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1. Översikt 

1.1 Inledning 
 
Som bibliotekarie arbetar man med text som grundmaterial och 

informationsförmedling som arbetsprocess. Dessa komponenter i 

biblioteksarbetet vill jag förhålla mig till genom att föra en diskussion om 

konstens och teaterns syn på text som form och information som företeelse i 

biblioteksrummet.  

J: För vad man söker efter på bibliotek, kan jag ofta känna, är att det finns så mycket där. 
Det ligger och vibrerar i dom här texterna. Men det är ändå ett väldigt, oftast väldigt, 
tråkigt och stumt ställe. Man kommer in och känner att det är nästan en stum känsla och 
om man kunde hitta, på något sätt, små punkter där man lyfte upp texten i olika 
samarbeten med konsten eller med...jag letar efter det här som får texten att lyfta sig och 
synas. Och som gör biblioteket mera levande.  

M: Jo men det är ju just det här med att konstnärerna är ju alltid intresserade av det här 
med en kropp i ett rum. Det skiljer väldigt mycket en författare från en konstnär. Att man 
har en individs rent fysiska relation till ett rum. Man rör sig genom ett rum. Man får en 
upplevelse genom ljuset i ett rum, eller genom visuella stimuli eller ljudet. Så när man som 
konstnär vill veta hur man ska utveckla sina arbeten så har man ju alltid den här rumsliga 
idén. Någonstans.1 

 
En vanlig text på en ordinär boksida kan man uppfatta som formmässigt 

anonym och intetsägande, en osynlig mångfald gömd bland bokryggar eller i 

databaser. Rent konkret formmässigt är text vanligen svarta konfigurationer på 

vitt papper. Genom att samarbeta med konsten går det att synliggöra, 

marknadsföra och förtydliga bibliotekets mångfacetterade urval. 

Texten är ju grundstommen i bibliotekssfären, det är svårt att ifrågasätta, 

därför gör jag inte heller det, tvärtom är tanken att hitta möjligheter för 

innovativ textförståelse, där skriften är både ett redskap och en form. Jag ser 

det som att öppna portaler till det skrivna ordet som inte är textbaserade utan 

består av andra mediala former. Ett barn eller vuxen som har svårt att 

                                                 
1 Ur uppsatsförfattarens intervju med Magnus Bärtås, projektledare för ”Texst” på Konstfack, Konstfack 
den 15/2 2005. 
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tillgodogöra sig text behöver inte ha svårt att tillgodogöra sig samma historia 

eller fakta i en mer direkt visuell form. Det kan vara samma intellektuella 

process att måla en tavla som att skriva en doktorsavhandling, det är bara olika 

mediala former. Fördelen med texten är ju möjligheten att grundligt förklara 

alla detaljer och möjligheten till bevarandet av vad som har uttryckts, liksom 

möjligheten att gå tillbaka till ett påstående och bemöta det oavsett hur lång tid 

som förflutit mellan skrivandeprocessen och det lästa ordet. Det skrivna ordet 

är också minnesmässigt ett oslagbart medium, därför att texten finns konstant 

bevarad oavsett om man glömt dess innehåll eller ej och det går ständigt att 

återkomma till källan. Men för att förhålla sig till en text måste det finnas en 

sinnesförnimmelse om vad den handlar om. Vi måste på något sätt visuellt få 

ett hum om textens innebörd, annars riskerar teori att förbli abstraktion.  

Därför tror jag att det är bra med ett självklart samarbete mellan 

akademiker och konstnärer. Ett synsätt som i biblioteket som fysisk plats 

betyder samarbete mellan text och konstnärlig visualisering. Inte därför att det 

ena skulle stå för känslor och det andra förnuftet, det tror jag är en 

feldifferentiering, utan därför att båda har potential till både förnuft och 

sinnesförnimmelser men blir oerhört mycket mera kreativa tillsammans. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Är det ur biblioteks- och informationssynpunkt önskvärt att fokusera på text 

genom konstnärlig visualisering? 

Diskussionen förhåller sig kring text som arbetsredskap och form utifrån 

den ovan nämnda frågeställningen. Det resonemanget innefattar även hur man 

skulle kunna visualisera text i ett bibliotekssammanhang för att både informera 

och inspirera.  Bibliotekets grundläggande roll är som lagringscentral för en 

mångfald av olika sorters information, fakta såväl som fiktion. I mötet mellan 

information och individ registreras, uttolkas, relevansbedöms och balanseras 

informationen mot individens bakgrundskunskaper, nuvarande kontext och 

mera generella rådande vetenskapsparadigm. I och med att vi relevansbedömer 

den information vi hittar så gör vi också samtidigt en bedömning om dess 

vetenskapliga tyngd, inte bara efter budskapet utan även utifrån vilken medial 

form informationen uttrycks i. Vad jag är intresserad av är inte enbart om 

innehållet i informationen är relevant utan även formen den uttrycks i. Är 

textuell information mer giltig, d.v.s. har högre status, än samma information i 

teatral form till exempel. Detta kommer att diskuteras längre fram i kapitlet om 

vetenskaplig teater. 

Information kan bestå av textdokument virtuella eller pappersbaserade, 

men den kan också bestå av mer konkreta visuella uttryck som rörelse, ljud, 

bilder, teater eller konst. Om information kommunicerar med mottagaren som 

bild, form, rörelse, ljud eller text är underordnat betydelsen av själva 

meddelandet, huvudsaken är att informationen når fram inte vem budbäraren 

är. Detta kommer att diskuteras mer ingående längre fram i texten genom 

Marshall McLuhans teoribildning omkring mediet som budskap.  

Genom att se på kultur i bemärkelsen sociala evenemang, teater, form, och 

berättande som budbärare av information likvärdigt text kan ett nytänkande vad 

gäller utnyttjande av befintliga bibliotekslokaler kunna leda till utökade 

möjligheter att vara en idébank, och informationsknutpunkt för både fakta och 

fiktion. Ett vanligt bibliotek utnyttjar alldeles självklart den utövande kulturens 
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möjligheter. Det finns utställningar och bokprat, sagostunder, författarkvällar 

och föredrag, men jag tror att det finns en stor potential som inte utnyttjas fullt 

ut. Jag menar att den teoretiska inställningen till informationsförmedling, 

ekonomisk fördelning av resurser och utformandet av biblioteket som plats 

hänger ihop. Vi lever och verkar i ett textuellt uppbyggt samhälle och fokus 

inom informationsförmedling är därför arkivering samt distribuering av text 

och inte konstnärlig visualisering av det skrivna ordet. Synen på vad som är 

information har växlat genom historiens olika ideologiska paradigm skiften. 

Jag gör emellertid inget anspråk på att göra en historisk tillbakablick utan nöjer 

mig med att konstatera att innebörden av information och dokument förändras 

från muntlig berättartradition genom boktryckarkonsten till den virtuella 

världen. Genom att konstatera det går det att anta att något som varit i en 

ständig förändring genom olika ideologiska svängningar och olika sorter av 

mediala formers inverkan även i framtiden kommer att vara i ständig rörelse. 

Min bakgrund i praktisk teaterskolning i 3 år och en fil.mag. i 

teatervetenskap hoppas jag kunna bli ett användbart redskap för att kunna 

vända och vrida på begreppet information i bibliotekssammanhang. 

Teatervetenskap tolkas ofta felaktigt som en vetenskap för blivande 

teaterrecensenter. Det är att frånsäga teaterformens vetenskapliga värde och 

göra en bred vetenskap till en marginell omdömescirkus. Som jag ser det har 

teatervetenskapen ett sätt att förhålla sig till informationsförmedling som tar ett 

helhetsgrepp på kommunikationsprocessen, därför att man inom 

teatervetenskapen tar hänsyn till den rumsliga kontexten. Teatern väger in 

form, ljus, ljud, rörelse, interaktionen mellan människor, kommunikation, 

psykologi och länkar texten till dessa komponenter som en av många delar i ett 

sammanhang. 

Biblioteket som informationsknutpunkt kan utnyttja många av de 

teatervetenskapliga tankegångarna. Då menar jag inte att bibliotekarien ska 

skutta runt som en våryster Pantalone bland bokhyllorna och besvara frågor 

med pantomim. Istället vill jag fokusera på biblioteket som fysisk plats som en 

del i informationsförmedlingstanken. Om man har ett akvarium med alla 

tillbehör utom själva syret så har man snart inget annat än ett stillastående sjö 
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av adekvata tillbehör. Med texten som utgångspunkt vill jag resonera omkring 

syre i form av konst på biblioteket. Syftet är att länka tankar från teatern och 

bildkonsten till biblioteksarbetet genom att fokusera på det skrivna ordet och 

dess uttrycksmöjligheter i en informationsprocess. Det går att se ett samarbete 

mellan konst, drama och bibliotek som ett informationsfördjupande koncept. 

Min tes är att liknande budskap kan nå fram via en mängd olika medier. Att 

låta olika mediala former samverka och kommentera varandra ger en klarhet i 

vårt sätt att kunna möta mediet som ideologi och ger informationsprocessen 

ytterligare djup. 
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1.3 Metod 
 

Informationsvetenskap i kombination med teatervetenskap är en diskussion om 

textens olika potentialer. Text är det material man som bibliotekarie och 

informationsförmedlare skall förhålla sig till. Teaterns och konstens sätt att 

förhålla sig till texten som form är något jag därför tycker är relevant att studera 

närmare genom följande två konstnärliga projekt.  

Det första är Konstfacks arbete med text inom konst. Projektet är ett 

elevarbete på Konstfack lett av Magnus Bärtås som är lärare och blivande 

doktorand där. ”Texst” är ett projekt om skrifte ns olika möjligheter i rummet. 

Vid en första kontakt med Magnus Bärtås visade det sig att arbetet hade 

utmynnat i en bok; Texst. En bok som innehåller en levande diskussion om text 

i kontext och som exemplifierar med konstverk. Jag har använt mig mycket av 

den men också fått tillfälle till en kvalitativ intervju med projektledaren. En 

intervju som också tar upp konkreta exempel på konstinstallationer i 

biblioteksrummet. 

Det andra projektet handlar om dramatisering av text. Soppteatern på 

Stockholms stadsteater och Vetenskapsrådet har ett samarbete där människor 

får tillfälle att möta akademiska teoribildningar i teaterform. Jag har använt mig 

av en av deras föreställningar. Valet av föreställning är inte slumpartat, den är 

vald på grund av sin ämnesinriktning. Hur vi förhåller oss till information och 

informationsformer är i hög grad länkat till hjärnans funktioner. Ja, hjärna! är 

en föreställning om neurovetenskap och har tillkommit i gemensamt arbete 

med Karolinska Institutet, genom samråd med hjärnforskaren Lars Olson. 

Skådespelaren Helge Skoog är en av de drivande personerna bakom 

stadsteaterns satsning på teater som informationsförmedlare liksom Gabriella 

Norlin som just nu är projektledare på Vetenskapsrådet i samarbetet med 

vetenskaplig teater. Lars Olson och Helge Skoog medverkar i intervjuer. 

Gabriella Norlin hade jag ett referenssamtal med, i inledningsskedet av 

uppsatsarbetet, som jag har fått tillåtelse att referera till. 
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För att få ett begrepp om ett vanligt folkbiblioteks ramar för utövande 

kultur, samt en idé om deras tankar omkring att integrera mer utövande kultur 

inom bibliotekets verksamhet, har även enhetschef Lotta Hansson på 

stadsbibliotekets filial Hässelby/Vällingby intervjuats. Hon har berättat om sina 

tankar om biblioteksrummet och hur det ska användas i den pågående 

ombyggnaden av Vällingby biblioteksfilial. Att Hässelby/Vällingby fick stå 

som exempel beror på jag gjorde min praktik inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap där.  

Intervjuerna har tagit ca en timmes tid och jag har vid samtliga 

intervjutillfällen använt mig av bandinspelning som jag sedan transkriberat. 

Undantaget är referenssamtalet med Gabriella Norlin där anteckningar fördes 

samt intervjun med Lotta Hansson som fördes via telefonen och nedtecknades. 

Anledningen till valet av kvalitativa intervjuer är att formen ger den mest 

uppdaterade informationen. Intervjuer ger också ett bredare perspektiv på 

informanternas idéer genom ett personligt språk vars kommentarer breddar 

teoribildningen. Genom att länka idéer inom informationsvetenskap och 

teatervetenskap till dessa projekt och till de samtal med personerna som driver 

projekten kommer jag att kunna diskutera olika informationsförmedlingsformer 

samt textens möjligheter att förmedla fakta och fiktion.  

De två artiklarna om postmodernism fann jag genom en sökning på Google 

på ”postmodernist+librarianship”. Sökningen ledde till Miroslaw Kruks artikel 

i Australian Library Journal. En artikel som genom sina referenser förde till 

Gary P Radfords artikel med en annan vinkling än Miroslaw Kruk på 

diskussionen om ett postmodernistiskt bibliotek.  

Den teatervetenskapliga teoribildningen och Willmar Sauters teorier om 

teaterhändelsen, där själva föreställningsögonblicket kopplas till en rumslig 

kontext, intresserade mig mycket redan under mina studier i teatervetenskap. I 

tidigare C uppsats inom ämnet teatervetenskap har jag resonerat omkring den 

absurdistiska teatertraditionen med fokus på dramatikern Eugene Ionesco.  

Ionesco har bland annat skrivit dramat Den skalliga primadonnan som 

åskådliggör språket och språkförbistringar. I D-uppsatsen var ämnet det antika 

dramat Medea av Euripides ur ett genusperspektiv. Det är framför allt 
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absurdismen som med sitt ständiga kommenterande av verkligheten och sin 

förmåga att framställa vardagen ur nya synvinklar som är en inspiration till att 

använda sig av ett teatervetenskapligt perspektiv.  

Vidare fick jag genom min handledare, Inga-Lill Aronsson, kontakt med 

Sven Schulz som är kursamanuens på Cemus. Cemus är en fristående 

centrumbildning, d.v.s. ingen institution. Cemus hör till både Uppsala 

universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Kurserna är 

mångvetenskapliga eller tvärvetenskapliga, vilken innebär att kursinnehållet 

utgår från problemställningar snarare än klassiska ämnesområden. På Cemus 

behandlas Miljö- och utvecklingsfrågor med en tvärvetenskaplig ansats. Via 

Sven Schulz fick jag reda på Ylva Dahlmans forskningsprojekt om bildkonst 

som utmynnat i en nyligen utkommen doktorsavhandling i vilken interaktion 

mellan text och bild i inlärningsprocesser ställs i fokus.  
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1.4 Innehållsmässig sammanställning 
 
Uppsatsen består av fyra kapitel. Det inledande kapitlet behandlar syfte, 

frågeställning och metod. Därpå följer ett kapitel om teoretiska utgångspunkter. 

Teoriavsnittet är indelat i fyra delar; media, postmodernism, information och 

dokument samt teater.  

Avsnittet som behandlar media inleds med Marshall McLuhans tankar om 

medias inverkan på individen och hur den mediala formen utvecklar 

genomgripande samhällsförändringar, en diskussion om hur övergripande 

informationens formmässiga budskap är. Riktpunkten för McLuhans 

resonemang är att mediet är budskapet och att det mediala formspråket 

överskuggar dess innehåll. Jag kommer att diskutera detta och menar att 

samverkan mellan mediala former som ständigt kommenterar varandra är 

viktigt därför att de påverkar oss olika utifrån vår individuella kontext. Mediet 

bör framstå som just mediet och budskapet som budskap. Media är ett medel 

för att få fram budskap. Budskapet är en del av mediet, men det är inte mediet. 

Därför att liknande budskap kan nå fram via en mängd olika medier. 

I den andra delen av teoretiska utgångspunkter behandlas två artiklar som 

specifikt kommenterar biblioteket med postmodernismen i fokus. Den ena 

artikeln är skriven av Gary P Radford som är lärare i kommunikationsstudier på 

Fairleigh Dickinson University. Han har en vision om ”bibliotheque 

fantastique” där allting är potentiellt värdefullt eller värdelöst. Värdet ligger i 

den temporära kontexten i varje informationssökning. Kunskap är något under 

ständig uppbyggnad, en konstruktion och inte oomkullrunkeliga upptäckter. 

Bibliotekarien Miroslaw Kruk menar å sin sida att det måste finnas en 

positivistisk kunskapssyn i biblioteksarbetet och att man inte kan bygga upp ett 

bibliotek på en kunskapssyn som är temporär snarare än universell, subjektiv 

mer än objektiv. Jag håller med Radford om att det finns en subjektiv 

föränderlighet i informationsprocessen som inte går att bortse ifrån i det dagliga 

biblioteksarbetet. Biblioteksrummet är en plats för förnyelse och möjligheter 

finns till en variation i arbetsprocessen. Om biblioteket som fysisk plats speglar 

en kunskapssyn som säger att det inte finns en sanning, inte ett vetande, inte en 
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logik som är rätt, så hamnar biblioteket som arbetsplats i ett postmodernistiskt 

kommenterande av de olika dokument som finns inom dess väggar.  

I den därpå följande delen kommer jag att diskutera information som 

process genom att förhålla mig till tidigare forskning inom 

informationsbegreppet. En forskning som pendlar mellan att se information 

som statiskt produkt eller en process under ständig utveckling. Fokus ligger på 

informationsbegreppets olika betydelsemöjligheter som avhandlats och fått 

olika innebörder genom historiens gång i en ständigt pågående 

informationsprocess. Jag har framför allt använt mig av Historical studies in 

information science, Red. Trudi Bellardo Halm och Michael Buckland. 

