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Abstract 
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tions for future development of PIM tools. 
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1 Inledning 

There's a fundamental difference between searching a universe of documents created by 
strangers and searching your own personal library. When you’re freewheeeling through ideas 
that you yourself have collated...there is something about the experience that seems uncannily 
like freewheeling through the corridors of your own memory. It feels like thinking. (Johnson, 
S.B, New York Times 2005-01-30, i Jones 2007a, s. 7). 

Personal Information Management (PIM) är ett relativt nytt forskningsområde 
vilket utgör en komplettering till informationsvetenskapen och har en individin-
riktad utgångspunkt för undersökningar av den personliga informationshantering-
en. Inom PIM studerar man den personliga användningen, organiseringen, förva-
ringen och underhållet av information, i digital eller annan form, i en arbetssitua-
tion eller i hemmet. (Boardman & Sasse 2004, s. 583; Jones 2007b, s. 453). Till 
exempel är organiserings- och sökverktyg, kalendrar och agendor av särskilt in-
tresse, och vidare hur val av dessa påverkar arbetsbördan och användningen av 
information. PIM-forskningen har en särskild infallsvinkel i det att den undersö-
ker vad som händer efter det att informationen är skapad eller funnen, och vilka 
faktorer som spelar roll i beslutsprocesserna gällande varför och hur informatio-
nen sorteras, organiseras, lagras och återanvänds.  

Jag ville med denna undersökning kartlägga hur konstnärer, en inom forsk-
ningen om informationsanvändning både bristfälligt studerad och särpräglad 
grupp (Cobbledick 1996, s. 344; Cowan 2004, s. 14), använder sina personliga 
samlingar, och vidare hur denna användning avspeglas i deras konstnärliga pro-
duktion. Det var denna studies syfte att, genom att förklara hur denna grupp för-
håller sig till och använder sina personliga samlingar, utveckla en bredare och mer 
nyanserad förståelse av PIM och den personliga samlingen, och i synnerhet av 
relationen mellan den personliga samlingens organisering och hur den används. 
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2 Forskningsöversikt 

Personal Information Management 
Inom Personal Information Management (PIM), studerar man hanteringen av 
information inom det personliga informationsområdet, definerat som den person-
liga information som är inom en persons kontroll, och man studerar där den per-
sonliga användningen, organiseringen, förvaringen och underhållet av informa-
tion, i digital eller annan form, i en arbetssituation eller i hemmet (Boardman & 
Sasse 2004, s. 1; Jones 2007b, s. 453, 462-463). Det ökade intresset för PIM kan 
ses som en respons till att nya utmaningar vuxit fram till följd av landvinningar 
inom ny teknologi, vilket har lett till att en person idag hanterar allt mer informa-
tion i sin vardag. En annan anledning till det ökade intresset är att informationsve-
tenskapen tidigare har fokuserat mer på vad som leder fram till dess att informa-
tionen är funnen, med resultatet att forskningen om informationbeteende har igno-
rerat den efterföljande hanteringen av den insamlade informationen (Whittaker 
2011, s. 5).  

PIM utgår från individen och är ett inkluderande forskningsfält i det att det in-
tresserar sig för både de bakomliggande kognitiva processer som ligger till grund 
för varför och hur en person sparar sin personliga information, och för de verktyg 
som används i denna hantering. PIM angränsar och överlappar därför flera andra 
forskningsområden, däribland människa–datorinteraktion, kognitiv psykologi, in-
formationsåtervinning, informationsvetenskap och kunskapsorganisation (Jones 
2007b, s. 454).  

Hur en persons PIM ser ut och fungerar studeras ofta utifrån en övergripande 
uppdelning i handlingsområdena sparande, organiserande, och återfinnande. 
Dessa tre områden är tätt sammansatta och har det gemensamma målet att etablera 
och upprätthålla kopplingar mellan information och behov (Whittaker 2011, s. 3; 
Jones 2007b, s. 464-465).  

