökning ger innan de testar den på golvet. Likaså saknas den sjätte fasen där sökningen 

sammanställs och avslutas. Det innebär också att informationssökningen egentligen inte 

når den klarhet och känsla av belåtenhet eller missnöje som Kuhlthau beskriver. 

Studenterna övergår istället till att söka information i interaktioner mellan varandra.  

 

När studenterna har skapat sig en kunskapsbank kanaliseras den informationen de hittat 

till fysiska gestaltningar genom att testa den praktiskt på golvet. Arbetet på golvet sker 

ofta i mindre grupper. Här återvänder studenterna till gruppdiskussioner. Dennis menar 

att efter han sökt information och hittat en massa spelbar fakta så försvinner ofta hans 

karaktär bakom ett behov att visa vad det är för person. Här finns läraren som ett stöd 

under arbetsprocessen. Läraren fungerar som ett yttre öga men betraktas inte som 

auktoritär av studenterna. Läraren och studenterna bollar idéer fram och tillbaka och ger 

förslag på vad som går att behålla och vad som tvärtom kan uppfattas som otydligt. 

Tova berättar att det är viktigt att de andra studenterna ger varandra konstruktiv kritik. 

De hjälper varandra att medvetandegöra saker som de inte är medvetna om själva. 

Marcella och Josefin menar att de lär sig lika mycket av varandra som de gör av läraren 

eftersom stor del av kompetensen finns i rummet. Det knyter an till det Michael R 

Olsson skriver i sin publikation om meningskapande. Mycket av förståelsen för 

informationen skapas först i samspel med de andra skådespelarna (Olsson 2010, s 246). 

Arbetssättet bygger också på en grundläggande kollektiv problemlösning. Ett slags trial 

and error-koncept. Det innebär att studenterna testar sina gestaltningar fysiskt på golvet 

och sedan ändrar efter hand och utesluter det som inte känns rätt. Studenterna säger att 

det handlar om att våga göra fel hela tiden. Att ha tålamod i att försöka om och om igen 

och inte sträva efter att bli klar. Hedvig betonar också att det är en kollektiv process som 

sker i samspel med de andra. Att skapa dynamik mellan rollkaraktärerna är viktigt för 

att pjäsen ska kännas organisk. Det innebär att även om studenterna sökt information på 

egen hand och hittat ett specifikt sätt de vill skapa sin roll så kan det komma att ändras 

när de väl knyter ihop arbetet. Om alla studenter skulle hämta sin inspiration från 

auktoritära karaktärer med hög status så skulle rytmen i pjäsen bli haltande. Alla 

karaktärer måste komplettera varandra och studenterna måste ta hänsyn till det. När 

studenterna sedan känner sig nöjda med de val de har gjort så visar de upp resultatet för 

utomstående publik eller internt för skolan. Josefin menar att fokus sällan ligger på den 

färdiga föreställningen. Meningen med kurserna är att studenterna ska lära sig något om 

sig själva och rikta processen inåt. Marcella menar att de reflektioner som studenterna 

gör i arbetet främst är viktiga för den egna förståelsen. Har studenterna inte förstått syns 

det också på scenen när de redovisar sitt resultat.  

Det tillvägagångssätt som studenterna använder när de söker information liknar det sätt 

som professionella utbildade skådespelare använder. Det blir tydligt när en jämförelse 

görs med forskaren Ann Medailles resultat i artikeln creativity and craft (2010).  

Hon redogör för ett förhållningsätt där skådespelarna sällan följer de exakta 

informationskällorna. De hämtar istället vissa bitar som de sedan kan anpassa efter eget 

tycke (Medaille 2010, s 337). Studenterna utforskar på samma sätt möjligheterna att 

plocka information från olika medier och situationer för att sedan anpassa dem efter sina 

behov vilket tyder på stora likheter i hur bägge grupperna sållar ut information. 

Medaille listar även den historiska och kulturella förståelsen samt idéer och uppslag 
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som en av de viktigaste andledningarna till att skådespelare söker information (Medaille 

2010, s 336). Studenterna ger uttryck för samma andledingar till varför de söker 

information.  

 

Förkroppsligandet av kunskap är en viktig del arbetsprocessen och steget från tanke till 

handling är en av skådespelarens mest grundläggande förmågor. Här är Michael R 

Olsson artikel central för att förstå studenterna. Han menar att informationsbehovs-

forskningen hittills inte har plockat upp de fysiska sätt som informationen kan användas 

på (Olsson 2010, s 251).  

Det är också tydligt att teaterstudenterna har ett behov som Carol Kuhlthaus modell inte 

helt kan svara mot. Michael R Olsson menar att vi bör ifrågasätta om den här typen av 

modell verkligen går att applicera på alla människor eller om den är för systeminriktad 

(Olsson 2010, s 243). Det kanske behövs andra modeller för att förstå hur somliga 

grupper söker och använder information.  

 

6.2 Vad använder skådespelarstudenter för informationskällor i sin 

sökning?  