Avsnittet kommer även att behandla kunskapsorganisation och sättet att 

förhålla sig till vad som är ett dokument inom den Biblioteks- och 

informationsvetenskapliga sfären. Som grund ligger Jack Andersens 

doktorsavhandling, Analyzing the role of knowledge organization in scholary 

communication, An inquiry into the intellectual foundation of knowledge 

organisation för att ger en bild av samhällets textuellt uppbyggda 

kunskapsorganisation. En organisation där biblioteket har en stor roll, genom 

sin hantering och organisering av dokument.  

I den avslutande delen av teorikapitlet kommer jag att fokusera på 

teatervetenskapliga teoribildningar. Teatervetenskapen är en vetenskap som 

genomgått olika forskningsfaser, den har på många sätt övergivit det 

textbaserade tolkandet och befinner sig i ett tillstånd som experimenterar med 

vad som är teater och vad som är scenrummet. Detta är något som 

Teaterforskaren Willmar Sauter skriver om i The Theatrical Event. Dynamics 

of Performance and Perception och Theatrical Events, Borders, Dynamics, 

Frames. Han använder sig av uttrycket ”teaterhändelsen”, vilket är ett begrep p 

som är praktiskt därför att det prövar teaterformens möjligheter, räckvidd och 

rumslighet. Något som gör att det är rimligt att diskutera samma funktioner 

inom informationsvetenskapen genom det, men även textens rumslighet och 

formmässiga möjligheter. Det finns ett ständigt interagerande mellan det talade 

språket, målningar, gester, texter och minnen. Det tycker jag att man ska 

använda sig av på en plats för förmedlande av information, såsom biblioteket.  
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Kapitel tre behandlar därför två konstnärliga projekt det ena inom 

teaterkonsten och det andra inom bildkonsten. Stycket om teater för ett 

resonemang omkring hur det kan gå till när teater används som 

informationsförmedlare för neurobiologiska teoribildningar. Det är 

kommunikationen, tillvägagångssättet i förmedlande av information som är 

intressant i det vetenskapliga teaterprojektet på soppteatern i Stockholm. 

Avsnittet syftar till att visa på vikten av att ge texten en handgriplig visuell 

form därför att denna bredd ger en större förståelse och uppdaterad inblick i 

ämnet. Fokus är distinktionen mellan en skådespelarens och en akademikerns 

olika syn på orden och textens roll i ett informationssammanhang.  

Därpå följer ett avsnitt som fokuserar på Konstfacks projekt ”Texst”.  

Genom Konstfacks textprojekt diskuteras ramarna för litterära genrer kontra 

konstgenrer. ”Texst” söker efter former för text i utställningsrummet. Det är 

text men ändå inte riktigt. Man uppfann det felstavade projektnamnet ”Texst”, 

för att även genom namnet kommentera och diskutera skriften som form. 

Eftersom skriften är fundamental informationsbasvara i biblioteksarbetet vill 

jag understryka att denna diskussion om skriftens möjligheter och 

uttrycksformer även har en plats inom informationsvetenskapen.  

Avslutningsvis i det fjärde och sista kapitlet länkar jag diskussion, projekt 

och de teoretiska utgångspunkterna till biblioteket som plats. Den samhälleliga 

struktur som handhåller och dokumenterar kunskap och som biblioteksrummet 

är en del av, förhåller sig närmast tankar om att ett dokument är vad som kan 

fästas på en platt yta. I sin förlängning kan detta betyda att 

informationsvetenskapen bör förhålla sig till platta ytor. Detta trots att 

information bättre kommer till sin rätt genom att tilltala flera sinnen samtidigt.  

Jag vill studera hur mediala former kan kommentera varandra, både med tanke 

på form men även med tanke på innehåll och föra ett resonemang kring 

bibliotekets möjligheter. Är det en lagercentral för tillhandahållandet av 

textbaserade dokument som är målet för ett biblioteksarbete eller är det ett 

färgstarkt kulturhus som är den mest inspirerande platsen för texthantering?  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Media 
 

I detta avsnitt fokuseras på Marshall McLuhans tankar om medias inverkan på 

individen och hur den mediala formen utvecklar genomgripande 

samhällsförändringar. Riktpunkten för McLuhans resonemang är att mediet är 

budskapet, att det mediala formspråket överskuggar dess innehåll. Jag kommer 

att diskutera detta och menar att samverkan mellan mediala former som 

ständigt kommenterar varandra är viktigt därför att de påverkar oss olika utifrån 

vår individuella kontext. Mediet bör framstå som just mediet och budskapet 

som budskap. Media är ett medel för att få fram budskap. Budskapet är en del 

av mediet men, det är inte mediet, därför att liknande budskap kan nå fram via 

en mängd olika mediala former. 

Det tryckta ordets inverkan på samhället har under de senaste århundradena 

varit mycket omfångsrik, det har genomsyrat varje utvecklingsfas. 

Boktryckarkonsten förde med sig en förmåga till icke-engagemang, därför att 

dess genomslagskraft har inneburit en tidsförskjutning, en förlängning av 

avståndet mellan reaktion och handling.2 Genom språkets omvandling till text 

översätts erfarenheter från en form till en annan, ett metaforiskt bevarande av 

erfarenheter och tankemönster.3 Texten som informationsförmedlare var 

ursprungligen en tidsödande process. Handskriftskulturen hade inte en 

kapacitet att sprida författarens tankar till någon större läsekrets. Något däremot 

den Gutenbergska boktryckarkonsten kunde förbättra förutsättningarna för. Nu 

har den ”… nya elektriska galaxen redan svept långt in i Gutenbergsgalaxen”, 

och det är där vi befinner oss nu.4 

Marshall McLuhan resonerar omkring hur olika former av medier påverkar 

oss,  hur  utvecklingen  och  tillämpningen  av  nya tekniker  föder  nya  behov  som  

                                                 
2 Marshall McLuhan, Media (Stockholm, 2001), s 200ff. 
3 Marshall McLuhan, Gutenbergsgalaxen (Stockholm, 1969), s. 10. 
4 McLuhan, 1969, s. 362.  
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sedan ”… fortplantar sig själv i all oändlighet”. Hjulet är, i sin förlängning, vad 

som har skapat vägen.5 Kameran, med sin förmåga att avbilda en exakt 

verklighet, förändrade den avbildande konsten. Den yttre bilden kunde nu 

porträtteras med fotografisk exakthet, vilket gjorde skildrandet av ett inre 

tankeförlopp så mycket viktigare. Expressionism och abstrakt konst är på så 

sätt ett direkt resultat av kameran. Den tekniska utvecklingen orsakar en ”… 

utomordentligt kraftig förvridning av vårt varseblivningsliv” och detta är något 

som vi gärna blundar för.6 Varje ny genomslagskraftig uppfinning sprider sig 

och skapar nya samhälleliga konfigurationer. McLuhan menar att det viktigaste 

med medierna inte är deras innehåll utan deras teknologiska former och deras 

konkreta påverkan på oss. Dessa tekniska former inverkar på vår ”kollektiva 

varseblivning” och även på den institutionella samhällsorganisationen i stort. 

Han menar att vi måste förstå medier som historiska föränderliga fenomen och 

att de, i den bemärkelsen, utgör en definition av tidsandan.7 

Det finns mycket i vad han säger, men jag tror att bilden av människors 

kapacitet att tolka information går att nyansera ytterligare. Vi växer upp med 

och socialiseras in i samhället utifrån skilda personliga kontexter, även när vi 

befinner oss i samma samhälleliga kontext. När McLuhan skriver om hur varje 

medium har sina specifika villkor, vissa framställningsformer, och när han 

kopplar det till att dessa framställningsformer skulle ge upphov till vissa 

specifika upplevelser och tankar, så menar jag att det resonemanget till viss del 

bortser från att vi socialiseras in i olika språkliga kontexter. Har du växt upp 

med det franska språket som grund så fångar det språket upp flera och djupare 

nyanser för dig i informationsprocessen än vad exempelvis kinesiskan skulle 

göra, eftersom du inte kan språket. Men om båda språken uttalade samma 

information så går det inte att påstå att informationen på franska skulle vara 

något helt annat. På samma sätt skulle jag vilja påstå att vi är mottagliga för 

olika medier. Magnus Bärtås, projektledare på Konstfack, talar om bildens 

språklighet och textens språklighet. Skådespelaren Helge Skoog talar om 

                                                 
5 McLuhan, 2001, s 211f.  
6 McLuhan, 2001, s 219ff. 
7 McLuhan, 2001, s. 10. 
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teaterns informationsbärande funktion. Men bild, rörelse och drama är också 

olika språk som vi socialiseras in i. Oavsett av om vi lever i ett samhälle som är 

format av muntlig berättartradition eller ett samhälle där boktryckarkonsten 

ännu inte övergått i virtuell textsökning och dokumentationsprocesser i 

cyberrymden så har vi olika förmåga att förstå de olika mediala formspråken. 

Vi lever i ett textuellt samhälle idag men det betyder inte att det inte finns 

väsentliga skillnader i förhållningssätt till olika former av olika mediers 

språklighet.  

Så småningom lyckades jag förstå att märkena på bladen var fångade ord. Vem som helst 
kunde lära sig tyda tecknen och göra de fångade orden fria igen i sitt tal. 

Prins Modupe8 

 

McLuhan talar om mediernas respektive grammatik som om den grammatiken 

skulle ha samma funktion på alla oavsett vilket formspråk vi har lärt oss.9 Han 

menar att verkningarna av en viss teknik är ogreppbara, därför att de befinner 

sig på en icke medveten nivå. Det är konsten, om någon, som kan kommentera 

”förskjutningar inom sinnesvärlden”. 10 Konstnärer besitter förmågan att 

uppfatta verkan av kulturella och tekniska omvälvningar redan långt innan 

dessa har trätt i kraft.11 

Jag tror på det och jag tror å andra sidan helt det motsatta; att den 

vetenskapliga akademiska processen har exakt samma funktion. Vad är dess 

uppgift om inte att kommentera förskjutningar i sinnesvärlden? Fördelen med 

att använda sig av konst i informationsprocesser är att det ger en större 

helhetsbild av det som är det grundläggande, budskapet. Fördelen med att 

använda sig av vetenskapsteoretiska textbaserade resonemang i 

informationsprocesser är att det ger en större helhetsbild av det som är det 

grundläggande, budskapet. Tilltalar oss bildens språklighet mer än textens eller 

                                                 
8 McLuhan, 2001, s. 99. 
9 McLuhan, 2001, s. 9ff. 
10 McLuhan, 2001, s.31.  
11 McLuhan, 2001, s 84. 
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retorikens eller rörelsens språklighet oss mer, då är det i den vi läser in den 

mest nyanserade informationen.  

Är mediet budskapet? I viss mån, därför att precis som Jack Anderson tar 

upp i sin avhandling och som jag kommer att återkomma till i avsnittet om 

information och dokumentation, skapar man genom Internet, genom samhällets 

tillvägagångssätt i informationsåtervinningsprocessen, i dokumenterandet av 

kunskap, en ideologisk bas, ett textuellt samhälle.12 Medierna har också precis 

som McLuhan säger vissa specifika villkor, framställningsformer, det är 

skillnad mellan en teaterföreställning och en vetenskapsteoretisk artikel inom 

ett ämnesområde. Han påpekar även att även vissa tankesätt och upplevelser är 

beroende av framställningsform. Där kan man invända att upplevelser och 

tankar först och främst är grundade på informationens innehåll och inte på 

formen.  

Medier är inte heller statiska utan formbara. Det går att forma olika medier 

in i den ideologiska samhällsprocessen. Det är en förutsättning för att komma 

bortom invanda ramar. Det går att hitta och utforma samverkande 

användningsområden och den idémässiga kärnan i budskapet överskuggar 

enligt min mening mediet det uttrycks i, inte tvärtom.  

”Vå rt konventionella omdöme om alla media, nämligen att det som betyder 

något är hur de används, är den tekniska idiotens stelbenta 

försvarsställning”. 13 Jag håller med honom, men jag tycker det är förenklat. Jag 

får inta den tekniska idiotens stelbenta försvarsställning. Vilket säkert skulle 

påminna honom om; ”… en bildad människa, som pulsar till knäna i en miljö 

av reklam, men som ändå skryter: för min del lägger jag inte alls märke till 

reklamen”. 14 

Han menar att när vi införlivar nya tekniska hjälpmedel leder det till en 

förskjutning av hela sinnesspektrat.15 Detta genom att teknologiska utvecklingar 

i samhället har en direkt påverkan på vårt sätt att tänka men även en påverkan 

                                                 
12 Jack Andersen, Analyzing the role of knowledge organization in scholary communication, An inquiry 
into the intellectual foundation of knowledge organisation (Köpenhamn, 2004), s. 55. 
13 McLuhan, 2001, s. 31. 
14 McLuhan, 2001, s. 31. 
15 McLuhan, 1969, s.74. 
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på samhällskulturen.16 Han pekar på att teknologin ” i våra dagar” är en 

ställföreträdande kropp. På så sätt att den kan ersätta vad som förut behövdes 

en rent fysisk styrka till. Med tanke på att han skrev detta år 1969 så kan man 

väl påstå att utvecklingen de senaste decennierna kan hålla med honom i 

detta.17 

Peter Dahlgren, Professor i medie och kommunikationsvetenskap vid 

Lunds universitet, skriver i förordet till McLuhans bok Media, att McLuhan 

”… öppnar ett fönster mot människornas ickerationella sidor”, det intuitiva, det 

upplevelsemässiga och det konstnärliga.18 Att nämna ”det konstnärliga” i 

samma andetag som ickerationalitet och intuition är något som går att 

diskutera. Det är på samma sätt man ofta gör en distinktion av kvinna när man 

bygger upp en kvinnlig genuskonstruktion. Om konst är känslor och intuition, 

är då det skrivna ordet, texten ett tecken på motsatsen. ”Vi har förblandat 

förnuft med läskunnighet” står det på pränt i Media.19 Men McLuhan skriver 

också om konstnärens oumbärlighet när det gäller att förstå, analysera och 

gestalta de strukturer som den nya tekniken skapar. Konsten är vår möjlighet att 

kunna se och greppa den samhälleliga utvecklingen, menar han, och påpekar att 

vi därför måste sluta att se på konstverk som prydnadsföremål.20 Definitivt 

måste vi det. Det intressanta uppkommer när olika medier kommenterar 

varandra, när olika mediala formspråk kan samarbeta och bredda en 

ämnesingång. Ett exempel på detta är den ”vetenskapliga teatern” där 

akademiska texter och ett rörelsebaserat språk interagerar.  

Målet för McLuhans resonemang om att det är mediet som är budskapet 

borde vara att man genom en genomlysande postmodernistisk process i 

samverkan med mediala former som ständigt kommenterar varandra, kommer 

fram till att mediet är mediet och budskapet är budskapet. Media är ett medel 

för att få fram budskap. Budskapet är en del av mediet men, det är inte mediet 

därför att liknande budskap kan nå fram via en mängd olika medier. Att låta 

                                                 
16 McLuhan, 1969, s.56. 
17 McLuhan, 1969, s 10. 
18 McLuhan, 2001, s. 12.  
19 McLuhan, 2001, s.28. 
20 McLuhan, 2001, s. 85.  
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olika mediala former samverka och kommentera varandra ger en klarhet i vårt 

sätt att kunna möta mediet som ideologi. 
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2.2 Postmodernism  
 

Det finns en temporär kontext i varje informationssökning. Kunskap är något 

under ständig uppbyggnad, en konstruktion och inte oomkullrunkeliga 

upptäckter. Bibliotekarien Miroslaw Kruk menar å sin sida att man inte kan 

bygga upp ett bibliotek på en dylik postmodernistisk kunskapssyn. Å andra 

sidan menar Gary P Radford att det finns en subjektiv föränderlighet i 

informationsprocessen som inte går att bortse ifrån och som man måste förhålla 

sig till även om den färdiga tryckta textmängd som hanteras är fixerad.  

Bibliotekets roll är inte enbart den bevarande, utan har sin plats i en 

kontext länkad till en kreativ kunskapsprocess.21 Information som process 

betyder något i ständig förnyelse och förändring. På något sätt närmar det sig 

ett relativistiskt tänkande där allt är precis så oprecist som det kan vara. Hur 

böcker kvalar in i ett sammanhang där ett relativistiskt kunskapsparadigm råder 

är svårt att säga. Boken är i sig en låst form, men det är en låst form enbart till 

sin utformning. Med tanke på att nya texter ständigt produceras och trycks in 

mellan pärmar är det möjliga innehållet i ständig nyproduktion. Bibliotek med 

en postmodernistisk kunskapssyn har uppgiften att inom en ordnad samling av 

vetande både kommentera ordningen som sådan och texterna inom denna 

ordning. Att kommentera både form, struktur, media och innehåll är 

nödvändigt i ett samhälle som översvämmas av information. Därför kan man 

påstå att det postmodernistiska sättet att förhålla sig till biblioteksordningen är 

både rationellt och effektivt. 

Miroslaw Kruk är bibliotekarie och informationsanalytiker. I The 

Australian Library Journal varnar han med sin artikel ”Truth and Libraries” för 

att  en  postmodernistisk  modell  inom  biblioteksvärlden  är  ett  reellt  hot  mot 

                                                 
21 Radford, G. P. (1998). Flaubert, Foucault, and the bibliotheque fantastique: Toward a postmodern 
epistemology for library science. Library Trends, 46(4), 616-634. 
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1387/is_n4_v46/ai_21239737 (15/4 2005), Då sidnumrering 
saknas, när artikeln nås via nätet, hänvisas till artikelavsnitt; “La biblioteque fanatstique” and the modern 
library experience. 
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kvaliteten på kunskap. Postmodernismen har en relativistisk dragning mot 

irrationalism som sänker bibliotekets informationsstandard. Om biblioteket ska 

överleva krävs en restaurering av platonismen hävdar han. Bibliotek bör 

förhålla sig till material som presenterar en sann världsbild, detta genererar ett 

förtroende för biblioteket hos användaren. ”Are librarians ’guardians of truth’? 