Sparande 
Personer tenderar att spara mer information än vad de behöver och har också 
mycket svårt att göra sig av med information när de sovrar i tidigare insamlat ma-
terial (Whittaker 2011, s. 9, 23). Detta beror delvis på att det är mycket svårt att 
förutse framtida behov och vilka dokument som kan komma behövas flera år 
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framåt i tiden. Förutom att denna beslutsprocess är krävande, så är det att organi-
sera den information som faktiskt sparas ett åtagande i sig. Ett idag möjligt alter-
nativ till att på förhand sovra och organisera material innan det lagras utgörs av 
”spara allt” som en strategi. Detta är dels en följd av att lagringsutrymme i form 
av hårddiskar och molntjänster har sjunkit i pris, och dels av att de sökverktyg 
som används för att finna rätt information i stora och/eller oorganiserade samling-
ar har blivit allt effektivare (Whittaker 2011, s. 23). Denna strategi innebär visser-
ligen att den inledande och komplicerade beslutsprocessen undgås, men överac-
kumulering, effektiva sökverktyg till trots, präglas dock av problem i form av 
försvårad översikt och att relevant material lätt försvinner i det överflödiga mate-
rialet (Marshall 2007, s. 61). 

Att stora mängder material sparas innebär också att det i de flesta fall distri-
bueras över ett flertal lagringsenheter, vilket lätt leder till informationsfragmente-
ring, ett vanligt förekommande problem inom PIM. Ett exempel på informations-
fragmentering är då en person kopierar information mellan olika arbetsstationer 
och därför senare behöver jämföra olika versioner av samma fil för att utröna vil-
ken som är den senaste revideringen. Detta har stora implikationer både på indi-
vid- och organisationsnivå, dels i den förlorade tid som spenderas på att finna rätt 
dokument eller på att sammanfoga olika versioner av samma dokument som bear-
betats parallellt, men också då det ökar risken för att säkerhetskopiering fallerar på 
grund av bristfällig översikt (Henderson 2011, s. 1-3). 

Organiserande 
Det organiserande arbetet är en kognitivt krävande process då det i grunden hand-
lar om att försöka förutse framtida behov och användning av informationen 
(Whittaker 2011, s. 36). Hur den enskilde personen föredrar att hantera information 
beskrivs ofta inom PIM som sorterande eller staplande (Henderson & Srinivasan 
2009, s. 395; Jones, Dumais & Bruce 2002, s. 392 ), en återkommande referens till 
en inflytelserik artikel av Thomas W. Malone där han beskrev två strategier för 
organisering av dokument i kontorsmiljö. De sorterande personerna föredrog att 
sortera dokument i mappar medan den staplande gruppen föredrog att ha doku-
ment synliga och placerade i löst definerande högar där de också fyllde en påmin-
nande funktion (Malone 1983, s. 110-111). Han poängterade i samma artikel just 
vikten av de påminnande funktionerna som de organiserande strategierna fyller; 
det att komma ihåg något är ofta lika viktigt som att det är lätt åtkomligt (Malone 
1983, s. 106). 

Även om en person tydligt faller in i någon av dessa två huvudkategorier så 
använder denne sig dock av många olika och inte helt överensstämmande metoder 
för att sortera och organisera information, mycket beroende på vilket PIM-verktyg 
som används och på vilken typ av material det handlar om; det är till exempel stor 
skillnad på att hantera semesterbilder i pappersform och reklam man fått via e-post, 
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och det att strategierna skiljer sig åt bidrar till olika former av informationsfrag-
mentering (Jones 2007b, s. 453).  

Hur den personliga informationen organiseras utgör också ett stöd för kreativt 
tankearbete, men det finns än så länge lite dedikerat stöd för denna typ av an-
vändning. Ina Fourie föreslår i en artikel att PIM-verktyg för referenshantering, 
till exempel Zotero eller EndNote, bör kunna kommunicera med program för min-
neskartor, detta för att underlätta konceptuella och kreativa kopplingar mellan 
olika typer av dokument (Fourie 2011, passim).  

Återfinnande 
Det är många skillnader mellan återfinnande sökning i den egna samlingen och 
det att söka efter ny information i offentliga samlingar och resurser. En framträ-
dande sådan skillnad är att de organiserande strukturerna i den egna samlingen 
ofta är skapade av personen själv, medan sökning i offentligt material sker i mil-
jöer skapade av någon annan.  