För att dela in källorna har jag har valt att göra en uppdelning mellan den informationen 

som produceras inom Teaterhögskolan och den som produceras utanför 

Teaterhögskolan. De formella källorna inom Teaterhögskolan avser jag främst de 

lektionsbaserade. Det kan vara de skriftliga dokument som skolan tillhandahåller, de 

pjäser som skolan har valt eller de reflektioner studenterna gör skriftligt. Med 

anpassning av fyrfältmodellen så kan även samtal mellan studenter och lärare betraktas 

som formella. Här har jag även placerat masterclass som är ett arbetsätt där läraren 

arbetar med enskilda studenterna och grupper inför hel klass. Tanken med masterclass 

är att studenterna ska lära sig genom att observera de andras arbetsprocess. Även 

föreställningar som Teaterhögskolan anordnar placeras under formella källor. Den andra 

spalten avser den information som produceras utanför Teaterhögskolan. Här finns 

exempelvis andra föreställningar som studenterna besöker på sin fritid, filmer, böcker 

och olika Internetkällor. Jag har placerat Internetkällor både som formella och 

informella. Med de formella Internetkällorna avser jag vetenskapliga databaser och till 

det informella hör saker som kontakt via sociala nätverk och mejlkonversationer. Bland 

de informella källorna har jag placerat diskussioner med folk utanför Teaterhögskolan. 

Det kan vara om studenterna besöker någon i syfte att studera deras yrkesroll eller 

konsulterar sina vänner. En av de mer abstrakta källorna är de personliga erfarenheter 

som studenterna kan använda sig av. Hit räknas minnesbilder och upplevelser av 

situationer. Det är den mest svårplacerade källan eftersom den skiljer sig så pass mycket 

från en traditionell kontext och vanligtvis klassas som en mindre trovärdig källa. 

Eftersom studenterna använder sig av sina minnen och erfarenheter i skapandet av sina 

roller så har jag valt att ta med det och placera det under informella - muntliga källor. 

 

När studenterna ska börja söka information på egen hand nämner de Google som en av 

sina första källor. De använder faktabaserade hemsidor och de nämner exempelvis 

Nationalencyklopedin och Wikipedia när de ska fördjupa sig i sitt material. Även 
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Sparknotes nämns som källa. Det är en hemsida med färdiga analyser av litteratur, 

dramatik och film. Studenterna hämtar också information från böcker. Både 

skönlitterära böcker och faktaböcker beskrivs som relevant för informationssökningen. 

Skulle studenterna inte hitta den relevanta litteraturen så frågar de bibliotekarien.  

 

En viktig kunskapskälla skiljer studenterna från en traditionell akademisk kontext. Det 

är att de har möjlighet att studera och använda sig av andras gestaltningar i sitt arbete.  

Det skapar två viktiga ingångar för studenterna som behöver skiljas åt. Dels de 

gestaltningar som sker inom gruppen i studiesammanhang men även de gestaltningar 

som studenterna ser på fritiden. De gestaltningar som sker inom Teaterhögskolan blir ett 

sätt för studenterna att ge feedback på varandras arbete och diskutera arbetsprocessen. 

De gestaltningar som studenterna ser på fritiden blir snarare en källa till inspiration och 

spelglädje.  

Marcella menar att det är viktigt att se föreställningar för att förstå vad de själva 

uppskattar för typ av teater men även för att få en inblick i vad de inte tycker om att se 

på en scen. Tova menar att andra föreställningar kan fungera som en källa för ökad 

motivation och lust att själv spela teater. ”Där kan man hämta mycket inspiration, alltså 

att man tänker att det kunde jag gjort så mycket bättre”. När hon går och ser en 

föreställning kan hon alltså känna sig sporrad att själv prestera. Hon letar inte efter ett 

specifikt uttryck till sin roll eller karaktär utan snarare söker hon efter en känsla och en 

upplevelse. Josefin säger att genom att se andra föreställningar öppnar det upp för nya 

möjligheter. 

 

När jag frågar hur de använder spelfilm som källa till sitt arbete så skiljer sig svaren åt. 

Dennis är positivt inställd till att hämta arbetsmaterial från spelfilm och menar att det 

kan användas på samma sätt som andra källor. Det handlar om att hitta och låna uttryck. 

Här låter han fantasin flöda fritt och han nämner både Lucky Luke, Jamie Lannister, 

Maryl Streep och Ernst-Hugo Järegård som möjliga inspirationskällor beroende på vad 

han ska spela för roll.  

Marcella pratar om en viktig skillnad mellan teater och film. Det handlar om två olika 

uttryck och överföringen av dessa uttryck mellan film till scen är inte helt 

oproblematisk.  

Studenterna har olika uppfattning om hur viktigt det är att se äldre uppsättningar men de 

nämner både DVD-filmer, Youtube och Öppet arkiv som en viktig källa till att studera 

äldre uppsättningar.  

 

Utifrån det som studenterna har diskuterat har jag placerat in källorna i följande fält.  

Det fält som saknas är källor inom det skriftliga - informella utanför Teaterhögskolan. 

Här skulle exempelvis brev, sms, chatt och sociala nätverk passat in. Ingen av 

studenterna har dock nämnt dem i sin informationssökning. Studenterna tycks föredra 

muntliga diskussioner och helst inom Teaterhögskolan. De muntliga diskussionerna 

utanför Teaterhögskolan fungerar snarare som en alternativ källa om studenterna inte 

hittar de skriftliga källorna de letar efter.  
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INOM TEATERHÖGSKOLAN 
 

UTANFÖR TEATERHÖGSKOLAN 

 Muntliga Skriftliga Muntliga Skriftliga 

Formella Pjäser. 

Diskussioner 

med lärare och 

pedagoger.  

Diskussioner 

med andra 

studenter.  