Are libraries ’temples of knowledge’?” 22 I viss mån menar Kruk, och pekar på 

en Platonsk klassisk distinktion mellan kunskap och allmän mening. Åsikter är 

uttryck för något man håller för sant men där sanningshalten inte är helt 

klarlagd. Är det man håller för sant rationellt prövat med vetenskapliga 

metoder och korresponderar med verkligheten på ett allmänt accepterat vis så 

kan vi se en gedigen kunskap. Ett exempel är encyklopedier. Kunskap är en 

inblick i hur saker egentligen är, åsikter handlar om vad de verkar vara. Som 

det nu är, menar Miroslaw Kruk står biblioteket på en positivistisk grund och 

det är en förutsättning för ett fungerande bibliotek.  

Men det finns de som menar att det behövs ett nytt vetenskapsteoretisk 

tänkande. ”Radford wants this allegedly positivist conception of the library to 

be smashed into pieces.” kommenterar han genom att referera till Gary P 

Radfords artikel ”Flaubert, Fouca ult, and the bibliotheque fantastique: Toward 

a postmodern epistemology for library science”. 23  

Gary P Radford är lärare i kommunikationsstudier på Fairleigh Dickinson 

University. Han har en vision om ”bibliotheque fantastique” där allting är 

potentiellt värdefullt eller värdelöst. Värdet ligger i den temporära kontexten i 

varje informationssökning. Kunskap är något under ständig uppbyggnad, en 

konstruktion och inte oomkullrunkeliga upptäckter.24 Kruk menar å sin sida att 

man inte kan bygga upp ett bibliotek på något som är temporärt snarare än 

universellt, subjektivt mer än objektivt. Postmodernistiska strukturer har ett 

helt annat rationellt mönster än det som råder inom biblioteksvärlden. 

Postmodernismens bibliotekarier kommer att förlora sitt existensberättigande 

                                                 
22 Miroslaw Kruk The Australian Library Journal ”Truth and libraries” Volume 52 issue 3, 2003 
http://alia.org.au/publishing/alj/52.3/full.text/kruk.html (14/3 2005), Då sidnumrering saknas, när artikeln 
nås via nätet, hänvisas till artikelavsnitt; Knowledge and opinion, fiction and non-fiction. 
23 Kruk, 2003.,  Artikelavsnitt; Attack on reason.   
24 Radford, 1998., Artikelavsnitt; “La biblioteque fanatstique” and the modern library experience.  
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som informationsnavigatörer, menar Kruk, därför att användaren är fri att läsa 

vad han/hon behagar och dessutom har postmodernismens 

informationsexperter inget intresse för gedigen sanning. Han menar att det 

däremot finns många vägar mot en gedigen kunskap, eller sanning, för en 

platonistiskt influerad bibliotekarie. Men att dessa vägar inte ska förväxla sin 

pluralism med relativism. Biblioteket är en plats för kunskap och genom ett 

resonabelt logiskt förfarande går denna kunskap att greppa som sanning. En 

etablerad kunskap som i sin betydelse är något som väsentligt skiljer sig från 

den mer föränderliga åsikten och biblioteket ska innehålla böcker som 

reflekterar detta bästa i mänskligheten.25 Gary P Radford vill, till skillnad från 

Miroslaw Kruk, införa en postmodernistisk epistemologi som syftar till att 

ifrågasätta den positivistiska biblioteksordningen. Radford drar paralleller till 

Foucaults resonemang om dikotomin mellan det rationella och det irrationella 

och menar att vad som är rationellt i en historisk kontext är irrationellt i en 

annan. Istället för att se på informationssökningsprocessen som ett 

vetenskapligt sökande efter en sanning så tar Radford upp tankar om att istället 

se på processen ur en konstnärlig synvinkel. 

In this conception of the library experience, the library user is less like a scientist in search 
of a single answer and more like the artist who is creating and shaping a picture. In 
discussing the picture of a human face, Bronowski (1974) captures the spirit of the library 
experience in the experience of the artist: "We are aware that these pictures do not so 
much fix the face as explore it; that the artist is tracing the detail almost as if by touch; and 
that each line that is added strengthens the picture but never makes it final. We accept that 
as the method of the artist" (p. 353). In the bibliotheque fantastique, the acquisition of 
information in texts does not fix knowledge but explores it; the library user traces the 
domain of the bibliotheque fantastique as if by touch rather than by sight; and that each 
text located and read strengthens knowledge but never makes it final. Rather, a new text 
comes to make sense in the contexts of those already accessed and used, just as a new 
brush stroke comes to make sense against the context of those strokes already on the 
artist's canvas.26 

 

Styrkan i postmodernistiska tankegångar är vad positivismen anser vara dess 

svaghet. Nämligen att värdet av informationen vilar på kontext och rådande 

                                                 
25 Kruk, 2003., Artikelavsnitt; The Platonic foundations of librarianship. 
26 Radford, 1998., Artikelavsnitt; “La biblioteque fanatstique” and the modern library experience.  



 23 

vetenskapsparadigm och att det inte finns något syfte med en enkel 

gränsdragning mellan olika dikotomier.  

The imaginary is not formed in opposition to reality as its denial or compensation; it grows 
among signs, from book to book, in the interstice of repetitions and commentaries; it is 
born and takes shape in the interval between books. It is a phenomenon of the library. 

Michael Foucault27 

 

Det positivistiska ramverket kan inte sättas in i ett system där kunskap är 

temporär snarare än universell eller subjektiv snarare än objektiv.  Den 

postmodernistiska tanken ser inte biblioteket enbart som en lagercentral för 

fixerad kunskap utan som en kontext som är ideologiskt föränderlig. I ett 

synsätt som accepterar en föränderlighet är det inte svårt att dra paralleller till 

konstens tankar om rumslighet och teaterhändelsens direkta 

informationsförmedlingstankar.  

 

 

 
 
 
 

 

                                                 
27 Radford, 1998., Artikelavsnitt; “La biblioteque fanatstique” and the modern library experience.  
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2.3 Information och Dokumentation 
 

En diskussion kring information som process som förhåller sig till tidigare 

forskning inom informationsbegreppet. En forskning som pendlar mellan att se 

information som statiskt produkt eller en process under ständig utveckling. En 

produkt är något slutgiltigt medan en process är föränderlig. Mitt intresse är 

processen, men även hur information representeras som produkt i en 

kunskapsorganisation. Jag vill därifrån föra diskussionen vidare till sättet att 

förhålla sig till vad som är ett dokument inom den Informations och 

Biblioteksvetenskapliga sfären och resonera omkring den formmässiga 

representationen av information.  

Man kan möta informationsvetenskapen genom att se information antingen 

som en produkt eller en process. W. Boyd Rayward, Research Professor, 

Graduate School of Library and Information Science University of Illinois, 

2000-, menar att detta är ett av de största problemen i ett historiskt perspektiv 

på informationsvetenskap; studerar man en process eller en produkt. Rayward 

tar upp frågan om vikten av att studera informationsbegreppets betydelse från 

olika discipliner och olika definitioner för att kunna få ett grepp om begreppets 

uppbyggnad och diskutera dess interdisciplinära budskap.  

Is it a text or document, the content of verbal communication, an expression of meaning, a 
statistical phenomenom of signal transmission, the process of symbol representation and 
manipulation by electronic machines, biophysical activity of the brain, a matter of genetic 
or biochemical structures and processes?28 
 

Innebörden av ordet information användes redan på 1450-talet i bemärkelsen; 

”… that of wich one is appr ised or told, intelligence news”. 29 På den yttersta  

fundamentalismspetsen av informationsbegreppets innebörd skulle allt kunna 

vara information. Universums historia är informationsprocessens historia och 

mänsklighetens historia, en kunskap om informationsprocesser i dess sociala 

                                                 
28 W. Boyd Rayward, ”The historiography of information science: some reflections” Ur; Historical 
studies in information science, Ed. Trudi Bellardo Halm, Michael Buckland (Medford 1998), s. 9. 
29 Rayward, 1998, s. 8ff. 
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kontext. Ett sätt att definiera informationsvetenskapen är att fokusera på det 

mediala system i vilket information som fenomen inordnas. 

Informationsvetenskap har i vår tid kommit att innebära en oundviklig 

tankelänk mot Internets inverkan på informationsprocesser. I alla tider och i 

olika samhälleliga kontexter har det funnits olika sätt att förmedla information. 

Vad man anser är information och hur den representeras och används i 

kommunikationsprocesser kommer att förändras och har förändrats allteftersom 

ideologiska vetenskapsparadigm och världsåskådningar avlöser varandra. Detta 

levandegör begreppet samtidigt som det pekar på en vinkling mot att 

information snarare är en process än en produkt. En produkt är något slutgiltigt 

medan en process är föränderlig. Mitt intresse är processen men även hur 

information representeras. Om det är så att information blir mindre eller mer 

giltig beroende på vilken medial form den uttrycks i. Är textuell information 

mer giltig, d.v.s. har högre status, än samma information i teatral form till 

exempel. Detta kommer att diskuteras längre fram i kapitlet om vetenskaplig 

teater.  

I introduktionen till Historical studies in information science pekar Trudi 

Bellardo Halm och Michael Buckland på en nödvändighet att se på 

informationsvetenskapens historiska utveckling.30 De menar att det är viktigt att 

inte bortse från den historiska utvecklingen av information och dokumentation, 

därför att en tillbakablick ger en mycket mer nyanserad bild av ämnesfältet och 

vilken innebörd vi lägger i begreppen. Jag gör inget anspråk på att göra en 

historisk tillbakablick utan nöjer mig med att konstatera att innebörden av 

information och dokument förändras från muntlig berättartradition genom 

gutenbergsgalaxen till den virtuella världen. Genom att konstatera det går det 

att anta att något som varit i en ständig förändring genom olika ideologiska 

svängningar och olika sorter av mediala formers inverkan även i framtiden 

kommer att vara i ständig rörelse. Man kan, genom en tillbakablick, konstatera 

att olika ideologier och mediala former avlöst varandra och jag tycker att det nu 

                                                 
30 Historical studies in information science, Ed. Trudi Bellardo Halm, Michael Buckland (Medford 
1998), s. 1. 
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är dags att blanda berättartradition, boktryckarkonst och googlande på ett 

effektivt och mindre särskiljande sätt.   

Jack Andersen påpekar, i sin avhandling inom den 

informationsvetenskapliga domänen, att bibliotek och arkiv är en del av 

dokumentationsprocessen för det skrivna ordet genom att de organiserar och 

representerar dokument. Företrädesvis hanterar biblioteket ett textuellt 

formspråk och dokument som går att fästa på ett platt underlag. Bibliotek och 

arkiv är en del av en social interaktion vars spelplan är inom den textuella 

sfären.  

The information systems (such as libraries and archives) for organizing and representing 
writings are then part of the larger textual space of social interaction. One may say that 
while stories, narratives and myths were the methods and genres for retrieving and 
organizing  knowledge in oral cultures, in written cultures these are replaced by, or at lest 
supplemented with, other sophisticated methods and genres of retrieving  and organizing 
knowledge, such as lists. The use of lists in social practice meant that in order to use them, 
individuals had to be literate. Since to be literate is not naturally given, this implies an 
organization of society into literate and non-literate people. Thus, organizing knowledge in 
lists is a consequence of, and a response and support to, a particular organization of 
society; the literate organization of society.31 

 

 

Det skrivna ordet som kommunikativ länk för information har en kognitiv 

påverkan på samhället. I och med skrivkonsten fann man möjligheter att gå 

bortom den mänskliga minnesfunktionen i bevarandet av informativt material, 

vilket också gjorde att information inte behövde knytas till en specifik individ 

utan blev en del i en större social textuell interaktion. Informationsorganisation 

inom bibliotekets domän är en logisk utveckling av textens roll i den sociala 

interaktionen.32 Möjligen är det därför ett informationsbärande dokument 

traditionellt förknippas med text på platt yta inom biblioteks och 

informationsvetenskap.  

                                                 
31 Jack Andersen, Analyzing the role of knowledge organization in scholary communication, An inquiry 
into the intellectual foundation of knowledge organisation (Köpenhamn, 2004), s. 55. 
32 Andersen., 2004, s.54f. 
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The ordinary sense of ’document’ as a text -bearing object traditionally on paper but 
possibly in other media, is unsatisfying for anyone wishing to theorize about the nature and 
scope of information science.33 
 

 

Vad är ett dokument? Eller ännu hellre vad är inte ett dokument? Paul Otlet 

menar att det skrivna är representationer av idéer eller av objekt. Men han går 

också ett steg tillbaka och kortar av informationskedjan genom att även se 

själva objektet som ett informationsbärande dokument i sig, om du informeras 

av att observera dem. ”Document, any source of information, in material form, 

capable of being used for reference or study or as an authority. Examples: 

manuscripts, printed matter, illustrations, diagrams, museum speciments etc” .34 

Att låta Informationsbegreppet inbegripa enbart textuella uttryck är att ge 

enbart en dimension till något som kan ha flera. Man skulle kunna uttrycka det 

så här; informationsbegreppet rymmer delvis textbaserad information, virtuell 

och pappersbaserad. Resten är ”… any expression of human thought”. 35  

Det här revolterar emellertid forskaren Ranaganathan emot och hävdar att 

ingenting kan sägas vara ett dokument så länge det inte går att fästa på en platt 

yta.36 

Suzanne Bret ifrågasätter värdet i en gränsdragning vid platta ytor och 

diskuterar dokument som går bortanför den skrivna texten. Hon menar att ett 

dokument är något som kan användas som ett bevis för underbyggande av 

fakta. Men för att kunna betraktas som ett informationsbärande dokument 

måste det placeras i en meningsfull kontext. En kontext som ger objektet en  

status som dokument. Bret exemplifierar sin teori med en rad konkreta 

exempel. Är en stjärna på himlen ett dokument? Nej. Stjärna på ett foto? Ja. 

Sten i flod? Nej. Sten på museum? Ja.37 

                                                 
33 Historical studies in information science, Ed. Trudi Bellardo Halm, Michael Buckland (Medford 
1998), s.5. 
34 Michael K Buckland, ”What is a ’Document’?”. Ur; Historical studies in information science, Ed. 
Trudi Bellardo Halm, Michael Buckland (Medford 1998), s.216. 
35 Buckland, 1998, s.216. 
36 Buckland, 1998, s.218. 
37 Buckland, 1998, s.217. 
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Listan kan göras lång och även utvecklas med en teatervetenskaplig ansats; 

Är en instinktiv rörelse ett dokument? Nej. Är en rörelse kopplad till ett 

genomtänkt arbete för att klargöra en teoribildning ett dokument. Ja. Jag menar 

att på biblioteket, som ju är en arbetsplats där man framförallt förhåller sig till 

textbaserad informationsförmedling kan man ha en stor fördel i att förhålla sig 

till begrepp som information och dokument på ett vidsynt sätt. Jag föreslår att 

vi vidgar informationsbegreppet som arbetsredskap på biblioteket till att även 

innefatta konst. Inte för att vi som bibliotekarier och informationsförmedlare 

ska kunna katalogisera och spara en teaterhändelse som sådan, det ligger i 

föreställningens natur att det är omöjligt. Men genom att betrakta 

teaterhändelsen som en uppdaterad informativ källa som bara finns i 

ögonblicket och som breddar och förtydligar en informationsprocess.  

Texten är basmaterialet och biblioteket som informationsknutpunkt ska 

formas utifrån den, men på ett sätt som är informationstrategiskt relevant. 

Biblioteket måste arbeta med sina kommunikativa länkar till de olika 

textbaserade informationsdokumenten men även med olika mediala formspråk. 

Dels genom effektiva sökmotorer, ett väl utbyggt datasystem och genomgående 

kunskaper i hur biblioteksanvändaren ska hitta i det informativa 

djungellandskapet, dels genom mer direkta visuella medier.  

Rafael Capurro, som är professor i informationsvetenskap, menar att den 

vetande alltid också är den ovetande. I och med detta är vi partiska på det sättet 

att vi utgår från de förkunskaper vi har.38 Capurros kommentar om den vetande 

människan som samtidigt är den ovetande får mig att resonera så här; Vi 

behöver de arkiverade textdokumenten som biblioteket till huvudsak arbetar 

med, men för att hitta det vi inte vet att vi söker behövs innovativa inspirerande 

kommunikationskanaler, kanaler som vidgar förståelsehorisonten. Vad 

informationsvetenskapen gör när man uteslutet diskuterar 

informationsmanifestationer i olika former av textuell dokumentation är att 

man utesluter konsten som konkret informationsmedium. Konst på bibliotek 

                                                 
38 Rafael Capurro, ”What is information science for?  A philosophical reflection.” Ur; Conceptions of 
Library and Information Science. Historical empirical and theoretical perspectiv. Ed Pertti Vakkaria och 
Blaise Cronin (London, 1992), s.86. 
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skulle kunna fungera som en form av portaler in i olika ämnesområden. 

Konsten har som form en mer direkt påtaglig kommunikativ struktur i 

jämförelse med text i bemärkelsen visuell form.  