När det gäller sökverktyg så har persondatorernas sökfunktioner gått mot en 
mer stegvis process vilken möjliggör avgränsning av de första sökträffarna via 
facetter. Denna utveckling har dock inte lett till att personer förlitar sig mer på 
sökfunktioner; de föredrar fortfarande att navigera via foldersystem som tillhan-
dahåller överblick, kontext och tydligare kontroll genom en linjär sökprocess (Jones 
2007b, s. 52; Teevan m.fl. 2004, s. 421-422; Bergman m.fl. 2010, s. 2426; Barre-
au och Nardi 1995, s. 40).  

Båda huvudstrategierna för att återfinna sparad information, Navigation och 
Sök, har sina styrkor och svagheter. Navigation förlitar sig på folderstrukturer och 
visuella representationer för att leda fram till dokumenten. Denna strategi har till 
fördel att den ger stegvis återkoppling under själva sökprocessen, i form av be-
kräftande resultat då personen öppnar en folder, och på så vis låter personen följa 
en folderstrukturs interna logik fram till dokumentet (Barreau & Nardi 1995, s. 
40; Whittaker 2011, s. 10). Detta innebär dock inte att en folderstruktur per auto-
matik utgör en hjälp i navigationen; folderstrukturer i stora samlingar kan lätt bli 
för djupa, obalanserade eller dåligt strukturerade, till exempel i hur material är 
organiserat i förhållande till format, och därför vara svårnavigerade (Jones 2005, 
s. 1505; Henderson & Srinivasan 2009, s. 402).  

Sök förlitar sig på sökfunktioner, till exempel Apples Spotlight eller Micro-
softs Windows Search, sökverktyg som möjliggör det att söka dokument via ett 
dokuments namn, format, innehåll och/eller annan metadata. Sök kan utgöra en 
mycket effektiv metod för återfinnande i det att man snabbt kan söka utifrån flera 
av ett dokuments egenskaper, men är samtidigt helt beroende av att användaren 
kan komma ihåg att det aktuella dokumentet existerar och har nog kunskap om 
dess sökbara egenskaper (Gonçalves & Jorge 2003, s. 58). Denna metod innebär 
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också att filer konsekvent måste förses med tillräckliga metadata för att göra en 
sökning effektiv, ett åtagande som både tar tid och planering.  

Återfinnande som delområde inom PIM har på senare tid fått ökad uppmärksam-
het, och mycket fokus läggs på utvecklingen av effektivare sökverktyg (Elsweiler, 
Baillie & Ruthven 2011, s. 568). Detta sänker samtidigt kraven på organiseringen 
av samlingar i förhållande till att återfinna dokument, men andra aspekter, till 
exempel det att tillhandahålla en rik kontext till dokument eller det att en välorga-
niserad folderstruktur skänker överblick och stöd för tankearbetet, går till viss del 
förlorad i en bristfälligt organiserad samling (Cutrell, Dumais & Teevan 2006, s. 64).  

Verktyg 
Verktygen och dess påverkan på informationshanteringen spelar en central roll 
inom PIM; hur verktyg som programvaror, kalendrar och agendor är utformade 
kan antingen utgöra hjälpmedel eller hinder. De stora mängder information som 
en person idag kan samla på sig ställer höga krav på de verktyg som används i 
informationshanteringen.  

Mycket av den tidigare PIM-forskningen har präglats av gränsdragningen 
mellan olika verktyg, och studier har oftast begränsats till en enskild typ av infor-
mation, såsom e-post. Det har därför rått en brist på undersökningar som sträcker 
sig över flera verktyg och tittar på eventuella samband mellan användningen av 
dessa då personer ofta har olika strategier för olika typer av material och verktyg 
(Boardman & Sasse 2004, s. 584). Denna typ av övergripande förståelse är viktig; 
en persons PIM är inte begränsad till ett verktyg eller en dokumenttyp, och många 
av de problem som uppstår i en persons PIM är resultatet av den är spridd över 
många olika verktyg och strategier, vilket lätt leder till informationsfragmentering 
som ett resultat av att olika programvaror sparar information i olika foldrar eller 
format (Bergman, Beyth-Marom & Nachmias 2006, s. 271; Karger & Jones 2006, 
s. 77-78; Boardman, Spence & Sasse 2003, s. 2-3).  