Masterclass/ 

praktiskt arbete 

på golvet. 

Andra före-

ställningar. 

Reflektions-

arbete. 

Pjäser. 

Andra teater-

föreställningar. 

Böcker. 

Tidningar.  

Vetenskapliga 

databaser.  

Google. 

Wikipedia. 

National-

encyklopedin. 

Sparknotes. 

Informella Diskussioner 

med studenter 

utanför 

lektionstid. 

Biblioteket. Diskussioner 

med folk inom 

vänskapskrets. 

Diskussioner 

med folk utanför 

vänskapskrets. 

Minnesbilder 

egna erfaren-

heter, upp-

levelser. 

 

 

 

6.3 Vilka svårigheter upplever studenterna med sin 

informationssökning och hur löser de problemen? 

 

1. Tillgänglighet 

Studenterna är optimistiska när det gäller sin informationssökning. Jag frågar 

studenterna hur de går tillväga om de inte skulle hitta den information de söker efter. 

Flera av studenterna menar att det aldrig hänt att de inte har hittat den information de 

letat efter. Studenterna känner stor tilltro till att bibliotekarien kan hjälpa dem om de 

inte hittar informationen på nätet. Den information som inte alls finns tillgänglig i fysisk 

form går att erhålla på alternativt sätt genom att diskutera med människor runt omkring 

i omgivningen. Både lärare, studiekamrater samt folk i studenternas vänskapskrets har 

kunskaper som fungerar lika bra som fysiska medier. Studenterna har även stora 

möjligheter att använda alternativa informationskällor som minnen, och de är aldrig 

låsta till fysiska informationskällor.  
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2. Relevans 

Det hände ibland att studenterna stötte på irrelevant information. Det handlade om 

information som inte gick att använda till gestaltningen. Därmed kan den också 

betraktas som irrelevant i sammanhanget. Studenterna uppfattade dock inte att 

informationen var irrelevant även om den inte gick att använda. Även här fanns en stor 

optimism och Dennis menar att även om informationen inte gick att använda i slutändan 

så behövde det inte vara onödigt att ha läst den. Informationen kunde ändå gett en insikt 

även om den inte gick att använda rent specifikt till den gestaltningen han valt.  

 

3. Form 

Informationen är sällan anpassad efter studenternas förutsättningar. Mycket av den 

information som studenterna använder sig av är ren fakta, skönlitterär text eller 

information som redan är förkroppsligad av någon annan. Mycket av studenternas 

arbete går ut på att omvandla informationen på ett sätt som gör den användbar och 

spelbar för dem själva. Studenterna upplever därför sällan informationens form som ett 

hinder utan snarare som en möjlighet som går att modellera och variera på en mängd 

olika sätt. Här finns det likheter med Pia Wennerbergs studie. Hon menar att det 

karakteristiska för konsthögskolestudenterna är att de är fria i sitt sätt att använda 

information. De kan använda fakta men de behöver inte behandla informationen som 

fakta (Wennerberg 2007, s 43). För teaterhögskolestudenterna finns samma tankesätt. 

De är fria att ändra på informationen om de önskar. Studenterna såg det som något 

positivt men det medförde samtidigt vissa problem när de skulle sätta ord på sina tankar. 

Studenterna började söka information i en konkret faktakälla och slutade med att 

använda abstrakta bitar som de ibland inte kunde beskriva. Pia Wenneberg tar upp det 

här problemet i sin studie och menar att det handlar om tankeassociationer. När 

informationens form omvandlas så sätter det igång nya tankar och möjligheter. Därför 

blir det svårt att redogöra för hur ursprungskällan används (Wennerberg 2007, s 43). För 

teaterstudenterna utgör det sällan ett praktiskt hinder eftersom de redovisar resultatet på 

scenen och inte tillvägagångsättet. Däremot kan det vara ett problem om de vill förstå 

och reflektera över sin egen sökprocess. Genom att förändra formen på informationen 

kanske de glömmer bort hur de från början hade tänkt. Det innebär att stora möjligheter 

och det fria förhållningsättet inte enbart är positivt utan det kan också medföra problem. 

 

4. Tids- och relevanskrav  

Tidskravet påverkade inte studenterna i någon större mån. De flesta av studenterna var 

nöjda med den information de samlat in. Josefin önskade dock att hon hade hunnit läsa 

mer om författaren men betonade samtidigt att hon hade hunnit läsa ett urval av 

författarens alster så därmed påverkade inte tiden henne i så stor utsträckning. En av 

studenterna uppfattade att hon inte hade tid att söka information eller att göra en 

tillräckligt djup research. Det som påverkade henne främst var läs- och skrivsvårigheter 

vilket gjorde henne stressad när det kom till informationssökning.  