Ur domänanalytisk och sociokognitiv synvinkel är informationsbehovets 

ursprung sociala och kulturella faktorer. Behov styrs av de problem vi vill lösa 

och tillgången på relevant kunskap men även förmågan att tillgodogöra sig 

kunskapen man efterfrågar. Tillgång och efterfrågan beror på teoretiska 

influenser och vetenskapliga paradigm. Det finns alltid kontrasterande åsikter 

om vad som är relevant eller ej. Att dissekera ett problem ur skilda 

ämnesingångar är att undersöka olika relevanskriterium för problemlösning. 

Om vi kunde definiera epistemologiska koncept och teorier så är vi, menar 

Birger Hjörland, ett steg närmare att formulera kriterium för 

kunskapsorganisation och informationsåtervinning.39  

Fokus inom informationsvetenskapen är textuell interaktion. Bibliotekarien 

som informationssamordnare befinner sig i funktionen av förmedlande länk 

mellan information och individ, men också en länk mellan olika 

kunskapsdomäner, därför att biblioteket rymmer så vitt skilda värderingar och 

fakta. Räcker texten till som form? Kan det vara en fördel att inom 

bibliotekssfären använda sig av konst för att ge ett nytt perspektiv och nya 

vägar mellan olika kunskapsdomäner. Vad jag är intresserad av är inte enbart 

om innehållet i informationen är relevant utan även formen den uttrycks i. 

Språk och terminologi är väldigt viktiga objekt för informationsvetenskapen 

därför att de påverkar vårt sätt att tänka, det formulerar våra sökfrågor i 

databasen liksom tankar och formuleringar i de texter vi finner.40 Vi skulle 

behöva en språkförbistringseliminator mellan olika kunskapsdomäner. Och vad 

jag undrar är om ett icke textbaserat tänkande, det visualiserade språket, kunde 

vara en av delarna. Gångjärnen till porten i vad Hjörland refererar till som ”the 

                                                 
39 Birger Hjörland, ”Epistemology”  ur;Journal of the American Society of Information science and 
technology nr. 15 (2002), s. 263ff. 
40 Birger Hjörland ” Domain analysis in information science: Eleven approaches – traditional as well as 
innovatives” Journal of documentation 2002 58 (4) s.446. 
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subject gateway” åtminstone, eller ”guides to information sources”. 41 Guiden 

kan vara ett bibliografiskt dokument, men är enligt Hjörland också en del av 

bibliotekarie professionen. Man bygger upp textsamlingar, lagrar dokument och 

är en informationskoordinator i referensarbetet. Den ideala guiden kan 

informera om styrkor och svagheter i olika dokument och kunna navigera 

mellan vad som är relevant eller ej i informationsdjungeln. Teatervetenskapen 

kan vara ett instrument för att inte enbart se på relevanskriterium i 

informationens innehåll utan även relevanskriterium för informationens form.  

                                                 
41 Hjörland ” Domain analysis in information science: Eleven approaches – traditional as well as 
innovatives” Journal of documentation 2002 58 (4) s.423. 
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2.4 Teater  
 

Teatervetenskapen är en vetenskap som genomgått olika forskningsfaser och 

befinner sig i ett tillstånd som experimenterar med vad som är teater och vad 

som är scenrummet. Teaterforskaren Willmar Sauter använder sig av uttrycket 

”The Theatrical Event”, vilket är ett begrepp som är praktiskt därför att det 

prövar teaterformens möjligheter, räckvidd och rumslighet. I detta avsnitt 

kommer jag att fokusera på informationsvetenskapens möjligheter, räckvidd 

och rumslighet samt textens formmässiga möjligheter. Det finns ett ständigt 

interagerande mellan det talade språket, målningar, gester, texter och minnen. 

Det tycker jag att man ska använda sig av på en plats för förmedlande av 

information, såsom biblioteket. 

Willmar Sauter har myntat begreppet ”The Theatrical Event”. 42 I 

fortsättningen kommer jag att använda mig av översättningen: teaterhändelsen. 

Teaterhändelsen är ett koncept som är användbart på det sättet att det inte bara 

inbegriper själva föreställningsögonblicket utan även den omkringliggande 

kontexten. Kommunikation är baserad på en omkringliggande kontext. Den 

kontexten interagerar med den teatrala kommunikationen på flera olika nivåer. 

Dels finns konventionerna, de vedertagna traditioner som har sin plats och sin 

tid, dels finns det en organisatorisk kontext och ideologiska samt kulturella 

grundförutsättningar.43  

Enligt konceptet ”teaterhändelsen”  finns tre olika kommunikations-nivåer 

att ta hänsyn till; 

”Sensory level” som är samspelet mellan aktör och åskådare. Det är en 

personlig process, där man registrerar varandras personlighet, utseende och 

närvaro samt reagerar känslomässigt på detta. Rent intellektuellt registreras 

ålder, etnisk tillhörighet, kön o.s.v.  

”Artistic level”  skiljer  teaterhändelsen  från  vardagen.  Detta  är  inte  det  

                                                 
42 Willmar Sauter, The Theatrical Event. Dynamics of Performance and Perception (Iowa, 2000), s. 14. 
43 Sauter, 2000, s. 10. 
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verkliga livet utan en representation utifrån hur artisternas konstnärliga 

förmåga formar den historia de har valt att låta sin publik ta del av. 

Presentationen kan antas eller förkastas, vi kan bli berörda eller förhålla oss 

kallsinniga. Varje teatral genre har sina egna kommunikationskoder. En opera 

baserar sig på röstresurser, ser man en pantomimföreställning är förmågan att 

avläsa ett rörelsemönster mer intressant. Improviserad teatersport slänger sig 

handlöst ut i ett dramatiskt skeende utan att ha en aning om vad som händer i 

nästa sekund och går därför inte att förhålla sig till på samma sätt som ett 

välrepeterat Dramatendrama. Inom var och en av alla dessa genrer finns olika 

angreppssätt för att framföra ett skeende. Hur man väljer att framföra en 

föreställning beror på historiska och geografiska traditioner. Liksom det finns 

olika koder och symbolik när vi avläser en opera till skillnad mot en 

pantomimföreställning, finns det också ett formspråk inom den litterära genren. 

Sedan finns det också olika grader av hur bra eller dålig man är på att framföra 

ett budskap med utgångspunkt i dessa förutsättningar.  

”Symbolic level”  Utifrån den förståelsehorisont, de förkunskaper, man har 

att utgå ifrån formas den fiktiva karaktären, den skapas av skådespelare och 

åskådare tillsammans. 

Det är en interaktion mellan skådespelarnas presentation av skådespelet 

och åskådarens perception av materialet. Här handlar det om olika sätt att 

avläsa och tolka symboler. Att inget är symboliskt i sig så länge det inte 

uppfattas som det av åskådaren.44 Sauter menar att semiotiker under lång tid 

pläderat för att det är möjligt att avläsa meningen, i positivistisk bemärkelse, av 

en föreställning. Om bara de rätta verktygen att bearbeta symbolikens inbördes 

interagerande finns med, så kommer den rätta betydelsen att framgå. Men han 

menar att det är en något enögd uppfattning och att man inte bara kan förhålla 

sig till en teatral produktion utan till en teatral interaktiv, kommunikativ 

process.45 Han pekar på vikten av att utöver kommunikationsprocessen 

även   se  scenrummets  utformning  som  en  del  i  teaterhändelsen.   Liksom 

                                                 
44 Sauter, 2000, s. 8f. 
45 Sauter, 2000, s. 2. 
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scenrummets utformning är en del av teaterhändelsen är bibliotekets 

utformning en del av informationshändelsen. Kommunikationen sätts in i ett 

rumsligt perspektiv.  

Sauter diskuterar teaterns räckvidd och omfång på ett nydanande sätt. 

Teatern har liksom bildkonsten en rumslighet som sträcker sig utöver 

konfrontationen mellan skådespelare och åskådare. Han diskuterar scenrummet, 

var det börjar och var det slutar, det är inte självklart. I och med detta begrepp 

tar han hänsyn till teaterns hela rum. Scen salong, publik, skådespelare, aktion 

på scenen och omkringhändelser, även de impulser som en föreställning 

genererar finns där. Om vi på samma sätt kunde se på informationshändelsen, 

som en händelse som genererar impulser, där sättet att få information är 

avgörande för dess fysiska uttryck när tankarna har stabiliserat sig till ett 

praktiskt förlopp. Teaterteoretiker har länge utforskat omfånget av en 

teaterhändelse. Hur stor eller hur liten kan den bli. Är en fotbollsmatch teater, 

är TVs nyhetssändning en iscensättning och dramatisering av verkligheten. 

Inbegriper publiken då de hundratusentals tittare som följer sändningen? Och 

hur liten kan en teaterhändelse vara? Den skulle kunna sträcka sig till en 

skådespelare och en åskådare. Sauter exemplifierar med Eric Bentleys ”A 

impersonates B while C looks on”. 46 Han menar också att teaterstudier har gått 

från rekonstruktion av historiskt stoff till att fokusera på ögonblicksskeendet, 

teaterhändelsen. Man går från ett mer ensidigt betraktande till ett 

flerdimensionellt förhållningssätt, något som applicerat på 

informationsvetenskapen skulle kunna vara ett synsätt som sträcker sig bortom 

informationsprodukten eller konfrontationen informationsspecialist och 

besökare alternativt besökare och databaser till att se på 

informationsögonblicket i en större helhet. 

Teater är ett samspel mellan publikens egna erfarenheter och 

förståelsegrunder i förhållande till skådespelet. Publikens sammansättning 

påverkar på ett sätt som gör den till både deltagare och åskådare i ett. Som 

publik formar man sin egen föreställning om innebörden i ett sceniskt material, 

                                                 
46 Sauter, 2000, s. 19. 
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liksom man som läsare formar en innebörd av budskapet i den text man just 

läser. Sättet att vetenskapligt tolka teater har ändrat karaktär från ett 

modernistiskt synsätt vars tyngdpunkt låg i den skrivna dramatiken till att vara 

en mer postmodernistisk ögonblickshändelse med en ständig tolkande 

föränderlighet i sitt material. Det som försiggår nu i ögonblicket är alltid 

aktuellt, eller uppdaterat om man så vill. En informationsmässig aktualitet är en 

bra grund för utbildande verksamhet och teaterhändelsen har hittat nya former 

och vägar just i sökandet efter en utbildningsrelaterad roll. Utbildning är 

stundtals förknippat med en moraliserande informationsroll. Dialogen mellan 

teaterpraktiker, teaterteoretiker och utbildningsspecialister har varit sporadisk 

och polariserad. På många olika sätt och i olika kontexter söker man efter en 

publik som aktivt tar del av teatern. Att transformera åskådare från passiv till 

aktiv är i sig inget nytt. Skådespel inom dadaism, surrealism och futurism har 

alltid mer eller mindre provokativt påverkat publiken till att reagera på det som 

försiggår på scenen.47 

Ionescos absurdistiska drama Den skalliga primadonnan ifrågasätter om 

språket och textbaserad information garanterar en fullständig kommunikation 

människor emellan. Det ”… fordras vissa gemensamma föreställningar med 

avseende på kontexten, d.v.s. den verklighet som avspeglas i 

talkommunikationen, liksom på det sätt varpå denna verklighet återspeglas i 

avsändarens och mottagarens medvetande” .48 Om parterna vid ett samtal 

relaterar till vitt skilda saker med vitt skilda värderingsskalor leder det till att de 

samtalande tror de pratar i samförstånd men i själva verket är det två 

monologer som handlar om den enskildes värderingar. Teaterforskaren Ola 

Johansson menar att det textbaserade språket bara är en del i en större helhet. 

Vi vet mer än vi har förmåga till att ge ordmässiga uttryck för.49 I texten The 

                                                 
47 Anthony Jackson och Shulamith Lev-Aladgem ”Rethinking audience parti cipation: audiences in 
alternative and educational theatre”, Ur; Willmar Sauter, Theatrical Events, Borders, Dynamics, Frames, 
ed. Vicky Ann Cremova, Peter Eversmann, Hans van Maanen, Willmar Sauter, John Tulloch ( New york, 
2004), s.207ff. 
48 Isaak Revzin och Olga Revzina ”Ett semiotiskt experiment  på scen” Ur: Kurt Aspelin och Bengt A. 
Lundberg, Tecken och tydning (Stockholm, 1976), s. 87.  
49 Ola Johansson,”From Stage to page via the Performative turn”  Ur; Nordic Theatre Studies, vol 13, 
Red. Arntzen, Knut Ove (Gideå, Sverige 2002), s.82. 
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Theatrical Body as Illusion in the Text beskriver Elin Andersen den subtext 

som hela tiden är närvarande i den individuella närläsningen av en text. I 

arbetet med en pjäs kan man fråga sig om det verkligen finns underlag för den 

slutgiltiga utformningen i texten man utgått ifrån. Elin Andersen menar att ”the 

language of emotion” skapar sitt eget spår som går på tvärs med det talade och 

skrivna ordet.50 En text är en representation av en historia eller en ide formad av 

någon med viljan att dela med sig av sina insikter eller berättelser. Teatern ser 

texten som en form underordnad läsarten av ett skådespel. Att orden får den 

innebörd man bestämmer att de ska ha utifrån tolkningen av manus. Teatern 

uttrycker alltid mer än vad som står skrivet i manuskriptet.51 ”Vad man än säger 

så är det ju bara ord och orden är bara en del i kommunikationen” .52 Det menar 

teaterregissören Jan Jönson. Vad man än skriver är även det bara en liten del av 

en informativ kommunikationsprocess.  

La petite café, 11.00 
Pjäsförfattaren Samuel Beckett till regissören Jan Jönson; 
– Vad hände med texten!?53 

 

Det finns ett ständigt interagerande mellan det talade språket, målningar, gester, 

texter och minnen. Det tycker jag att man ska använda sig av på en plats för 

förmedlande av information, såsom biblioteket. Jürgen E. Müller talar om en 

”Intermediality”. Ha ns definition av media är; funktionell kommunikation. Och 

menar att mentala informationsprocesser involverar såväl perception som 

organisation. En och samma information kan transformeras från ett medium till 

ett annat, vilket ger en dynamik som är effektivt i 

informationssökningsprocesser.54 

                                                 
50 Elin Andersen, The Theatrical Body as Illusion in the Text ”From Stage to page via the Performative 
turn”  Ur; Nordic Theatre Studies, vol 13, Red. Arntzen, Knut Ove (Gideå, Sverige 2002), s. 28f. 
51 Willmar Sauter, Theatrical Events, Borders, Dynamics, Frames, ed. Vicky Ann Cremova, Peter 
Eversmann, Hans van Maanen, Willmar Sauter, John Tulloch ( New York, 2004), s. 5. 
52 JanJönson, Stunder av verklighet : en berättelse om Kumla, San. Quentin, Samuel Beckett (Stockholm, 2004), 
bokomslag. 
53 Jönson., 2004, s.64. 
54 Jurgen E. Muller, ”Intermediality, A Plea and Some Theses for a new Approach in Media Studies” Ur: 
Interart poetics/ edited by Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, Erik Hedling (Amsterdam, 1997)s.195ff. 
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3. Projekt 

3.1 Vetenskaplig teater – två olika ingångar i en 
informationsprocess 
 

Om hur det kan gå till när teater används som informationsförmedlare för 

neurobiologiska teoribildningar. Det är kommunikationen, tillvägagångssättet i 

förmedlande av vetenskapliga fakta där en och samma information kan 

transformeras från ett medium till ett annat som är intressant i det vetenskapliga 

teaterprojektet på soppteatern i Stockholm. Avsnittet syftar till att visa på 

vikten av att ge texten en handgriplig visuell form därför att denna bredd ger en 

större förståelse och uppdaterad inblick i ämnet. Detta är ett exempel på ett 

inspirerande sätt att se på textförmedling. Fokus är diskussionen mellan en 

skådespelares och en akademikers olika syn på orden och textens roll i ett 

informationssammanhang. Något som citaten som följer illustrerar;  

 
Den viktigaste ingrediensen i den här lilla pjäsen Ja, hjärna! det är ju dom talade orden 

men sen så har man ju dom här sketcherna av olika slag där skådespelarna spelar olika 
roller. 

(Professor i neurobiologi Lars Olson om vetenskapsteatern Ja, hjärna!)55 
 
Själv tycker jag det finns med scener med en viss obalans. Det är lite för mycket prat 

tycker jag. Det pratas mera än vad det spelas teater. Jag har alltid känt det. Men nu var det 
länge sen jag spelade den föreställningen. Men varje gång jag spelar den känner jag nu 
borde det komma en scen men det gör det inte utan det pratas och det pratas. 

(Skådespelare Helge Skoog om vetenskapsteatern Ja, hjärna!)56 
 

Lars Olson ser orden som baserar sig på texten som överordnade rörelse, tonfall 

och mimik medan Helge Skoog ser rörelse, tonfall och mimik som en bredare 

ordförklaring. Det intressanta är interaktionen mellan dessa två olika ingångar i 

en informationsprocess.  

Vetenskapsteater är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Stockholms 

Stadsteater. Teatern  har  tillsammans  med  forskare  sökt  nya  vägar  för  att 

                                                 
55 Intervju med professor Lars Olson, hjärnforskare (Karolinska institutet den 21/2 2005). 
56 Intervju med skådespelaren Helge Skoog (Café Röda Rummet den 11/2 2005). 
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förmedla information genom att slå ihop två olika discipliner. Föreställningen 

Brainspotting – Ja, hjärna! spelades år 2001 i samband med AAAS-

kongressen (the American Association for the Advancement of Science) i San 

Fransisco. Förutom skådespelarna Peder Falk och Johan Paulsen medverkade 

även Lars Olson professor i Neurobiologi vid Karolinska Institutet. I samma 

föreställningar har även skådespelaren Helge Skoog medverkat. Helge Skoog 

har tillsammans med Peder Falk och i samråd med professor Lars Olson 

utformat manuskriptet.  