En annan aspekt av verktyg är att de i olika grad är preskriptiva, till exempel 
genom de format och standarder som är förinställda i en mjukvara. Detta är ofta 
ett stöd under samarbeten då lite energi behöver läggas på att samordna material i 
många olika format. En annan sida av detta är att verktygs utformning också kan 
förmedla normer och förväntningar på hur de bör användas, till exempel i hur 
olika bröllopsplanerare formulerar olika förväntningar på en brud inför ett stun-
dande bröllop (McKenzie & Davies 2010, s. 795-797, 802).  

Samlingar 
Samlingar utgör organiserande redskap i hanteringen av det ständiga flödet av 
information en person möter i sin vardag. Samlingar i olika former, till exempel 
menyer, foldrar och innehållsförteckningar, är därför av intresse för de som arbe-
tar med informationshantering, informationsåtervinning och arkiv, då de spelar en 
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central roll i organiseringen av information och kunskap (Jones 2007b, s. 462; 
Karger & Quan 2004, s. 1159; Williams, John & Rowland 2009, s. 341; Bruce 
2005). William Jones beskriver den personliga samlingen som en medvetet ska-
pad del av det personliga informationsområdet som vanligtvis består av dokument 
som delar antingen format eller innehåll (Jones 2007b, s. 462-463). 

Forskning om informationsbeteende har historiskt sett mestadels ägnat sig åt 
olika former av informationsbeteenden där personen är på ständig jakt efter ny 
och offentligt tillgänglig information, detta i ett försök att förstå de interna och 
externa drivkrafter och motstånd som sökprocessen innefattar. Denna syn på per-
sonen beskriver en konsumentbetonad informationsanvändare med en slags brist 
som informationen återställer. Harry Bruce skriver dock gällande den personliga 
samlingens roll inom informationsbeteendeforskningen att de flesta modeller om 
informationsbeteenden implicit eller explicit utgår från att en person som söker 
information gör så i den personliga sfären först, och att de personliga samlingarna 
hör till denna (Bruce 2005). Att de personliga samlingarna tidigt i processen utgör 
ett sökområde innebär att samlandet och organiseringen av de personliga samling-
arna, och också skapandet av material till samlingarna, utgör delar av en förutse-
ende process som syftar till att tillhandahålla en personlig informationsresurs.  

Den enskilda personliga samlingen och hur den används är unika fenomen 
(Kelly 2006, s. 84), och det är en distinkt skillnad mellan att söka i externa källor 
och i den personliga samlingen; den personliga samlingen är anpassad för att kun-
na tillmötesgå förutsedda och specifika behov, och utgör en mycket annorlunda 
typ av sökterräng då den är begränsad i omfång i jämförelse med en offentliga 
informationsresurser och ett urval redan har gjorts.  

Den personliga samlingen formas av vilken typ av information som samlas in, 
hur den kurateras, sovras, organiseras, lagras och används. Den personliga sam-
lingen präglas dessutom ofta av dess användares tankebanor och kategoriserande. 
Detta betyder inte att organiseringen avspeglar en persons inre kategorier, men att 
de kan förmodas ligga närmare de kognitiva gränsdragningar och kopplingar den-
ne gör och på så sätt underlätta navigationen (Kaye m.fl. 2006, s. 277). 

Den personliga samlingen utvecklas i förhållande till många olika stimuli och 
behov (Williams, John & Rowland 2009, s. 344), och den organiseras och föränd-
ras över tid, vilket leder till att delar av samlingen överges, glöms, eller av misstag 
faller utom personens blickfång. Den personliga samlingen utgör därför ofta ett 
samspel av det redan upplevda, det glömda, och det man minns. Den glömda in-
formationen gör det möjligt att återupptäcka information, vilket innebär att den 
personliga samlingen också kan tillhandahålla en mer slumpmässig browsning, 
något som flertalet undersökningar har beskrivit som en preferens hos konstnärer 
när de söker information (Hemmig 2008, s. 356). 

Alla former av samlingar underlättar tillgången till information (Karger & 
Quan 2004 s. 1159), men storleken på samlingen och hur den utformats har stora 
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konsekvenser för hur den används. Rent strukturella aspekter, såsom djup och 
bredd på en samlings folderstruktur, påverkar hur snabbt användaren finner sin 
information (Bergman m.fl. 2010, s. 2426). När samlingar blir så stora att de är 
svåra att överskåda blir det organiserande arbetet särskilt bärande; till exempel så 
är bristen på, eller inkonsekvent applicerad, metadata i samlingarna ett vanligt 
problem som i hög grad försvårar arbetsflödet för discjockeys i deras hantering av 
mycket stora personliga samlingar av digitala ljudfiler (Lingel 2012, s. 570).  