  

5. Informationsmättnad 

Det uppstod hinder för studenterna gällande framför allt informationens mängd. Att 

sätta sig in i en historisk epok eller en helt ny kulturell kontext medföljde ganska snabbt 
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att det uppstod en informationsmättnad för studenterna. Studenterna hade svårt att 

redogöra för när de skulle sluta att söka information på grund av att de hade för mycket 

att sålla bland. De hade också problem med att avgöra hur mycket information som var 

tillräckligt för att börja arbeta med. I intervjun nämnde Dennis att hans karaktär ibland 

försvann bakom ett behov av att visa upp vad det var för person. Jag uppfattar att det är 

ett resultat av för mycket informationssökning. I Ann Medailles artikel finns ett 

liknande resonemang. Hon menar att skådespelarna ibland söker för mycket information 

vilket kan skapa problem under arbetsprocessen. Problemet växer ur en känsla av 

osäkerhet och därför söker skådespelaren för mycket information för att kompensera 

det. (Medaille 2010, s 336). Informationsmättnad är ett hinder som gäller både för 

professionella skådespelare och teaterstudenter. Skillnaden är att studenterna verkar 

trygga i vetskapen att studiekamrater eller lärare ska leda dem in på rätt bana. I Ann 

Medailles artikel förekommer inte någon egentlig lösning på det här problemet. Hon 

beskriver det som en fälla som skådespelaren bör akta sig för att hamna i (Medaille 

2010, s 336) 

 

6. Etablerade vanor, attityder och kunskap om informationskällor 

Etablerade vanor kan till viss mån uppfattas som ett hinder för studenterna.  

Under intervjuerna framkom det att det finns olika åsikter gällande att använda tidigare 

sceniska arbeten. Det fanns dock delade meningar om hur de skulle användas och om de 

fick användas alls. Dennis menar att det finns en strävan av att studenterna ska vara 

nyskapande och hitta egna personliga tolkningar av sina karaktärer och att det finns en 

strävan efter konstant originalitet som utarmar och dödar konsten. Det begränsar 

studenterna i hög grad eftersom det kan uppfattas som tabubelagt att försöka använda 

det som andra redan gjort. Samtidigt som det finns covers inom musikbranschen så 

tycks det vara olämpligt för skådespelare att blicka bakåt. Det kan givetvis diskuteras 

om det överhuvudtaget är fruktbart att återanvända någon annans arbete. Studenterna 

var inte heller överrens om det. Det saknades även konsensus kring vad som räknades 

som lån av utryck och vad som kunde räknas som ren imitation. Anastasia menar att en 

ren imitation snarare låser arbetet och tar fokus från det som är väsentligt. Marcella 

menar att det inte går att imitera någons arbete eftersom det trots allt handlar om olika 

människor. Åsikterna skiljer sig men hur studenterna än förhåller sig till att använda 

tidigare sceniska arbeten så innebär det i praktiken ett hinder. Mycket av den 

tillgängliga informationen som studenterna har möjlighet att använda sig av kan falla 

bort om det finns en negativ attityd mot den typen av användning.  

 

6.4 Vilka faktorer och omständigheter påverkar studenternas 

informationsbehov?  

Det finns yttre faktorer som påverkar studenternas informationsbehov.  

De yttre faktorerna är svåra för studenterna att påverka rent individuellt.  

Exempel på det är den sociokulturella miljön som studenterna verkar i och deras 

interaktion mellan varandra. Sociala normer och osynliga regler inom nätverket 

bestämmer hur studenterna ska använda och dela information. Även den politiska 

miljön som finns runt omkring studenterna är en viktig faktor. Det kan gälla exempelvis 
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beslut från skolledning och ideologiska strömningar. Konkurrensen är en av de starkaste 

faktorerna. Den finns inom nätverket och påverkar hur studenterna delar sin 

information. Alla studenterna berättar att de är medvetna om konkurrensen och att de 

finns olika sätt att hantera den. Studenterna uppfattar konkurransen som negativ och 

istället betonar de vikten av samarbete och att hjälpa varandra. Det finns en vision att 

studenterna ska dela med sig av information till alla inom gruppen. Många av 

studenterna ger uttryck för att det dock inte ser ut så i verkligheten. Hedvig menar att 

det också är skillnad på vilken typ av information de pratar om. Saker som böcker, 

filmer och konstruktiv kritik är studenterna generösa med att dela med sig av. När 

studenterna pratar om konkurrens rör det sig främst om kontakter ute i branschen och 

inte om kunskaper kring den gestaltande arbetsprocessen. Studenterna går under 

utbildning och många har ännu inte hunnit skapa sig en yttre kontakt med branschen. 

Därför tycks kontaktnäten vara extra värdefulla och i hög grad påverka hur studenternas 

väljer att dela information. Det handlar om information som flera av studenterna i 

nuläget inte har tillgång till och därför finns ett behov av att rådfråga andra. Marcella 

och Tova menar att de upplevt situationer där andra studenter har bett om råd utan att 

själva dela med sig av sina egna råd. Det kan uppfattas som girigt och en avvikelse mot 

de normer som gruppen har satt upp. Det får en negativ effekt eftersom den 

gemensamma idén inom nätverket är att alla ska dela med sig av sin information. 

Resultatet blir att studenterna blir mer selektiva. Inte bara hur de delar information utan 

också med vem de delar information. Josefin menar att mycket handlar om rädsla och 

att arbetsrelaterad information ofta delas mellan små konstellationer inom klassen. 

Josefin berättar att hon fick höra talas om ett teaterstipendium på nätet. Hon valde att 

enbart dela med sig av vetskapen om stipendiet till en särskild klasskamrat som hon 

uppfattade hade större behov av det än de andra. Hon menar att de andra i klassen ändå 

inte hade behövt stipendiet men att det samtidigt kändes fel att ta på sig rollen att 

bestämma vem som behövde den mest. Josefins val var i högsta grad påverkat av 

konkurrenstänkande. Det behöver inte enbart vara något negativt. I det här specifika 

fallet gynnade det den kanske mest behövande. Samtidigt förutsätter det att Josefin inte 

själv var i ett större behov av stipendiet. Då hade kanske situationen fått ett annat utfall.  