Pjäsen har spelats sedan 1996, men föreställningen jag utgår ifrån spelades 

den 20/11 2004 på Stockholms stadsteaters filial; Klara Soppteater. Här har 

man inledningsvis tagit fasta på mytbildningen runt ”hur en vetenskapsman är”. 

En slags frankensteinsrelaterad scen utspelar sig melodiöst ackompanjerad av 

mullrande åska. Scenrummet är skugglikt och mitt på golvet finns en stålsäng 

med en övertäckt kropp. Omkring sängen har scenrummet utrustats med 

”vetenskapliga” mätinstrument av olika slag, det finns med andra ord mycket 

sladdar, knappar och två vetenskapsmän i vita rockar. Vi får se ett koncentrerat 

knapptryckande och mätande samt träffa en rufsigt hummande och en oerhört 

pratsam vetenskapsman. Den pratsamme berättar med en närmast fanatisk 

inlevelse om det enorma vetenskapliga genombrottet vi nu ”kära kollegor” har 

att invänta. Vi väntar med spänning när en man ur publiken kommenterar 

föreställningen.  

 

EN HERRE FRÅN SALONGEN Reser sig 

Alltså förlåt mig ett ögonblick, vad håller ni på med?57 

 
Mannen som talar heter Lars Olson och är hjärnforskare på Karolinska 

institutet. Med brechtiansk verfremdungeffekt kommenteras myten och 

                                                 
57 Manus till Ja, hjärna! – en vetenskapspjäs om hjärnan och dess vindlande värld av Peder falk och 
Helge Skoog, faktagranskning; professor Lars Olson (Klara Soppteater i samarbete med 
forskningsnämnden, 1996), s. 5. 
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föreställningen av verkligheten.58 Med en ironisk distans till det som sker på 

scenen låter man publiken se en spricka i den fiktiva teaterfasaden. En spricka 

som kommenterar rollfigurer, scenografi och repliker och som flyttar den 

specifika dialog som försiggått på scenen ut i salongen. Man kommenterar 

karaktärerna, diskuterar dem med publiken och distanserar sig för att ge en 

öppning till ämnet. Skådespelarna anammar verkligheten och tar upp den på 

scengolvet.  

I ett referenssamtal med Gabriella Norlin, som är en av de ansvariga för 

projektet ”vetenskaplig teater” på Vetenskapsrådet, berättade hon att det finns 

ett behov av att nå ut med information till en bredare allmänhet. Det behövs 

därför innovativa informationskanaler och en akademisk förnyelse i 

utformningen av det språk som informationen ska spridas med. Idén med ett 

möte mellan forskaren och skådespelaren är att använda sig av forskaren 

faktakunskaper om sitt ämne, dess miljö och framtid och länka detta till 

skådespelarens kunnande om att förmedla budskap. Man vill också visa på 

mytbildningar runt omkring det område som ska belysas. Genom ett 

konstruktivt samarbete med teatern som informationsform går det att illustrera 

vetenskapliga teoribildningar. Gabriella Norlin använder formen 

”populärvetenskap” och talar om att kunna dela med sig av vetenskapliga 

upptäckter på ett närmast metamedialt sätt.59 Metamedialt på det sättet att man 

inhalerar vetenskapliga teorier genom form och rörelse i mötet mellan 

vetenskapsmannen, skådespelaren och publiken. Det ger en ny arena för teatern 

lika mycket som det ger vetenskapliga teoribildningar ett forum för 

kommunikation. Teaterhändelsen utgör en språkförbistringseliminator till, i det 

här fallet, neurobiologi och publiken har roligt utan att direkt fokusera på att 

det är neurobiologiska teoribildningar man får till livs.  

                                                 
58 Berthold Brechts ”Distanseringseffekt för att ge åskådaren möjlighet att inta en kritisk och 
undersökande attityd till det som visades /…/  Genom att bibehålla en distans mellan sig själv och den 
karaktär han gestaltade blev det möjligt för skådespelaren att kommentera karaktären, ja t o m diskutera 
den med publiken” Carl -Gustav Pettersson och Theres Smids Teaterhistoria (Stockholm, 1995)., s.240f. 
59 Referenssamtal med Gabriella Norlin projektledare på Vetenskapsrådet för ”vetenskaplig teater”. 
(18/11 2004.). 
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Manus till ”vetenskaplig teater” är framtaget i intimt samråd mellan 

forskaren och skådespelarna och har funnits i två olika former av 

konkretisering. En variant är att skådespelarna även spelar vetenskapsmannen. 

Den äkta vetenskapsmannen/kvinnan har därför inte funnits med på scenen 

under skådespelets gång men däremot funnits på plats efteråt för att besvara 

frågor och diskutera med publiken. Nackdelen med denna form, är att när 

skådespelaren spelar forskaren ramlar man gärna in i myten av hur en forskare 

beter sig. Forskaren blir en akademikerkarikatyr som, med något fanatiskt i 

blicken, kör med sin sekreterare på ett väldigt abstrakt sätt.  

Ett faktum som både skådespelaren Helge Skoog och Professor Lars Olson 

kommenterar. Helge Skoog genom att placera den inledande scenbilden i 

föreställningen på ett fiktivt forskarlaboratorium där schablonbilden av en 

galen vetenskapsman får knalla omkring.60 Lars Olson genom att säga sig vara 

ganska trött på den bild av forskare som kablas ut av media. En ”tokfrans” som 

gör galna saker med patienterna. Det är en bild som aldrig har haft någon som 

helst med verkligheten att göra, ”… inte ett smack”, enligt professor Lar s 

Olson.61 Vad som är intressant med dessa fördomar är att bilden av vad en 

vetenskapsman sysslar med och som kanaliserar sig i en rent fysisk ”tokfrans”, 

med spretande hår, också är en bild som beskriver distansen mellan verklighet 

och en fördoms rent fysiska uttryck. Teatern kan ta i det här genom att 

överdriva fördomarna och på det sättet skapa en rollfigur som ironiskt 

kommenterar distansen mellan förståelsen av och intrycket av forskning på hög 

nivå.  

Föreställningen Ja, hjärna! har alltså valt att också ta in en riktig 

vetenskapsman på scenen. En ide som ursprungligen kommer från Helge 

Skoog. Men att blanda teori med teaterformen är också ett arbete som blandar 

en form som ofta ses som fiktion med ett akademiskt teoretiserande, något som 

traditionellt mera tas på allvar. Konceptet går därför inte alltid fram. För en 

förutfattad mening som råder är att teater alltid är fiktiv information.  

                                                 
60 Intervju med skådespelaren Helge Skoog (Café Röda Rummet den 11/2 2005). 
61 Intervju med professor Lars Olson, hjärnforskare (Karolinska institutet den 21/2 2005). 
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L: Jo då åkte vi med den här pjäsen till Riga och sen så ja jag vet inte riktigt om dom 
förstod hela konceptet. För efteråt så frågade Helge; Är det någon som vill passa på att 
fråga någonting? Om hjärnan eller så? Så var det tyst rätt länge och så var det en man som 
reste sig och frågade om stekt hjärna var bäst med eller utan lök. 

J: Hahahaha 
L: Hehehehehe. Jag hasplade ur mig någonting om att hjärna är väl inte så bra att äta 

över huvud taget. Och drog upp galna kosjukan och så. Sen gick det upp för oss att dom 
hade inte förstått att jag var en riktig forskare utan dom trodde att jag var en ovanligt dålig 
skådespelare.62   

 

I det här exemplet ser man tydligt att teatern som medial form överskuggar dess 

budskap i bästa Mc Luhan anda. Vad publiken har fått till livs är 

neurobiologisk teoribildning och faktakunskaper om hjärnans funktioner, men 

eftersom formen teater inte är en traditionell föreläsningsform försvinner 

faktakunskaperna och uppgår i en fördom om att teater aldrig är på riktigt. Men 

sådana här missuppfattningar är inte vanliga och för det mesta överskuggar 

budskapet formen och publiken förstår att det är neurobiologisk teoribildning 

som spelas på scenen. Professor Lars Olson menar att en av universitetens stora 

uppgifter är att kommunicera. Att det är oerhört viktigt att kunna förklara sin 

egen och även andras forskning för en allmänhet som inte har några som helst 

förkunskaper i ämnet. Kan man inte det så är det knappt värt att forska.63  

På frågan om det blir mindre vetenskapligt att föreläsa om neurobiologi i 

teaterform svarar Lars Olson att; ”Visst blir det det, om jag skulle göra en av 

mina vanliga föreläsningar skulle inte någon begripa ett smack”. Men han 

fortsätter med att påpeka att det inte behöver bli sämre för det.64 Teatern är en 

mycket kommunikativ informationslänk även till tunga akademiska texter. Det 

finns en tydlighet i teaterformens språk som grundar sig i att minnet får flera 

olika sinnens intryck att basera sin tolkning av information på. Helge Skoog 

säger även han att vissa förenklingar är ofrånkomliga och jämför teaterformen 

med en populärvetenskaplig artikel.  

Konceptet ”Vetenskaplig teater”  har varit ute på föreläsningar och i skolor 

och en återkommande reaktion från lärare är att det ger mycket information. På  

                                                 
62 Intervju med professor Lars Olson, hjärnforskare (Karolinska institutet den 21/2 2005). 
63 Intervju med professor Lars Olson, hjärnforskare (Karolinska institutet den 21/2 2005). 
64 Intervju med professor Lars Olson, hjärnforskare (Karolinska institutet den 21/2 2005). 



 41 

frågan om hur han ser på det ständiga antecknandets fenomen, som om ingen 

kunskap existerar förrän den sitter på pränt med alfabetiska tecken, svarar 

Helge Skoog att han har sett det i sin egen undervisning och undrat vad som 

egentligen har snappas upp när folk sitter och skriver. Det råder en viss skepsis 

mot skådespeleri i informationssyfte. Mycket tror jag är grundat i gamla 

fördomar mot teater som känslobaserat och därför mindre vetenskapligt, men 

även en skepsis mot populärvetenskapliga förenklingar. En vanlig attityd är att 

forskare som ska involveras i ett teaterprojekt är lite ”rädda”. Just med tanke på 

kollegor tror Helge Skoog. Han märker det speciellt när dom har kollegor i 

salongen. När det gäller samarbetet med Stockholms stadsteater och 

Soppteatern var det så att den som var först ut som autentisk professor, Hans 

Wixell, blev några år därefter rektor på Karolinska Institutet. ”Så han var ju lite 

förebild och chef så det var ju lätt att hänvisa till honom då. Det är okej att göra 

det här”. 65 Men ändå är det så att teater förknippas med komik medan en 

föreläsning i traditionell form ses som seriös.  

Det är ju inte så vanligt med forskare eller professorer som ”… går upp på 

en teaterscen och åbäkar sig”. ”Jag kan inte stå på en scen ut an mina diabilder 

och så där”. Men ”… jag tänkte att kan rektorn för KI göra det här så kan väl 

jag och så började det kan man säga”. Roligt och berikande är också två ord 

som Lars Olson använder som beskrivning på samarbetet. Berikande 

samarbete, fortsätter han, även om det i början fanns vissa funderingar om att 

”… skämmas för det här. Men det har jag slutat med för länge sen. Nu erkänner 

jag att jag tycker det är kul”. Formen kan snabbt ta upp och förmedla aktuell 

forskning, genom att improvisera in en dialog i pjäsen om senaste nytt inom 

forskarvärlden.66 

Helge Skoog menar att det gäller att hålla sig längst fram i vad som händer 

idag i forskningen och betonar att samarbetet med Lars Olson är en del i det. 

                                                 
65 Intervju med skådespelaren Helge Skoog (Café Röda Rummet den 11/2 2005). 
66 Intervju med professor Lars Olson, hjärnforskare (Karolinska institutet den 21/2 2005). 
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Ibland kommer han till teatern direkt efter att ha varit på en kongress i USA. Stålmannen 
till exempel, då kan han direkt komma och berätta om det. Han vet ju hela tiden. I början 
var det ju mycket tal om de här forskningarna han gjorde med råttor. Som man bröt 
ryggraden av, och sen stannade det projektet av. Han ligger ju hela tiden i framkant 
eftersom han tillhör världens ledande på det här området. Så det blir ju ständigt 
uppdaterat.67 
 

En tankeställare man får när man ser hur teatern arbetar med undervisning är att 

det är underligt att formen inte är mer utspridd, när teaterformen består i 

ständigt uppdaterad informationsförmedling. Skådespelarna förhåller sig till 

akademiska texter som vilken text som helst. Man analyserar dem och söker 

klargörande scenbilder, men man gör också ett research arbete genom att läsa 

in sig på ämnet och fråga sig fram genom intervjuer. Tillvägagångssättet är helt 

jämförbart med förarbetet till en populärvetenskaplig artikel. Det som skiljer är 

informationens form i slutändan. Går allt att göra om till informationsformen 

teater? På den frågan skiljer sig forskarens och skådespelarens åsikter. Helge 

Skoog refererar till Susanne Osten som brukar säga att teater är att göra det 

omöjliga möjligt Han exemplifierar även med 1970 års uppsättning av 

Statistisk årsbok för Stockholms stad och tycker det är konstigt att teater inte är 

mera utbredd som informationsform. Teatern bör ta upp och diskutera det som 

händer i samhället, menar han. Det ska finnas en sån scen på varje teater som 

tar upp aktuella saker.68 Lars Olson säger å sin sida att ”Det är klart man kan 

göra teater av nästan allting, men det blir nog rätt tråkig teater”. Men han antar 

också att skådespelare kanske skulle hävda att allt går att omvandla, frågan är 

bara om man ska.69 

En av monologerna i föreställningen består av ett vetenskapligt korrekt 

referat av vad som händer i kroppen av en så marginell rörelse som att lyfta en 

hand. Medan skådespelare nr 1, i ett tempo som för tankarna till ett 

idrottsevenemang där svenskarna just nu i denna sekund vinner hela OS, 

                                                 
67 Intervju med skådespelaren Helge Skoog (Café Röda Rummet den 11/2 2005) Tilläggas bör att Lars 
Olson har varit en av de forskare som involverades för att försöka hitta sätt att behandla de 
neurobiologiska skador som skådespelaren Christopher Reeves (Stålmannen) ådrog sig. 
68 Intervju med skådespelaren Helge Skoog (Café Röda Rummet den 11/2 2005). 
69 Intervju med professor Lars Olson, hjärnforskare (Karolinska institutet den 21/2 2005). 
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levererar sina repliker. Så tar skådespelare nr 2 helt enkelt och animerar hela 

processen. Vilket ger honom en rungande applåd för bedriften att lyfta ena 

handen. Det är sällan konst ses som konkret förmedlare av fakta eller 

intellektuell informationsbasvara, men jag menar att information är ett ständigt 

givande och tagande mellan text, konst, intryck uttryck och krassa fakta. Denis 

Diderot formulerade det så här; ”… ingenting finns i förståndet som inte först 

varit en sinnesförnimmelse”. 70 

Ja, nu har storhjärnebalken fått all den information den behövde, och nu, ja nu går själva 
rörelsen igång! Helge för armen uppåt! Titta! Och lillhjärnan kontrollerar och modulerar 
hela tiden rörelsen, det frisätts signalsubstanser vid myriader synapser i hjärnan och 
ryggmärgen, vissa muskler spänns, andra muskler slappas, vilket samspel! Och det är hela 
tiden lillhjärnan som sköter kontrollen så inte rörelsen går över styr, och nu närmar vi oss, 
vi närmar oss, ja DÄR är rörelsen genomförd! Fantastiskt! Tack, Helge!71 
 

I den här scenen växlas skickligt mellan rent textmässig teoribildning och 

praktiskt utförande. I scenen framstår fördelarna med att teoretiskt och genom 

att benämna med ord, ge en uppfattning om det neurobiologiska förloppet. 

Texten/orden strukturerar ett förlopp, sönderdelar det i mikrodelar och sätter 

namn på varje skeende. Texten har tid att göra det, medan det praktiska 

utförandet ger en blixtsnabb helhetsbild.  

 På frågan om fördelen med det här teatervetenskapliga projektet kan vara 

att det tilltalar flera sinnen samtidigt svarar Lars Olson; ”Ja just det, varför inte, 

det gör ju det”. Däremot finns det ingen forskning på varför vi minns vissa 

saker och andra inte. Man vet inte hur folk kommer ihåg vad dom upplever, det 

har aldrig testats. Men klart är att vårt komihåg endast delvis baserar sig på 

texten. Vi tar medvetet och omedvetet hjälp på tusen olika sätt för att komma 

ihåg saker som är viktiga. Man kopplar kanske något man har läst till var man 

var när man läste det, eller vem som var med, eller hur man kände sig och hur 

det luktade. Det handlar om att lära sig men också om att kunna återkalla 

minnet av något och då har man fördelar om man kan ta hjälp av flera sinnen.  