William Jones skriver att ”Ett av PIMs ideal är att vi alltid har rätt information 
på rätt plats, i rätt form, och av tillräcklig omfattning och kvalitet för att möta våra 
nuvarande behov” (Jones 2007b, s. 453, egen övers.). När man studerar den per-
sonliga samlingen i ljuset av detta ideal så kan man se att den samling som an-
vänds aktivt måste vara föränderlig och kunna anpassas till skiftande behov.  

Informationsrester 
Michael Bernstein m.fl. undersökte vikten av informationsrester (eng. information 
scraps) inom PIM. De definerade informationsrester som ”en informationsenhet 
som faller utanför alla PIM-verktyg som designats för att hantera den” (Bernstein 
m.fl. 2008, s. 3, egen övers.). De fann att denna typ av information, till exempel i 
form av minnesanteckningar på papperslappar eller e-post som skickas till det 
egna kontot med information som inte passat in i något annat PIM-verktyg, fyller 
fem huvudsakliga funktioner: tillfällig lagring, kognitivt stöd, påminnelse, arkive-
ring, och för insamlandet av ovanliga typer av information (Bernstein m.fl. 2008, 
s. 28). Hur informationsrester används belyser tillfällen där verktygen inte räcker 
till och alternativa metoder och lösningar på problem i informationshanteringen 
växer fram. Detta kan därför vara ett mycket gynnsamt område att studera gällan-
de hur PIM verktyg bör utvecklas för att bättre kunna fylla dessa funktioner. Infor-
mationsrester tas upp i denna undersökning då flera av de bakomliggande behoven 
för dessa återspeglas i informanternas användning av de personliga samlingarna. 

Konstnärerna 
Det fåtal undersökningar som ägnats åt konstnärers särskilda informationsbehov 
och informationsbeteenden har haft skilda utgångspunkter (Hemmig 2008; Cowan 
2004; Cobbledick 1996; Mason & Robinson 2011), och en stor del av den tidigare 
forskningen har i första hand intresserat sig för studenter, universitetsanställda och 
bibliotekarier. Detta har haft följden att yrkesverksamma konstnärer utan koppling 
till universitet eller institutioner inte är representerade i undersökningarna, vilket 
också påpekas av Sandra Cowan och William Hemmig (Cowan 2004, s. 14; 
Hemmig 2009, s. 684). Man kan detta till trots, utifrån de tidigare undersökning-
arna, göra en del generella antaganden om konstnärers förhållande till information 
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och informationshantering, däribland som källa till inspiration och att de har en ten-
dens att föredra slumpmässig browsning inom ett ämnesavgränsat område (Hemmig 
2008, s. 355-356; Cobbledick 1996, s. 362; Magee & Waters 2011, s. 274). 

Konstnärer och deras samlingar 
Ett flertal projekt har genomförts där konstnärers användning av bibliotek och 
arkiv som inspirationskälla, koncept, eller som resurs för råmaterial, har satts i 
fokus (Magee & Waters 2011, s. 274; Foster 2004, passim). Dock har tidigare 
studier av bildkonstnärers informationsinhämtning inte tagit i beaktan konstnärer-
nas personliga samlingar och bibliotek (Hemmig 2008, s. 359). Konstnärer har 
ofta stora personliga samlingar som kan innehålla böcker, bilder, videoklipp 
och/eller ljud. Samlingarna är dels ett resultat av den enskilda konstnärens pro-
duktion i form av arbetsmaterial, skisser och liknande, men innehåller också ofta 
inhämtat referensmaterial. 