 

Flera av studenterna ger uttryck för att själva begreppet konkurrens är något som 

skapats av andra eftersom de inte använder det själva eller ser några fördelar med det. 

Anastasia upplever att det finns värderingar i ordet konkurrens som förutsätter att 

studenterna hela tiden tävlar mot varandra och inte är jämlika. Hon tror att konkurrensen 

egentligen kommer från ett större plan. Att det handlar om ett individualistiskt och 

kapitalistiskt tänk som genomsyrar hela samhället. Det blir dock extra skadligt för 

teatern eftersom det är så kollektivt och bygger på att alla strävar mot ett gemensamt 

mål. Här ligger den påverkande faktorn i den politiska miljön. Studenterna förväntas att 

sätta sina egna behov i första hand. Det kan vara en effekt av rådande ideologiska 

strömningar. Minskat anslag till kultur och nedskärningar gör att studenterna prioriterar 

sig själva framför gruppen. Hedvig menar att det inte är så konstigt. ”Man är avundsjuk 

på varandra och det är för att vi är människor mer eller mindre”. Flera av studenterna 

pratar om vikten av delad information som ett sätt att minska konkurresen. Jag uppfattar 

att det egentligen är ett led i ett tankesätt. Att studenterna delar med sig av information 
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kring provfilmningar och kontakter minskar inte den faktiska konkurresen. Det är 

fortfarande lika få platser till specifika arbetstillfällen. Däremot minskar det 

revirtänkandet mellan studenterna och kanske också den pressen som sätts på att vara 

den som lyckas solo. Det öppnar också upp för andra arbetsmöjligheter och andra sätt 

att skapa arbetstillfällen.  

 

Det finns många situationer där studenterna delar information mellan varandra på ett 

restriktivt sätt. Forskaren Milda Rönn har dock adderat ytterligare en faktor till de 

kommunikativa hindren. Hon menar att det finns information som inte delas 

överhuvudtaget. Självcensurering kan också räknas som en påverkande faktor. Milda 

Rönn menar att även om studenterna är missnöjda med undervisningen eller grupp-

klimatet kan de vara benägna att låta bli att ta upp problemen eftersom både lärare och 

de andra studenterna är potentiella framtida arbetskollegor. Det finns risk att den student 

som tar upp eventuella problem framstår som besvärlig och det resulterar i att hen 

hamnar utanför gemenskapen (Rönn 2009, s 113). Det handlar om situationer där 

studenterna självmant väljer att inte påverka vilket är problematiskt eftersom det 

kollektiva arbetet bygger på att alla delar med sig av sina åsikter. Milda Rönns 

resonemang kring självcensurering skiljer sig dock från resultatet av min studie. Under 

intervjuerna framkommer det att en av studenterna har valt att lyfta de problem som hon 

hade upplevt som negativa. Det handlade om grupprelaterade problem kring arbets-

klimatet. Studenten berättar att diskussioner kring problemet fördes tillsammans med 

både lärare och de andra studenterna. Hon uppfattar att reaktionerna var positiva och 

menar att det här var ett problem som hade behövts lyftas tidigare under utbildningen. 

Även om den här specifika situationen skilde sig från Milda Rönns resonemang så finns 

det en viktig poäng i det Rönn redogör för. Det är möjligt att det här rör sig om ett 

undantag och att fler studenter hade reflekterat över samma problem men inte vågat 

lyfta det av rädsla för eventuella konsekvenser. 

 

En faktor som påverkar studenterna är den akademiska kontexten. Det är också en yttre 

faktor som studenterna har få eller inga möjligheter att påverka. Politiska beslut från 

högre läroverk förändrar kraven på lärandet. Studenterna ger uttryck för både glädje och 

frustration över att verka i en mer akademisk kontext. Några av studenterna uppfattar att 

det läggs för mycket fokus på reflektion och skriftligt arbete även om de kan se 

relevansen. Anastasia menar att det akademiska kan uppfattas som svårtillgängligt och 

elitistiskt och att kandidatutbildningen i skådespelarkonst ska vara ett rum där alla kan 

verka oavsett förutsättningar. Dennis menar att den akademiska kontexten förändrat 

inställningen till hur lärandet ska gå till. Det kan inverka positivt eftersom både lärare 

och studenter måste kunna sätta ord på vad de ska lära sig. Samtidigt sätter det käppar i 

hjulen för den konstnärliga friheten. Dennis säger att ”helt plötsligt måste man följa 

andra lagar och föreskrifter och såhär, förut var det ju, man kunde ju bo på skolan i 

princip förut”. Hedvig menar att de förändrade kraven är positiva eftersom skådespelare 

inte kan vara ointresserade av sin samtid. De behöver kunna ta ställning och tycka saker 

om den verklighet de befinner sig i. De förändrande kunskapskraven kan ses som en del 

av det. Att medvetandegöra sig själva och sin samtid.  
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7 Diskussion 

I det här diskussionskapitlet tar jag upp de slutsatser jag har gjort utifrån min analys. Jag 

för även en teoridiskussion kring hur väl de valda teorierna har fungerat samt vad som 

varit teoriernas styrkor respektive svagheter. Jag sammanfattar sedan mitt val av metod 

genom att återknyta till de problem jag redogjorde för i stycket för metodkritik och 

tillförlitlighet (4.4).  Slutligen ger jag förslag på vidare forskning och sammanfattar 

uppsatsen som en helhet.  