                                                 
70 Denis Diderot, Paradox om skådespelaren (Uppsala 1998), s.34. 
71 Manus till Ja, hjärna! – en vetenskapspjäs om hjärnan och dess vindlande värld av Peder Falk och 
Helge Skoog, faktagranskning; professor Lars Olson (Klara Soppteater i samarbete med 
forskningsnämnden, 1996), s. 17. 
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Lars Olson berättar om en tidigare scen i pjäsen, som av utrymmesskäl togs 

bort, en scen som även Helge Skoog återkommer till. I scenen tog man upp ett 

autentiskt fall som handlar om en person med ett extremt minne. Hans hjärna 

ställde till med en fullständigt kaotisk korskoppling mellan alla sinnesintryck 

och det gjorde att när han upplevde något, oavsett vilket primärt sinne som tog 

emot informationen, så blev det ”… ful l rulle på dom andra sinnena”. Det 

gjorde att allt han uppfattade, det erfor han otroligt starkt. Fenomenet kallas för 

synestesi. För den här mannen tog det sig uttryck i att om han åt saker med 

olika smaker så upplevde han former. När han åt kyckling kryddat på ett visst 

sätt så känns det som om han håller i en metallpelare. I det här fallet fanns det 

en koppling mellan känsel och smak. Det kan också vara en koppling mellan 

syn och hörsel eller olika typer av färgkoppling till ord, siffror och bokstäver. 

Personer som har den kopplingen har ofta ett gott minne. ”En man kom i nte 

riktigt ihåg vad någon hette men det var någonting grönt… ja just det 

Lennart” .72 

Helge Skoog återkommer till den här historien med att återberätta scenen 

från föreställningens tidigare version. Han skulle lära sig vissa ord som 

publiken sa och då göra en grej utav varje ord, en fysisk sak för att visa att det 

är lättare att komma ihåg. En dramatiserad illustration av något som Helge 

Skoog refererar till som muskelminne. ”Jag brukar säga att det finns 

muskelminne i tungan och man som skådespelare inte kommer ihåg vad man 

skulle säga så låter man tungan jobba, så säger tungan det för att den har sagt 

det så många gånger förut. Det finns ett minne där också”. 73 

 

                                                 
72 Intervju med professor Lars Olson, hjärnforskare (Karolinska institutet den 21/2 2005). 
73 Intervju med skådespelaren Helge Skoog (Café Röda Rummet den 11/2 2005). 
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J: Muskelminne pratar skådespelarna om. Det var i alla fall en kommentar omkring 
föreställningen. 

L: Ja det finns inte. Det finns inte på det sättet att någon sorts kom ihåg sitter i själva 
muskeln. Allting sitter i hjärnan. 

J: Men som Helge sa att om han hade glömt en replik så kunde han börja artikulera den 
och så kom den.  Men det kanske är vanan. 

L: Ja men alltså så upplever man det men vad det handlar om är att man börjar sätta 
igång en tankebana i hjärnan som då allts… så säger man någonting och då hör man vad 
man säger och då går det in i öronen också och då förstärks det ytterligare och sen får man 
hjälp att komma ihåg resten. Och själva komihåget det sitter bara i hjärnan och kanske i 
viss utsträckning i ryggmärgen. Det där är man ju inte riktigt säker på men det är möjligt 
att en del motoriska färdigheter kan också så att säga läras in i ryggmärgen. Det är ju också 
en del av det centrala nervsystemet.74 
 

Det behövs ett samspel mellan textens formspråk och dess innehåll. Jag påstår 

inte att texten som medial form är otillräcklig, men stundtals missar 

korrektheten i teoretiska beskrivningar att ge en djupare förståelse av ämnet. 

Det finns en scen i Ja, hjärna! som är tagen direkt från en fallbeskrivning från 

hjärnforskarens Oliver Sacks praktik ur boken Mannen som förväxlade sin 

hustru med en hatt. Den inleds med att patienten får beskriva först ett klot och 

sedan en pyramid, vilket han enkelt kan göra. Det är när patienten konfronteras 

med en ros som svårigheterna tornar upp sig.  

 

LÄKAREN 
Ja, och vad tror ni att det är? 
PATIENTEN   Förbryllat 
Svårt att säga. Den saknar dom platonska kropparnas enkla symmetri,  
fast den nog kan ha en egen, högre symmetri…                                    
LÄKAREN 
Lukta på den. 
PATIENTEN 
Va? 
LÄKAREN 
Lukta på den!        
PATIENTEN Ser brydd ut. Men lyder artigt.                            
Plötsligt blir det liv i honom 
PATIENTEN  Utbrister 
Underbart! En nyutsprungen ros!75 

                                                 
74 Intervju med professor Lars Olson, hjärnforskare (Karolinska institutet den 21/2 2005). 
75 Peder Falk och Helge Skoog. Faktagranskning: Professor Lars Olson (Klara Soppteater i samarbete 
med Forskningsrådsnämnden, 1996) Ja hjärna – en vetenskapspjäs om hjärnan och dess vindlande 
värld., s.24. 
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Det finns i scenen en bild av det akademiska språkets korrekthet och 

tillkortakommande. Man kan förklara objektets form, dess yta och möjliga 

kvalitéer, men inte förrän luktsinnet kombineras med objektet får 

rollen/patienten klart för sig hela dess innebörd. Från de platonska kropparnas 

symmetriska objekt formuleras ordet ros med hela sin kontextuella innebörd. 

Den teoretiska beskrivningen var helt korrekt men samtidigt förståelsemässigt 

verkningslös, i kombination med övriga sinnen däremot en del i ett 

sammanhang. Det finns ett språklighetens tillkortakommande men det finns 

också den nyanserade dimensionen för en upplevelse som förstärks av en 

ordrikedom. En ”nyutsprungen ros” är mer innehållsriktig  information än om 

man helt enkelt hade kallat objektet blomma.  

Den fulländade definitionen av begreppet information är oerhört formbar. 

Information är ett fenomen som vi känner igen när vi ser det, vilken form den 

än antar.76 Det finns i teatervetenskapen en stor respekt för att kommunikation 

och information består av en helhet där texten endast står för en del av det 

totala värdet. Donald O. Case skriver bl.a att information stundtals tycks vara 

”… really more about documents /…/ than it is about people”. 77 Om man nu 

gör ett samhälle som är textbaserat så måste det finnas många funktioner i 

hjärnan som man bara stänger igen. Så frågan är om hjärnan är en sorts 

spegling av samhällstrukturen eller om samhällstrukturen som är en sorts 

spegling av hjärnan? Skådespelaren Helge Skoog håller med om att hjärnan är 

en sorts spegling av samhällstrukturen. Att man skulle kunna förändra den om 

man lever i ett bildmässigt samhälle. ”Då skulle den förändra sig”. 78 Teatern 

och vetenskapen bör öppna sig och vara nyfikna för varandra menar Helge 

Skoog. Teatern är en stängd värld och vetenskapen är en stängd värld. Genom 

att plocka upp nya influenser går det att hitta en effektiv 

informationsförmedling. 

 

                                                 
76 Donald O. Case, Looking for information. A survey of Resarch on Information Seeking, Needs, and 
Behaivor (London, 2002)., s.59. 
77 O. Case, 2002., s.13. 
78 Intervju med skådespelaren Helge Skoog (Café Röda Rummet den 11/2 2005). 
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J: En sista fråga. När jag berättade för kollegor på institutionen vad jag hade tänkt att 
skriva om fick jag repliken, ”Ska vi dansa alla kemiböcker, eller?” och så tänkte jag att det 
är en attityd som är ganska vanlig. 

H: Karolinska Institutet har ju faktiskt haft ett samarbete med dansare också, nu senast 
på Cirkus Cirkör. 99% okänd, hette den.   

(Ur; intervju med skådespelaren Helge Skoog )79 
 

 

                                    

 

 

                                                 
79 Intervju med skådespelaren Helge Skoog (Café Röda Rummet den 11/2 2005). 
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3.2 Konstfacksprojektet ”Texst”  
 

I detta avsnitt behandlas text ur ett konstperspektiv. Genom Konstfacks 

textprojekt diskuteras ramarna för litterära genrer kontra konst genrer. Projektet 

”Texst” söker efter former för text i utställningsrummet, därav projektets namn, 

man uppfann det felstavade ”Texst”, för att inom konstgenren laborera med 

olika former av framförande och diskutera skriftens möjligheter. Eftersom 

skriften är en fundamental informationsbasvara i biblioteksarbetet vill jag 

understryka att denna diskussion om skriftens möjligheter och uttrycksformer 

även har sin klara plats inom informationsvetenskapen.  

Konstfacks projekt ”Texst” diskut erar konstnärers textanvändning och hur 

man använder sig av text som en naturlig del i konstutställningar. Det 

intressanta är deras tankar om interaktionen mellan text, konst och om skriftens 

plats i utställningsrummet. Det skrivna ordet kan vara ett stödjande element i 

en utställning, men den kan även ha en bärande funktion. Skrift och bild 

beskrivs som skilda komponenter med möjlighet att samverka inom 

konstgenren i en självklar växelverkan. 

Projektet syftade till att studera textens funktion i utställningsrummet. 

Etablerade genrer där konstnärer använder sig av text är ”Artist books”, 

konstnärers egna böcker och ”Artist writing” om den förändrade funktion och 

nya läsart som texten får i ett utställningssammanhang. Genom ”texst” ville 

man skapa ett diskussionsunderlag för en utvidgad och fördjupad diskussion 

om textkonst och genom det uppnå en djupgående analys över dess funktion i 

konsten. ”Texst” fokuserar på ordets förmåga att inta olika funktioner med 

fokus på området mellan litteratur och bildkonst.80  

Man ville betrakta områden där texten fungerar nästan som litteratur, som 

en konstnärlig tillägning till texten fast inte i nödvändigtvis i bokform. En text 

som skulle kunna vara skriven på väggen, förmedlad av ljusslingor eller mer 

traditionsenligt tryckt som en bok eller en katalog. Det som skiljer 

                                                 
80 Texst, En antologi med svensk ord/bildkonst red. Magnus Bärtås (Stockholm 2004)., s.7ff. 
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installationen från litteraturen är att den, liksom teaterhändelsen, är tillfällig 

och flyktig vilket i sig är en kommentar till det litterära fältet striktare ramar. 

Lisa Torell och Anna Rosenberg är båda konstnärer och har deltagit i 

projektet ”Texst”. I bokform med avsnittet; ”Frågor om konst och litteratur” ur 

Texst. De menar att bildkonsten och litteraturen har oerhört åtskilda traditioner. 

Genom att ställa frågor till en konstnär, en författare en poet och 

litteraturkritiker samt slutligen en curator och konstkritiker resonerar de 

omkring relationen mellan litteratur, text och konst. Konstnären Bo Melin 

påpekar att konstnärers användning och inställning till att använda det skrivna 

ordet är att det är ett material av många. Ett material som också innebär en hel 

del begränsningar med tanke på att det inte finns ett universellt språkbruk. I och 

med användandet av en viss sorts skrivtecken definierar man på så sätt också 

mottagaren. Han påpekar också hur skillnaderna mellan litteraturens respektive 

konstens marknader ser ut. Medan distributionen av konst är ganska kostsam 

och tidsödande är litteraturen mera lättmanövrerad och åtkomligare. Författaren 

Maja Lundgren säger att boken på så sätt är mer odramatisk. En bok är praktisk 

den kan man ha, köpa eller låna på ett helt annat sätt än konstverk. Det finns 

ändå tillfällen när litteraturen sätts på piedestal, menar Maja Lundgren, där 

litteraturen på så vis hamnar i en onödig avskildhet. Själv skulle hon inte kalla 

sina ord för konst eftersom hon är rädd att läsaren skulle få en visuell 

inställning till dem. Samtidigt menar hon att det måste hända något mellan 

orden och konsten. Det intressanta är att föra samman dessa två olika 

uttrycksmedel.  

”Texst” tar upp fråga n om hur och när skrift är konst. Valet av genre, konst 

eller litteratur, har en stark inverkan på hur och i vilken traditionsanda alstret 

blir bemött Var går gränsen mellan litterärt uttryck och konstnärligt uttryck och 

vilken betydelse har den indelningen för mottagandet av det skrivna ordet? 

Curatorn och konstkritikern Stina Högkvist framhåller att det finns olika 

traditioner och statusförhållanden även inom kritikergenren. Där litteratur och 

litteraturkritik har den högsta statusen, medan dansen har den lägsta. Högkvist 

menar att man inom litteraturvärlden anser att en författare kan vara objektiv 

medan konstutövare ”verkar vara hänvisade till känslor och evig subjektivitet”. 
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Grundfrågan är, menar hon, ”… om det nu är text varför i helskotta ska man 

kalla det konst?”. Litteraturen utnämns till ”… den mest mossiga formen av 

alla konstformer”. 81 Konstbegreppet vidgas medan litteraturbegreppet står still, 

en bok är alltid en bok. Boken är statisk på det sättet att det inre förändras om 

och om igen men aldrig den yttre gestaltningen, formen. Boken passar på så 

sätt alltid sitt innehåll. Trots eller på grund av detta har den ändock enligt Stina 

Högkvist, den högsta statusen, ett vinnande koncept.82  

Magnus Bärtås säger att ”litteraturmänniskor” ofta anser att kon stnärer 

behandlar text med en viss slarvighet och rent litterärt kan det stämma, därför 

att litteratur och konst har olika kulturell kontext. Även konstnärer kan känna 

att deras ”texst” behandlas felaktigt när litteraturen tar en ordslinga gjord för att 

projiceras eller visas i ett speciellt sammanhang och plockar in den mellan två 

pärmar. Ibland har dessa båda kulturer svårt att samexistera. Det måste finnas 

en medvetenhet om vad som händer när man placerar ut en text fysiskt i 

rummet. Exempel på tryckta ord som påverkar människor rent fysiskt är till 

exempel reklamen och andra påbud av olika slag, förbud osv. Projicerad på en 

vägg ger alfabetiska tecken vissa signaler som är beroende av den rumsliga 

kontexten. 

 

Min son han gick på dagis och så sa han att; – Vi får inte putta på varandra.  – Nej, sa jag , 
det får man inte göra.  – Det står på väggen, sa han. Och det var en enorm skillnad för 
honom att man hade satt upp den här ordslingan på väggen alltså. Det var den kraften som 
finns i bannbullorna och sånt tänkte jag. Det finns en rent fysisk kraft i en text som står på 
en vägg. Det står på väggen. Eventuellt annorlunda än det som står i en pärm.83  

 
Att texten har en väldigt övergripande roll i vårt samhälle är något mycket 

påtagligt, en rent fysisk kraft. Som tidigare nämnts, kallar McLuhan det 

Gutenbergsgalaxen och menar att boktryckarkonsten formar det sociala 

skeendet på ett mycket övergripande sätt. Jack Anderson skriver om att även 

vårt sätt att administrera och handskas med detta material ger en samhällelig 

statusindelning i läskunniga och icke läskunniga. Vi lever i ett textuellt 

                                                 
81 Bärtås, 2004., s.16. 
82 Bärtås, 2004., s.13ff.  
83 Intervju med Magnus Bertås; projektledare, (Konstfack den 15/2 2005). 
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samhälle där den mesta informationen går via det skrivna ordet. Man kan 

skriva en recension om ett konstverk, men man målar ingenting om en bok, 

man ger inte en recension via en målning. Är det en av civilisationens bärande 

pelare att texten har fått en sådan genomslagskraft? Hjärnforskaren Lars Olson 

anser det och menar att skrivkonsten och dess möjligheter att bevara kunskap 

från en generation till en annan är suverän. Det faktum att man övergav 

muntligt berättande och skrev upp saker och ting var fullständigt avgörande för 

utvecklingen av civilisationen.  

… det skulle ju inte finnas, vi skulle ju inte vara någonstans utan det, då skulle det…jag 
menar för att komma ihåg allting som man måste kunna för att kunna göra grejor. Det 
skulle aldrig gå.84  

 

Även inom Konstfacks värld håller man med om detta. Det finns i textens 

språklighet, en rikedom i att kunna uttrycka sig på ett adekvat sätt. Ett 

nyanserat och djupgående språk ger ytterligare perspektiv på skeenden genom 

att det går att namnge intryck och stabilisera dom i ord som är tolkningsbara för 

andra. Människan har ett behov av att namnge saker, det är naturligt. Men även 

om det är så, är det viktigt att inte glömma bort att det finns en språklighet 

också inom konsten, även en målning innehåller en språklighet.  Det finns 

tankar om att det ständiga intellektualiserandet om konstverk bara saboterar 

upplevelsen av det. Men samtidigt är det så att ha den som kan formulera, den 

som kan tala om en upplevelse, skapar upplevelsen. Det kan liknas vid en 

person som betraktar ett landskap. Har man inga förkunskaper eller upplevelser  

av det, så kanske ordens språklighet inskränker sig till att påpeka att det är blått 

och så är det grönt. Medan en biolog eller bonde skulle ha en helt annan och 

djupare vokabulär och förklaringskompetens. Därför de har en djupare relation 

till objektet och också ett större behov av att uttrycka sig omkring det. Det finns 

ett stort värde i textens språklighet. Men det finns en gräns för vad den 

språkligheten kan åstadkomma också.85 

                                                 
84 Intervju med Lars Olson; hjärnforskare, (Karolinska institutet den 21/2 2005). 
85 Intervju med Magnus Bertås, projektledare (Konstfack den 15/2 2005). 
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Ludvig Wittgenstein har i Filosofiska undersökningar tänkt över ordets 

förhållande till verkligheten. Han frågar sig bland annat om den som aldrig känt 

smärta kan förstå ordet smärta. Om erfarenheten lär oss vad ordet innebär, är 

det bara inom sin egen kontextuella verklighet man kan relatera. Men han 

vänder även på sitt resonemang och påpekar att vi har anledning att tvivla på 

det första påståendet. Hur kan vi veta att någon inte kan förstå innebörden av 

smärta även om den personen aldrig fysiskt känt vad ordet innebär. 