 

7.1 Slutsats 

Hur går skådespelarstudenter till väga när de söker information till sina 

rollgestaltningar? 

Resultatet visar att studenterna vid Teaterhögskolan har gemensamma tillvägagångssätt 

när de söker information. Att söka information och gestalta går hand i hand och 

informationssökningarna bygger främst på att få en ökad förståelse för innehållet. 

Informationssökningen omfattar en mängd olika sökningar som vävs ihop med 

grupparbete. Skådespelarstudenterna måste också kunna omvandla och presentera sin 

samlade kunskap genom sin gestaltning och det arbete som läggs ner finns inte 

dokumenterat mer än i skådespelarens kropp och medvetande.  

 

Vad använder skådespelarstudenter för informationskällor i sin sökning? 

Resultatet visar att studenterna använder en mängd olika källor i sitt arbete. Studenterna 

söker och hämtar information på många olika håll och på många olika nivåer. 

Studenterna föredrar internetbaserade källor på grund av dess tillgänglighet men 

använder även skriftliga källor som böcker och tidningar. De nyttjar även visuella källor 

från filmer och abstrakta källor som minnen och erfarenheter. Analysen visar på ett 

blandat resultat av användningen av källor. Studenterna hämtar information både i från 

Teaterhögskolan och information utifrån. Det finns alltid alternativa tillgångar till 

informationskällor. Det som inte står specifikt i en bok kan finnas i diskussioner och i 

andras åsikter. 

 

Vilka svårigheter upplever studenterna med sin informationssökning och hur löser de 

problemen? 

Resultatet visar att de hinder som studenterna kan möta i sin informationssökning sällan 

upplevs som hinder. I analys 1 och 2 framgår att möjligheterna under informations-

sökningen är bred och att användningen av källorna är skiftande. Det gör att hindren 

sällan utgör några verkliga problem. Studenterna har möjlighet att växla mellan fysiska 

medier, samtal mellan människor eller helt enkelt vända sökprocessen inåt och hämta 

från sig själv och sina egenskaper. Det hinder som omfattar informationens form är 

snarare en av de största tillgångarna för studenterna. De har möjlighet att vrida och 

vända på meningar, plocka ut enstaka ord ur text eller specifika delar ur en visuell bild. 

Att informationen är i en annan kontext än den som studenterna söker efter inspirerar 

studenterna till att arbeta kreativt och att se möjligheter där andra ser hinder.  
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Vilka faktorer och omständigheter påverkar studenternas informationsbehov? 

Resultatet visar att studenterna är starkt påverkade av yttre faktorer. Sociala 

grupperingar påverkar hur och med vilka studenterna delar information. Politiska 

faktorer och ideologiska strömningar i samhället präglar hur studenterna resonerar kring 

sitt informationsbehov och förhåller sig till sin profession. Konkurrens är något som 

studenterna försöker hantera genom att förminska dess betydelse och genom att vara 

öppna med sin informationsdelning.  

 

Resultatet av samtliga analyser visar att Teaterhögskolestudenternas informationsbehov 

är svårt att definiera. Det finns ett tydligt behov av att söka och dela information och 

arbetssättet är ofta konkret. Arbetet tar i princip alltid avstamp i att studenten behöver 

ökad förståelse för den karaktär hen ska spela. För att göra det behöver studenten förstå 

omständigheterna vilket leder till informationsökning. Det genererar i sin tur kunskap 

som sedan används för att kollektivt arbeta fram ett resultat. Så långt är informations-

behovet relativt tydligt. Det är också tydligt att arbetet är aktiv process och inte något 

som bara sker på känsla. Problematiken ligger i att informationen ofta processas i 

många led. Det finns sällan färdig information som går att använda. Informationen tas 

från sin ursprungskälla och formas genom studentens tankeassociationer, sen processas 

den via medstudenterna och via läraren som eventuellt har förslag på hur informationen 

bör användas. Sist så förkroppsligas informationen för att mynna ut i konkreta 

handlingar och spelbara förhållningsätt. Därför är det förståeligt att studenterna ibland 

själva har svårt att sätta ord på vad det egentligen är för information de behöver. Att 

medvetandegöra sin egen arbetsprocess är en viktig del inom det konstnärliga arbetet. 

Konsten är delvis en reflektion över vår samtid och då är det viktigt att studenterna är 

medvetna om de val de gör när de skapar sina rollkaraktärer annars riskerar studenternas 

arbete att automatiseras eller gå på slentrian.  

Min studie är en hjälp att konkretisera arbetet. Att belysa informationsprocesser ger 

infallsvinklar som är mindre framträdande inom det konstnärliga arbetet. Resultatet av 

den här studien visar exempel på de möjligheter och hinder studenterna har i sin 

informationsanvändning. Att studenterna lär sig att reflektera över hur de söker och 

delar information är ett sätt för dem att öka sin självmedvetenhet.  

Jag vill även återknyta till min bakgrund (1.1) och det som rektor Anna Lyrevik säger 

om att konst bygger på kunskap. Att söka, samla och processa information för att 

generera ny kunskap kan ses som universellt. Konsten är inte frikopplad från det här 

behovet. Att det akademiska och konstnärliga verkar i samma rum är positivt och en 

styrka och tillgång för bägge ämnesområdena. Studien visar hur nära konst och kunskap 

samspelar. Trots de olika kontexterna så finns det ett behov av att söka information för 

att öka förståelsen om sig själv. 

 

7.2 Teoridiskussion 
Valet av teorier gjordes för att täcka den bredd som ett informationsbehov kan innebära. 

Teorierna har valts i en ordning där de första modellerna utgår från en individuell 

process och sedan kopplas samman med kollektiva processer. Genom att använda både 

individuella modeller som Kuhlthau och kollektiva delar av Wilsons modell så går det 
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att tydligare se vart problematiken ligger. Exempelvis går det att utläsa att 

problematiken ligger i den kollektiv informationsdelningen snarare än i det individuella 

behovet. Somliga av teorierna har visat sig vara otillräckliga när det gäller det 

konstnärliga informationsbehovet. Carol Kuhlthaus informationssökningsmodell 

fungerade bättre när studenten gjorde individuella sökningar och samlade material på 

egen hand. Vad Kuhlthaus modell inte svarade mot var det faktum att mycket av 

sökprocessen ligger i diskussionerna mellan studenterna samt i det praktiska arbetet. 

Kuhlthaus modell förutsätter att användaren kommer till någon form av klarhet på egen 

hand vilket teaterstudenterna inte kan göra eftersom de är beroende av det kollektiva 

arbetet. Fyrfältsmodellen har visat sig vara ganska heltäckande när det gäller källor. 

Med Hanna Block och Iréne Lagbergs utveckling av modellen så omfattar den även de 

muntliga källorna som studenterna använder sig av i hög grad. Det som fyrfältsmodellen 

inte kan täcka är de källorna som rör personliga erfarenheter och minnesbilder. 

Modellen förutsätter att källorna är visuellt möjliga att uppfatta eller att källorna finns i 

den muntliga diskussionen. När det gäller Lars Höglund och Olle Perssons teorier om 

hinder har den visat på flera brister. Den flexibilitet som studenterna har sin 

informationssökning gör att många hinder inte är applicerbara på studenterna. Det som 

går att ta fasta på i deras teori är framför allt det som rör attityder och inställningar.  

De yttre faktorer som Tom Wilson presenterar i sin modell för informationssöknings-

beteende har varit lyckade. Till skillnad från Höglund och Perssons individuella hinder 

så behandlar Wilson de faktorer som studenterna har mindre möjlighet att själva 

påverka. Det gör att den flexibiliteten som studenterna annars kan nyttja faller bort. Då 

synliggörs strukturer som utgör ett verkligt problem både för studenterna och för 

teaterprofessionen som helhet.  

 

7.3 Metoddiskussion  

De problem som jag redogjorde för i metodkritik och tillförlitlighet (4.4) gällde 

framförallt två faktorer. Den första är den gruppintervju som jag genomförde med två 

studenter samtidigt. De delar som riskerat att påverkas var tillförlitligheten kring den 

kollektiva informationsdelningen. När de två studenterna redogjorde för arbetsprocessen 

upplevde jag dock inga hinder eller situationer där svaren skulle kunna ha påverkats.  

Den andra faktorn gällde hur min roll som bibliotekariestudent kan ha påverkat 

studenterna. Det är inte heller något som jag uppfattar ha påverkat intervjuerna. Ingen 

av studenterna har gett uttryck för någon större biblioteksanvändning eller gett 

biblioteket särskilt eller överdrivet utrymme under intervjun.  

Jag uppfattar valet av metod som positivt. Jag hade inte kunnat få en lika djup förståelse 

om jag hade valt en kvantitativ metod. När det gäller mättnad hade det eventuellt 

behövts intervjuer med några studenter till. Det går dock att urskilja mönster och 

strukturer och studenterna knyter an till samma typ av resonemang och problematik. 

Studenterna har också haft olika mycket kunskap och olika mycket att säga varav 

somliga studenter synts mer i texten än andra. Dennis har varit en av de mer 

framträdande. Anledningen till att han har blivit mer framträdande i texten är för att han 

kunde sätta ord på många resonemang. Några av studenter hade samma resonemang 



  
 

38 

men ett mer trevande sätt att redogöra för dem. Därför har Dennis exempel använts mer 

i texten.  

 

7.4 Förslag på vidare forskning 

Eftersom Teaterhögskolan och det konstnärliga informationsbehovet är ett relativt 

outforskat område inom bibliotek och information så finns många områden som 

forskningen kan belysa. Den här studien har fokuserat direkt på studenterna och det vore 

givande att se både vad ansvarig personal har för bild av studenternas informations-

behov och hur bibliotekarierna arbetar med informationsförsörjning. Det finns också ett 

värde av att göra liknande studier på de utbildningar som arbetar med film och media. 