”Förståelsen är en specifik, odefinierbar upplevelse ” .86 Frågan är vidare hur 

man meddelar något över huvud taget? Vad är meddelandets språkspel? 

Wittgenstein menar att vi är så vana vid meddelanden genom samtal så att vi 

tycker att hela poängen ligger i en förståelse av ordet. Om det talade 

meddelandet får en handling till följd så är det inte längre språkets omedelbara 

syfte.87 Han pratar också om språkets abstraktionskraft, att en ”… händelse ser 

annorlunda ut när den sker än när den inte sker”, eller ”… en röd fläck ser 

annorlunda ut när den finns än när den inte finns”. Han menar att språket 

abstraherar oss från just denna skillnad för vare sig det finns en röd fläck eller 

inte så kan man tala om den.88  

Vad som ger den övergripande och mest nyanserade informationen beror 

på individen, den rumsliga kontexten, i vilken medial form informationen 

kommer samt individens förmåga att läsa in en språklighet i mediet. En 

doktorsavhandling är till exempel av tradition textbaserad. Men så är inte 

riktigt fallet om man skriver en doktorsavhandling i konst. Där kan man ta fasta 

på att samma intellektuella och analytiska gång kan ha olika språklighet eller 

uttryck. Avhandlingen kan utformas som ett konstverk. Fem stycken 

avhandlingar utformade som konstverk ska så småningom läggas fram i 

Göteborg och även i Malmö kommer liknande doktorsavhandlingar att ge 

konstens språklighet en fysisk form. Det finns en problematik i det här. Det 

måste finnas en konstens interaktion med textens språklighet för att kunna ge 

doktorsavhandlingen en textbaserad förklarandedimension och det har 

                                                 
86 Ludvig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar övers. Anders Vedberg (Stockholm, 1998), s.122. 
87 Wittgenstein, 1998, s. 133. 
88 Wittgenstein, 1998, s. 151f. 
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diskuterats hur dessa avhandlingar ska utformas. Man har kommit fram till att 

texten ska finnas där som en reflexiv del. Den delen ska fungera som en 

beskrivning och ett resonemang kring arbetsprocessen. Magnus Bertås, som är 

en av de blivande doktoranderna kommer att lägga fram en avhandling som är 

beskrivande konst med ett textuellt supplement som redogör för den 

konstnärliga processen inifrån. För att ett konstverk ska fungera som 

doktorsavhandling måste man kunna få en delaktighet i arbetsprocessen och 

alla dess delmoment.89 Genom att titta på textens funktion i konsten går det 

också att se texten funktion i samhället i stort speglad genom konsten.  

 

M: Litteraturens system accepterar nästan inget annat än boken, kan man väl säga. Sen 
finns det ju omkringaktiviteter kring en bok som tillhör litteratursystemet. Men primärt är 
det boken som ett litteratursystem stödjer. Medans konstens system har en mycket större 
öppenhet i sina system kan man säga. Att i konstens system är det inga felaktigheter till 
exempel att lägga fram en bok på en utställning. Det skulle kunna ingå som en 
utställningsdel. Men också att ha helt andra textformer. Så det är ju rent systemtekniskt 
olika då med dom här fälten kan man väl säga. Men nu är det ju förståss så att det finns 
stora intressen i litteraturen för ett mycket mer så här…ett rums…många författare 
framförallt poeter är intresserade av ett rumsligt, alltså att betrakta en boksida som om det 
vore ett rum. Vi märkte det när vi gav ut den här boken att det var ett enormt stort intresse 
just från litteraturens sida. Att det kanske finns någon slags lite vantrivsel i dom här strikta 
ramarna som litteraturen har. 

J: Mm 

M: Att man kanske känner att varför är det så enormt hårt. Kring…alltså varför är ramen 
så hård?90 

 
Uttrycket ”textens rum” är en metafor, men Magnus Bertås menar också att det 

finns ett faktiskt rum. En rumslighet som upprättas mellan den läsande eller 

skrivandes blick och papperets yta, skärmen eller bokuppslaget. Det är ett rum 

som har sin tradition och som genomkorsas av ideologier.91 Dimitri Plax är 

konstnär och författare och han arbetar även med film och experimentell teater. 

                                                 
89 Intervju med Magnus Bertås, projektledare (Konstfack den 15/2 2005). 
90 Intervju med Magnus Bertås, projektledare (Konstfack den 15/2 2005). 
91 Bärtås, 2004., s 37.  
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I boken Texst, under rubriken ”Text i kontext, ett försök till statement”, 

diskuterar han interaktionen mellan text och bild. Dimitri Plax menar att en text 

är en bild, överallt. Alltid. Anledningen till detta är att ord väcker visuella 

associationer, vilket betyder att när vi registrerar det skrivna ordets innebörd 

översätter vi det automatiskt i bilder. Läsandet är, på det viset, en visuell 

process. Det mänskliga minnet fungerar som en omvänd dator där orden tar 

mycket mer plats än bilden. Han menar att texten har en omkringliggande 

kontext som skapar ordets laddning och betydelser. Men det har också bilden. 

Så vad är det för skillnad mellan det visuellas och det verbalas förhållande till 

kontext? Egentligen finns det inte någon skillnad alls – en text är en bild och 

det gör läsningen till en visuell process. Det som är intressant med hans 

resonemang är det faktum att han ser text såväl som bild underordnade 

kontexten. Beroende på kontexten reagerar vi på det sätt vi anser relevant.92 Det 

går att tolka som om rumsligheten, var vi befinner oss, vilket budskap som 

formas och vår språkliga närhet till informationens mediala form inverkar på 

hur vi tillgodogör oss informationens innehåll.  

Ylva Dahlman är arkitekt och adjunkt i formlära vid SLU:s institution för 

landskapsplanering. År 2004 kom hennes teknologie doktorsavhandling ut. Den 

behandlar sambandet mellan konstnärlig aktivitet och teoretiska studier och 

grundar sig i en studie av hur studenter inom natur- och samhällsvetenskapliga 

utbildningar fördjupar sin ämnesförståelse genom arbete med bilder. Som 

underlag för hennes tolkningar om hur elever uppfattade en inlärningsprocess 

som involverar bildkonst, används deltagarnas beskrivning av kursen i 96 

dagböcker. Ylva Dahlman kom fram till att genom konstnärligt arbete 

utvecklas en kreativ ingång till det studerade ämnet både vad gäller 

koncentrationsförmåga och förmågan att hitta problemlösningar. Man finner 

helt enkelt nya sätt att angripa problemställningar i teoretiska textbaserade 

studier genom att använda sig av bilden i informationssökningsprocessen. Hon 

pekar på att befintlig forskning antyder ett samband mellan positiv utveckling 

inom sitt ämne och ett konstnärligt informationsförfarande och att detta 

                                                 
92 Bärtås, 2004.,s.40f. 
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samband är tillräckligt påtagligt för en kunskapsteoretisk genomlysning.93 Att 

göra en akvarell av en föreläsning i mikrobiologi kan på så vis öka förståelsen 

av lektionens innehåll.  

När vi gör om tanken till en bild blir den ett hanterbart objekt för reflektion 

och betraktelse. Liksom texten gör bilden ett fysiskt avtryck av det tänkta. 

Tankens artikulation blir ett objekt och för att utveckla kunskap reflekterar vi 

över det objektet.94 Det är nödvändigt att hitta nya former för att uttrycka tankar 

på ett kommunikativt sätt. Nya och innovativa vägar att observera företeelser. 

Dessa vägar behöver inte vara verbala, inte ens textbaserade utan bildkonst. 

Ylva Dahlman menar att genom bilden kan till synes rationellt oförenliga 

erfarenhetskategorier sammanlänkas. Strävan är att hitta nya former för att 

kunna se bortom invanda rutiner i informationssökningsprocessen.95 

Ett annat exempel där ”rationellt oförenliga erfarenhetskategorier 

sammankopplas” är utställningen ”Teknik för livet om Experiment in Art and 

Technology”, Norrköpings konstmuseum 12/9  – 7/11 2004. Utställningen 

fokuserar på det tidiga mötet mellan konst och teknik. Den svenskfödde 

konstingenjören Billy Kluver, vars konstnärliga verksamhet började på 1960-

talet, står i fokus. Utställningens tema kretsar runt möjligheter till länkar mellan 

teknik och humaniora. I boken Teknologi för livet. Experiments in arts and 

technology skriver Carl-Henrik Svenstedt, med utgångspunkt i Billy Kluvers 

konstnärsskap, om E.A.T (Sweden). Gruppen som bildades vid K3 School of 

arts and Communication i Malmö och som söker en form för den individuella 

”multikompetensen” genom att sammankoppla konstnärer, forskare och 

tekniker. En möjlighet för språket att röra sig fritt över de gamla fackgränserna. 

Man vill utveckla begreppet ”konst som forskning” och vill med detta hitta 

forum för ett problematiserande av konstens tankebanor och ett utmanande av 

etablerade forskningsparadigmer. Vetenskapen ger konsten nya möjligheter till 

                                                 
93 Ylva Dahlman Kunskap genom bilder. En studie i hur studenter inom natur- och 
samhällsvetenskapliga utbildningar fördjupar sin ämnesförståelse genom arbete med bilder (Uppsala, 
2004), s. 112. 
94 Dahlman., 2004., s 196 ff. 
95 Dahlman, 2004., s.5. 
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uttryckssätt och konsten bryter igenom gängse mönster i det vetenskapliga 

tänkandet och skapar på så sätt nya utvecklingsmöjligheter.96 

Det innovativa i det här sättet att se på forskning är att man länkar 

forskaren, som är beroende av att kunna verifiera fakta, vilket är nödvändigt i 

en forskningsprocess, till konstnären som är oberoende av att kunna verifiera 

fakta vilket ger en dimension av förutsättningslöst nytänkande som också är 

nödvändigt för en forskningsprocess. Det finns ett givande och tagande mellan 

teori och praktik här som man kan ta till vara som en grundtanke inom 

informationsvetenskapliga domäner. Konst i informationsåtervinningsprocesser 

behövs, vilket inte betyder att det är mindre logiskt information eller mindre 

intellektuella tankegångar som kommer att formuleras. Snarare är det ett 

synsätt som vill ge ytterligare informationsdimensioner och en bredare 

informationsdepå att plocka från. 

                                                 
96 Billy Kluver Teknologi för livet: om experiments in Art and technology (Stockholm 2004), s188. 
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4. Analys 

4.1 Biblioteket 
 

Detta avsnitt resonerar omkring det konkreta biblioteksarbetet och återknyter 

avslutningsvis detta till uppsatsens inledande teoribildning; Medias budskap, 

ett postmodernistiskt strukturerat bibliotek, informationsbegreppets 

föränderlighet och konstens blick på text som form och arbetsredskap. Ett 

resonemang kring bibliotekets möjligheter samt en undran om det är en 

lagercentral för tillhandahållandet av textbaserade dokument som är målet för 

ett biblioteksarbete eller om det är ett färgstarkt kulturhus som är den mest 

effektiva och inspirerande platsen för texthantering.  

Min grundtanke är att finns det ett fysiskt rum finns det också möjligheter 

till ett informationssökningsbeteende där text länkas till utövande konst. 

Bibliotekets uppgift är traditionellt inte att tolka text utan förmedla den i sin 

statiska form. Böcker är ett oföränderligt material, har boken en gång tryckts så 

har informationsprocessen avstannat och stabiliserats i ett stilla bibehållande. 

Det ständigt aktuella är på ett helt annat sätt med i det virtuella 

informationslandskapet. Här är släktskapet med teatern lite närmare i 

möjligheten att förändra och uppdatera information. Som bibliotekarie har man 

texten som arbetsmaterial, vi ska förhålla oss till den virtuella texten i databaser 

och vi ska också förhålla oss till den statiska texten i boken. Statisk text har 

enormt många goda sidor. Bevarandet av perfekt placerade ordkombinationer 

inom skönlitterära verk och drama, samt möjligheten att ständigt kunna gå 

tillbaka till en stabil källa gör den statiska texten oslagbar. 

Informationsnavigatörens uppgift är att hitta rätt text inte tolka den. Men den 

skulle också kunna inbegripa inspiration till att hitta det man inte visste att man 

sökte. Som bibliotekarie och informationsspecialist kan man anamma 

teatervetenskapen genom att se möjligheter till att lyfta upp axplock av text 

med hjälp av utövande konst för att ge en effektivitet och en inspiration i 

informationsprocesser. Genom att se informationsmöjligheter ur en 

teatervetenskaplig synvinkel är det viktigaste att det är möjligt med innovativ 
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informationsförmedling inte att man nödvändigtvis ska omvandla all text till 

rörelse och tal. Därför att självklart ska man inte ”… dansa alla kemiböcker på 

biblioteket” men man kan, om det är kontextuellt försvarbart. Vad teatern kan 

tillföra biblioteket som fysisk plats är ett seende på information som ett ämne 

som med fördel kan upptas av flera olika sinnen. Men också ge en bild av en 

”informationshändelse” som är en del i en process. Minnet memorerar inte bara 

fakta utifrån en text utan även rörelse och ljud, lukt, bild och smak. Om minnet 

förstärks ytterligare av att ta alla sinnen till hjälp för att memorera, varför 

anammar man inte detta mer i informationssamhället?   

Diskussionen måste komma förbi den invanda indelningsprincipen i 

information eller kultur. ”Kulturdagis eller bokmagasin” som Svante Hallgren 

uttrycker det i sin artikel i tidskriften Ikoner, visioner och tradition. I Hallgrens 

artikel kontrasteras datorer, böcker och effektiva sökmotorer mot epitetet 

”kulturdagis” och han frågar sig vad man annars skulle kalla dagens 

folkbibliotek där man riskerar att skrämmas från vettet av sociala evenemang. 

Dåtidens folkbibliotek var däremot ”ett ställe dit man gick för att få 

information”. 97 I det här resonemanget är information likställt med text, resten 

är vad konstnären Dan Wolgers skulle ha uttryckt som ”krimskrams i 

marginalen”. 98 Men det går att se ett samarbete mellan konst, drama och 

bibliotek som ett informationsfördjupande koncept. Ett sätt att ge 

biblioteksarbetet ytterligare dimension och styrka. Även Hallberg använder sig 

av konst för att få fram budskapet i sin text, när han låter sin artikel illustreras 

med en talande karikatyr som med bildens hjälp visar en förtvivlad knästående 

biblioteksbesökare som förskrämt kvider fram sitt; ”Allt jag ville var att låna en 

bok”. 99 Bilden blir i sammanhanget ett sammandrag och en presentation av 

texten. Man kan förstå biblioteksbesökarens oerhörda dilemma när tecknaren 

har omgivit denne stackars informationssökande varelse med evinnerligt 

beskäftiga bibliotekarier som vill bjuda på kaffe, utställningar och musik om 

                                                 
97 Tidskriften Ikoner, vision och tradition Nr.3 1999, ”Kulturdagis eller bokmagasin” av Svante Hallgren, 
s.29ff. 
98 Dan Wolgers, Brännpunkt Karlstads Universitet (Statens konstråd, 2000). 
99 Hallgren, 1999, s.29ff. 
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vart annat samt inget annat högre önskar än fullständiga rättigheter. Så kan det 

gå till på ”kulturdagis”.  

Det intressanta med artikeln är att den ställer text, pappersbaserad och 

virtuell, som en motpol till konstevenemang. Ska vi ha kvar biblioteket som 

informationscentral eller ska vi ha ett sammelsurium av konstevenemang. I 

begreppet ”kulturdagis” ligger hela det tänkesätt som förhåller sig naivt okritisk 

till det textuella samhälle vi lever i. Men man ska inte dansa alla kemiböcker på 

biblioteket, däremot skulle man kunna informera om en nyhet inom ämnet 

genom att, på ett genomtänkt sätt, använda innovativa informationskanaler 

anpassade till biblioteksverksamheten. 

På Stockholms stadsbiblioteks filial; Hässelby villastad, finns vikväggar 

som gärna utnyttjas av den lokala pensionärsföreningens akvarellmålningar. 

Samt en glasmonter på en halv gånger en kvadratmeter för den som har en bra 

konkretiserad idé att ställa ut. Men dessa finns där ändå och det är bra. 

Biblioteket har även ett mindre inglasat rum där det bedrivs 

läxhjälpsverksamhet. Där är det också tänkt att man kan få slå sig ner för att 

spela spel. Till exempel rollspelsliknande spel som Talisman och Drakborgen 

vilka behöver tid och plats. Hässelby villastad har även haft en utställning av 

ungdomars sångtexter till hiphoplåtar. Där utnyttjade man skyltfönstret ut mot 

Hässelby villastads köpcenter som utställningsplank. Det är också det vi 

förväntar oss av utställningar på mindre folkbibliotek, att det finns något man 

kan titta på och bergrunda över. Det som inte förväntas är att konsten skall vara 

i symbios med texten. Att konsten ska samarbeta med det som är 

biblioteksfärens grundämne, texten. Men det skulle kunna gå att intensifiera 

interaktionen text och konst till en informationsmässig symbios.  