Då får antagligen tekniken ett helt annat fokus och det vore intressant att se på vilket 

sätt tekniken spelar roll i en konstnärlig arbetsprocess. På vilket sätt är tekniken en hjälp 

och en tillgång och på vilket sätt kan tekniken vara ett hinder? Teaterstudenterna har 

gett uttryck för ett dialogbetonat arbetssätt. Film- och mediestudenterna värdesätter 

kanske andra sätt att kommunicera? Exempelvis genom digitala plattformar. Den 

konstnärliga informationsprocessen är givetvis inte bunden till Teaterhögskolan. Många 

av studenterna som läser vid kandidatprogrammet har gått förberedande utbildningar 

genom folkhögskolor eller via privata teaterskolor. Folkhögskolan har en annan kontext 

än vad högskola och universitet har vilket medför andra möjligheter. Folkhögskolorna 

präglas inte av samma utbildningskrav eller betygsättning och många folkhögskolor 

hyser egna internat vilket ger studenterna där en intressant plats att verka och dela 

information i. Att plocka ner utbildningsnivån ett steg vore relevant för framtida 

forskning eftersom det kan ge en inblick i likheter och skillnader mellan utbildningarna. 

Det gör att de förberedande utbildningarna är väl värda att undersöka.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka studenters informationsbehov vid 

kandidatprogrammet för skådespelarkonst. Uppsatsen har ämnat ge en ökad inblick i 

hur teaterhögskolestudenter söker, delar och använder information till sina 

rollgestaltningar. Uppsatsen har även sökt svar på hur informationsanvändning är 

integrerad i den konstnärliga arbetsprocessen.  

Utifrån syftet så har undersökningen gjorts genom fyra stycken frågeställningar. 

 

Hur går skådespelarstudenter till väga när de söker information till sina 

rollgestaltningar?  

Vilka informationskällor använder de i sin informationssökning? 

Vilka svårigheter upplever studenterna med sin informationssökning och hur 

löser de problemen? 

Vilka faktorer och omständigheter påverkar studenternas informationsbehov?  

För att besvara dessa frågor har en kvalitativ forskningstradition använts.  

Fem kvalitativa intervjuer har bedrivits med sex stycken teaterhögskolestudenter.  

I intervjuerna redogör studenterna för hur de söker information och hur de kopplar sin 

informationssökning till det konstnärliga arbetet och de rollgestaltningar de har gjort. 

Intervjuerna behandlar också hur studenterna sprider och delar information samt hur ett 

konkurrenstänkande påverkar deras informationsdelning. Det insamlade materialet har 

transkriberats och sedan analyserats genom fyra olika teorier. De teorier som har valts 

till denna uppsats är informationsbehovsmodeller som fokuserar på olika aspekter av 

informationsanvändning. Undersökningen visar att studenterna arbetar aktivt med att 

söka information och fördjupa sig i det material de valt. Informationsbehovet bygger 

främst på att studenterna vill få en fördjupad förståelse för de omständigheter och 

situationer deras rollkaraktärer befinner sig i. Studenternas informationssökning spänner 

över ett brett område och informationskällorna omfattar både fysiska medier, minnen 

och erfarenheter. De hinder som vanligen upplevs vid informationssökning berör inte 

studenterna i lika hög omfattning. Studenterna har möjlighet att hämta information ur 

sammanhang som inte är anpassade efter deras förutsättningar. En stor del av 

arbetsprocessen går ut på att förkroppsliga och omvandla den inhämtade kunskapen till 

spelbara handlingar. Informationen som studenterna använder processas ofta i många 

led då den filtreras genom tankeassociationer och andras åsikter. Det gör att det kan 

vara svårt för studenterna att redogöra för sitt tillvägagångsätt eftersom informationen 

förändras ett flertal gånger. Undersökningen visar även att studenterna påverkas av 

gruppklimat och präglas av yttre faktorer. Dessa faktorer omfattar till stor del den 

konkurrensstyrda marknaden. Konkurrensen skapar hinder för studenterna och gör att 

de blir mer selektiva med vem de delar information. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

1. Kan du berätta lite om dig själv och den utbildningen du går på? 

2. Kan du berätta för mig hur det går till när du skapar din roll/karaktär på scenen?  

3. Var hittar du först din inspiration?  

4.  Hur börjar du söka? 

5. Hur använder du biblioteket när du letar material till din roll/karaktär? 

6. Hur väljer du ut det material som du vill använda?  

7. Vad gör du om inte hittar det material du letar efter? 

8. Får du någon inspiration från filmer, bilder och böcker? Berätta.  

9. Hur gör du om du vill se äldre uppsättningar? Vad är värdet att studera äldre 

uppsättningar jämfört med nya? 

10. Vilken hjälp tar du av dina studiekamrater när du skapar din roll?  

11. Hur ser värdet ut av att studera andras gestaltningar? Hur undviker du att din 

gestaltning blir en imitation?  

12. Hur går lärandet till? Hur lär man sig gestalta? 

13. Hur delar du information, med vilka kontakter delar du information?  

14. Hur ser du på konkurrens? I vilka situationer delar man inte med sig av 

information? Berätta. 

Bilaga 2 E-postutskick till studenterna 

 

Hej ###### 

Mitt namn är Henrik och jag läser på det biblioteks- och informationsvetenskapliga 

programmet på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Jag genomför just nu en kandidatstudie av Teaterhögskolestudenters informationsbehov 

och jag undrar om du skulle kunna tänka dig att delta i en kortare intervju.   

  

Syftet med intervjun är att diskutera hur du som student går till väga när du söker 

information och letar material till dina rollkaraktärer. Jag är intresserad av dina tankar 

och reflektioner och jag tror att du har massor av erfarenhet och kunskap att dela med 

dig av. 

  

Om du är intresserad så kan du nå mig här på mail eller på telefon ###-###### 

  

Med vänlig hälsning 

Henrik Medin 