Vällingby bibliotek står 2004/2005 inför en ombyggnads och nydanings 

process, där arkitekter i samråd med bibliotekarier och övrig personal på 

Vällingby bibliotek ska forma det biblioteksrum som dom vill arbeta i. Det 

intressanta med deras tankar omkring sin arbetsplats är att det finns en hel del 

idéer om att utnyttja rummet och använda sig av innovativ 

informationsförmedling. Bland annat genom att skapa rum för utställningar 

genom att använda sig av hyllor på hjul. Man har även införskaffat en 
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ljudanläggning. Vällingby biblioteksrum har en riktig primadonnatrappa som 

även den är tänkt att kunna användas som plats för föredrag, poesiuppläsning 

eller övrig förmedling av ord i tolkad form. Man har tänkt över och har 

pågående samtal om interiör, exteriör samt skyltning.  Men, det finns ingen 

procentandel i budgeten som är avsatt till program över huvud taget. 

Undantaget är barn/ungdomssidan som får en del pengar till sådan verksamhet. 

Frågan är varför det sätts en åldersgräns. Det är samarbetet med bibliotekets 

vänner och i viss mån ABF, vars bidrag räcker till ca ett författarbesök per 

bibliotek och år, som gör att det ändå finns möjligheter till evenemang av olika 

slag. I referenssamtal med enhetschef för Hässelby/Vällingby biblioteksfilial, 

Lotta Hansson, framkom tydliga önskemål om bildandet av ett biblioteks råd 

vars uppgift skulle vara att se till att det fanns tillgång till programpengar. Det 

är en viktig del i biblioteksverksamheten även för barn över 18 år.100  

Utövande kultur har en plats i den textbaserade domän som utgörs av 

biblioteksrummet, den platsen kan utökas ytterligare. Det är interaktionen 

mellan text och konstnärligt uttryck som kunde lyftas ännu mera. Magnus 

Bärtås skriver i förordet till Texst om den konstnärliga ”… viljan att skapa ord, 

ljud och bilder som verkar okända, trots att de kanske finns mitt ibland oss, och 

som tar sig in i människors medvetande för att där bilda hala punkter. Uttryck 

töms på kraft eller återaktualiseras”. 101 Jag tolkar det som en vilja att visa 

invanda företeelser ur nya infallsvinklar. Ylva Dahlman skriver följande i sin 

avhandling som ger en beskrivning av att komma vidare och hitta innovativa 

lösningar och svar;  

Medvetet arbete med bilder innebär att rationellt oförenliga erfarenhetskategorier 
sammanförs och att världen därigenom artikuleras i nya former. Detta sker genom att 
motståndet mot att lämna bekanta kategorier förmås kapitulera. Föreställningsförmågan 
ökar därmed och världen framstår som mer komplex genom att fler möjliga alternativ visar 
sig och förmågan att planera, formulera och lösa problem växer. Processen som samtidigt 
består av ett fasthållande vid gamla erfarenheter och en strävan mot nya, innebär att när 
världen accepteras som en ny artikulation har kunskapen vuxit och förhållandet till världen 
har förändrats.102 

                                                 
100 Telefonintervju med Lotta Hansson, Enhetschef för Hässelby/Vällingby biblioteksfilial  (21/2 2005). 
101 Bärtås, 2004., s.9. 
102 Dahlman 2004, s. 206. 
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Ylva Dahlman menar att vad som behövs är en teori som länkar erfarenhet med 

akademiska prestationer. En teori som förklarar sambandet mellan kognitiva 

färdigheter, som tar upp konstnärligt arbete i alla dess former och vilken 

funktion dessa färdigheter skulle kunna ha i ett akademiskt arbete. Genom att 

visa upp det välkända, slentrianmässiga på ett nytt sätt är tanken att förvandla 

det vanliga till något ovanligt. Utveckla erfarenheter, förståelse och intellekt är 

idén med konst i undervisning.103 

Vad jag söker efter är ett mera konstruktivt samarbete mellan texten som 

form i bemärkelsen typografiska tecken och dess innebörd. Formen är 29 olika 

bokstäver som vi tolkar allt eftersom de är uppradade i olika kombinationer, 

innehållet lika stort som möjligheten till motiv utifrån våra grundfärger. 

Bibliotekets grundläggande arbetsredskap är alfabetet. Men om vi bara 

förhåller oss till texten som form, om vi bara ser bibliotekarien som en länk till 

rätt alfabetiska kombinationer så missar vi möjligheten att, fullt ut, utnyttja 

biblioteket i dess fysiska form. Biblioteket som byggnad ger en enorm 

möjlighet att länka textens innehåll till konstnärligt utförande av aktuella 

teman. Vilket i sin tur skulle ge arbetet med böcker ett konkret uttryck samt 

fånga in och ge smakprov på bibliotekets informationspotential. Resurser som 

finns men inte åskådliggörs skulle kunna lyftas fram genom att låta text och 

konst kommentera varandra.  

Ett exempel är den performance som ägde rum på det, då, ännu inte 

öppnade medborgarplatsens bibliotek. Söndag den 16/1 2005 hölls en 

”S krivperformence” kallad textonika. Magnus Bertås var en av producenterna. 

Han berättar att konstnären Elin Strand fått uppgiften att göra nya 

utsmyckningar för biblioteket. Hennes lösning var att det skulle produceras 

text. Hon var ute efter att det skulle vara en organisk text och ville skapa en 

situation där man utan förberedelser och med knappa tidsmarginaler 

producerade nya texter. Dessa ord skulle sedan utgöra råmaterialet till hennes 

installation på biblioteket. Konstverket skulle kunna beskådas som fragment på 

glasväggar ut mot medborgarplatsen. När man sedan går in i biblioteket kan 

                                                 
103 Dahlman, 2004, s. 106ff. 
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man hitta hela verket. Fragmenten på fasaden är som uppblåsta brottstycken av 

texten.104 Konstnären Elin Strand engagerade arton dramatiker, musiker och 

författare. Medverkade gjorde också slampoeten Emil Brikha, 

performenceartisten Maya Hald och journalisten Lawen Mothadi.. Tillsammans 

skulle de utforma det 93 kvadratmeter stora konstverket. Temat för texten är 

”språkets motstånd och kampen med orden och uttrycket”. Uttryck et 

”textonika” grundar sig i tanken på skrivandet som en ”vardaglig arbetsopera” 

där ljudet från datorns tangentbord får stå för musikaliteten och stavfel är 

tillåtna.105 I Svenska Dagbladets kulturdel den 16/1 2005 kallas ”Textonika” en 

offentlig utsmyckning.106 Men det är också en kommentar till vårt 

förhållningssätt till texten. En kommentar till de strikta ramar som litteraturen 

som form har. Att blåsa upp valda delar av en producerad text är också ett sätt 

att säga; här är ett axplock av vad som finns på biblioteket. Genom att låta det 

finnas felstavningar låter man det också bli en spricka i de litterata 

konventionerna. Men det finns andra idéer som inte bara kommenterar mediet 

text som sådant utan även visualiserade tankar om och betraktelser över till 

exempelvis biografin som företeelse.  

Det finns exempel på installationer för biblioteksrummet som är en 

kommentar till olika genrer som finns inom bibliotekets väggar. Magnus Bertås 

undersökte biografin som företeelse och menar att det är en paradoxal form av 

berättelse i den bemärkelsen att hela livsförlopp skildras i en komprimerad 

form. Vad är viktigt i en persons livshändelse och vad utgör de bagateller som 

inte bör beredas plats inom biografins ramverk? Hans ide var att hitta en egen 

biografiform en slags ”statementform”. Det utmynnade i en biografi som 

byggde sitt innehåll på slumpartade fakta om utvalda personer och dessa fakta 

plockades upp under ca en veckas tid. Den baserade sig helt på samtal mellan 

konstnären och den person som skulle beskrivas. Biografin kunde sedan läsas 

på mikrofilmsläsare (”… med snygg design”) alternativt projicerade på ett bord 

på ett sätt som gjorde att bokstäverna ”rann” över en sektion med 

                                                 
104 Intervju med Magnus Bärtås, projektledare (Konstfack den 15/2 2005). 
105 ”Skrivkramp botas med cirkelträning. Skrivkonst på bibblan”, Dagens Nyheter kultur den 13/1 2005. 
106 ”Stafettext ska pryda biblio teksvägg”, Svenska Dagbladet kultur den 16/1 2005. 
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läsmöblemang. Biografiformen kan man förvänta sig att hitta på ett bibliotek, 

liksom berättande i textform. Men formen är förändrad därför att texten 

projicerades direkt på ett bord ”… så allting tillhörde biblioteket men det var 

ändå en tiltad form liksom”, en förskjuten läsform. 107 När det gäller 

mikrofilmsläsarna, så fick betraktaren sitta och veva fram texterna. Olika 

lösningar utvecklades beroende på olika rumsliga förhållanden. I Japan 

använde man sig av stora banderoller på husväggar för att projicera biografin.108 

Det finns olika former av innovativ verksamhet på bibliotek. Avsnittet om 

”Vetenskaplig teater” diskuterar en dramatisering av neurobiologiska 

teoribildningar, men det är också en diskussion om drama och dramatisering av 

fakta och fiktion. Det är inte bara akademiska teorier som passar teaterformen 

utan även dramatiserade berättelser och sagor. Dramatisering av text är en 

viktig del i biblioteksarbetet. Willmar Sauters koncept ”teaterhändelsen” är ett 

teoretisk förhållningssätt som fokuserar på ögonblickshändelsen i en process. 

En informationsprocess böljar inte fram som ett abstrakt gungfly utan tar 

avstamp i de konkreta kunskapsparadigm som råder och i konkreta händelser 

som tilltalar flera sinnen samtidigt. 

McLuhan påpekar att de olika mediala formspråken har inneboende 

budskap som formar och omformar samhällsstrukturer. Buckland och Rayward 

beskriver vikten av att sätta in informationsbegreppet i ett historiskt skeende 

och tar upp frågan om det är en produkt eller en process man bör studera. Gary 

P Radfords postmodernistiska förhållningssätt till biblioteket som plats anser 

jag vara en del i ett förhållningssätt till informationsbegreppet som menar att 

kunskap är en ständig process som genomkorsas av olika ideologier. Mc 

Luhans budskap har sin plats i ett postmodernistiskt strukturerat bibliotek 

därför att det i ett sådant bibliotek måste finnas en öppenhet för ideologiska 

förändringar. Det måste då också finnas en öppenhet för de olika 

medieformernas språklighet därför att de är en del av dessa ideologiska 

förändringar. För att kunna hitta en balans mellan subjektivitet och objektivitet  

                                                 
107 Intervju med Magnus Bärtås, projektledare (Konstfack den 15/2 2005). 
108 Intervju med Magnus Bärtås, projektledare (Konstfack den 15/2 2005). 
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i informationsprocessen behövs inte bara böcker med vitt skilda innehåll, det 

behövs även en betraktelse över mediernas budskap. Kanske betraktas de olika 

mediernas språklighet bäst genom att man låter dem kommentera och 

kommunicera med varandra, låta dem reflektera över varandras form och 

uttrycksförmåga.  

Konkretiserat betyder det att en text kan kommenteras av bildens 

språklighet, vetenskapliga teoribildningar av teaterformen, databaser eller 

texten som företeelse av konstnärliga installationer. Magnus Bertås 

biografiform kommenterar sin genre, medborgarplatsens biblioteks ”textonika” 

kommenterar berättande text och Klara Soppteater dramatiserar akademiska 

teoribildningar i ett kommunikativt samarbete med Karolinska Institutet. Detta 

är arbetssätt som breddar informationshändelsen och som biblioteket som 

förmedlare av information kan ta till vara genom att blanda berättartradition, 

boktryckarkonst och googlande på ett mer informationseffektivt och mindre 

särskiljande sätt.   
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4.2 Avslutande kommentar  
 

Är det ur biblioteks och informationssynpunkt önskvärt att fokusera på text 

genom konstnärlig visualisering? 

Ja. Olika mediala former bör kommentera och komplimentera varandra i en 

postmodernistisk biblioteksanda där en medvetenhet finns om 

informationsprocessens subjektiva egenskaper. Textens mediala form har 

närmast slentrianmässigt givits en tyngre faktamässig status än den 

rörelsebaserade teaterformen. Detta måste diskuteras därför att den 

inställningen formar biblioteket som fysisk informationscentral.  

Konkret konstnärlig visualisering av text är ett bra fundament för en 

informationsprocess som ska innehålla en så nyanserad bild som möjligt. Det är 

viktigt att låta biblioteket som fysisk plats vara inspirerande på många olika 

sätt.  Det är som blivande informationsförmedlare jag tror på att arbeta med 

information ur flera infallsvinklar. Information som text, alfabetiska 

typografiska former, information som bild, en visuell retning för hjärnbalkens 

synapser och information som rörelse för ”musk elminnets” skull. Dan Wolgers 

myntade uttrycket att konsten ofta är sett som ”krimskrams i marginalen” och 

inte som en nödvändig informationslänk. Krimskrams i marginalen går lätt att 

plocka ur de ekonomiska ramarna för en verksamhet. Ut med julgranspyntet 

och fram för den rena granen. God jul. 

Praktisk konstutövning och teori ska inte samarbeta på grund av att det ena 

står för känslor och det andra för intellekt. Någon sådan distinktion gör inte jag, 

lika lite som jag skulle göra en genusvetenskaplig definition av kvinna som 

känslor och man som intellekt. Konst eller sökmotorer är 

informationsförmedlare i lika hög grad som man och kvinna är människa och 

det är väl ingen som skulle komma att påstå, i dessa upplysta tidevarv, att dessa 

två inte innehåller både intellekt och känslor. Jag menar att vi ska utveckla ett 

samarbete med konstutövning och gå mot att alla bibliotek ska vara kulturhus 

därför att interaktionen mellan olika mediala former ger en effektivitet i 



 66 

informationsåtervinningsprocessen som är, inte bara önskvärt utan, en bra 

grund för ett textbaserat biblioteksarbete.   

Intressanta projekt för biblioteksrummet skulle kunna vara konstruktiva 

samarbetsprojekt, installationer av och med olika konstformer. Det gör 

bibliotek som fysisk plats till något väsentligt och syresätter också den textuella 

traditionen. Teaterteoretikern Willmar Sauter talar om teaterhändelsen. I och 

med detta begrepp tar han hänsyn till teaterns hela rum. Scen salong, publik, 

skådespelare, aktion på scenen och omkringhändelser, även de impulser som en 

föreställning genererar finns där. Om vi på samma sätt kunde se på 

informationshändelsen, som en händelse som genererar impulser, där sättet att 

få information är avgörande för dess fysiska uttryck när tankarna har 

stabiliserat sig till ett praktiskt förlopp. På samma sätt som vi på ett självklart 

vis integrerar datasystem som en del av bibliotekets vardag måste vi också 

integrera konst i informationsprocessen. En teoribildning och forskning som 

länkar konstnärligt arbete med akademisk teori är därför önskvärt inom den 

informationsvetenskapliga kunskapsdomänen. I det praktiska biblioteksarbetet 

är det eftersträvansvärt att ha ett väl utbyggt samarbete med institutioner för 

utövande konst. Axplock av vad bibliotekets informationsresurser har för urval, 

kunde på så sätt åskådliggöras. Inte slumpvis utan i genomtänkt 

marknadsföring av bibliotekets informationsresurser av fakta och fiktion, med 

syfte att skärpa informationsförmedlingsprocessen och ge inspiration.  
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4.3 Sammanfattning 
 

Uppsatsen behandlar text som form och arbetsredskap på biblioteket utifrån 

frågeställningen; Är det ur biblioteks- och informationssynpunkt önskvärt att 

fokusera på text genom konstnärlig visualisering? Den röda tråden genom 

uppsatsen är texten; Text som form och arbetsredskap på biblioteket. Syftet är 

att länka tankar från teatern och bildkonsten till biblioteksarbetet genom att 

fokusera på det skrivna ordet och dess uttrycksmöjligheter i en 

informationsprocess. Det går att se ett samarbete mellan konst, drama och 

bibliotek som ett informationsfördjupande koncept. Min tes är att liknande 

budskap kan nå fram via en mängd olika medier. Att låta olika mediala former 

samverka och kommentera varandra ger en klarhet i vårt sätt att kunna möta 

mediet som ideologi och ger informationsprocessen ytterligare djup. 

Den teoretiska delen diskuterar text genom att länka biblioteks- och 

informationsvetenskap till teatervetenskapliga tankebanor och konstens syn på 

litteraturen. Teoridelen behandlar även Marshall McLuhans tankar om att ”The 

Media is the Message” samt tar upp postmodernistiska tendenser inom 

bibliotekssfären genom att diskutera dessa strömningar via två artiklar som 

specifikt behandlar detta.  

Den undersökande delen tar avstamp i två konstprojekt som båda förhåller 

sig till text på ett innovativt sätt, Stockholms Stadsteaters samarbete med 

Vetenskapsrådet; ”Vetenskaplig teater” och Konstfacks arbete med text som 

konst; ”Texst”. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med en hjärnforskare, 

en skådespelare samt en konstnär och diskuterat textens möjligheter, ramverket 

för litteraturgenrer kontra konstgenrer samt informationsförmedlingsprocesser 

med dessa. Kompletterande samtal har gjorts med bibliotekschefen för 

Hässelby/Vällingby biblioteksfilial samt Vetenskapsrådets projektledare för 

”Vetenskaplig teater”.  

Min slutsats är att bibliotek med en postmodernistisk kunskapssyn har 

uppgiften att inom en ordnad samling av dokument både kommentera 

ordningen som sådan och texterna inom denna ordning. Att kommentera både 
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form, struktur, media och innehåll är nödvändigt i ett samhälle som 

översvämmas av information. Det är därför önskvärt att fokusera på text genom 

konstnärlig visualisering ur biblioteks och informationssynpunkt.    
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