Serendipitet 
Serendipitet har i forskningen om informationsbeteende under de senaste åren 
tillskrivits en allt större betydelse för informationsinhämtning, och studier visar att 
det är genom det oförväntade påträffandet av information som individen tillgodo-
ser en stor del av sitt informationsbehov (Erdelez 2004; McBirnie 2008, Pálsdóttir 
2010; Foster & Ford 2003; Williamson 1998). Det oförväntade kan också ha en 
mycket positiv och önskvärd inverkan på den kreativa processen och konstnärer 
väljer ofta informationsinhämtning som ger utrymme för detta. Abigail McBirnie 
beskriver dubbelheten i denna typ av medvetna användning av serendipitet som 
”kontrollens paradox” (McBirnie 2008, s. 611), en lämplig utgångspunkt för den-
na undersökning då dessa aspekter av samlingens användning i grunden är, med-
vetet eller omedvetet, konstruerade och inom personens kontroll. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Konstnärer och andra kreativa yrkesgrupper utgör för biblioteks- och informa-
tionvetenskapen en stor och samtidigt bristfälligt undersökt användargrupp. 
Konstnärers personliga samlingar och bibliotek har endast antytts perifert i tidiga-
re undersökningar, detta trots att användningen av dessa kan förväntas utgöra en 
viktig del av konstnärers informationsanvändning.  

Syftet med denna undersökning var att utifrån ett PIM-perspektiv utveckla en 
bredare och mer nyanserad förståelse av relationen mellan den konstnärligt verk-
samma personens praktik och den personliga samlingen, och då i synnerhet av 
relationen mellan den personliga samlingens organisering och hur den används. 
Undersökningen utgick från intervjuer med ljudkonstnärer, en grupp som förvän-
tades använda den personliga samlingen utöver dess funktion som lagringsplats, 
gällande deras vanor i hanteringen av sina personliga samlingar och om hur orga-
niseringen och användningen av dessa samlingar påverkar både deras arbetspro-
cess och slutresultat. Undersökningen bidrar med användbar information om 
konstnärers PIM och med kunskap om hur den personliga samlingen används som 
verktyg av konstnärer. Undersökningen har implikationer för utvecklingen av 
PIM-verktyg och guider för konstnärer och andra kreativa yrkesgrupper.  
 
Undersökningens frågeställningar var:  

1: Hur organiserar och använder sig konstnärer av sina personliga samlingar? 

2: Vilka motiverande faktorer är avgörande för hur konstnärer organiserar sina 
samlingar? 

3: Hur påverkar den personliga informationshanteringen kreativa yrkesutövares 
arbetsprocesser och produktion?  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Aktivitetsteori 
Den konstnärliga praktiken är ofta ett ensamarbete, och denna undersökning ut-
gick ifrån den individuella verksamheten och den enskilda konstnärens hantering 
av sina personliga samlingar. Undersökningen hade ett särskilt fokus på samling-
en som verktyg, och aktivitetsteori (eng. Activity theory) användes som ramverk 
för analysen av hur informanterna använder sina samlingar.  

Aktivitetsteorin är baserad på koncept som utvecklades under 1920- och 
1930-talen inom den ryska kulturhistoriska psykologin. Dess ursprungliga syfte 
var att med aktivitet som central enhet beskriva verksamheter, till exempel skolor 
och organisationer, i den socialkulturella och historiska kontext de existerar (Ro-
gers 2004, s. 12). Aktivitetsteorins grundläggande förklaringsmodell för medve-
tandet och mänskligt handlande utvecklades av pedagogen och psykologen Lev 
Semenovič Vygotskij. Dess främsta premiss var att det mänskliga medvetandet 
uppstår och utvecklas i interaktion med omgivningen, och till följd av detta en-
dast kan förstås i en social kontext (Kaptelinin, Kuutti & Bannon 1995, s. 190).  

Aktivitetsteorins grundstruktur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 1. efter Kuutti (1996). 

Aktivitetsteori är inte en teori i en strikt bemärkelse, men består av en aktivitets-
modell och en samling principer som kan ligga till grund för teoribyggen (Kapte-
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linin, Kuutti & Bannon 1995, s. 191). Bonnie Nardi beskriver aktivitetsteorin som 
ett klargörande och beskrivande redskap som består av ”en rad perspektiv på 
mänsklig aktivitet och en rad koncept för att beskriva denna aktivitet” (Nardi 
1996a, s. 7-8, egen övers.). Aktivitetsteorin belyser både en aktivitets drivande 
motivationer och de kontexter och sammanhang inom vilka aktiviteten tar plats, 
och har använts inom flera områden relevanta för denna undersökning, bland an-
nat inom informationsvetenskapen, människa-datorinteraktion och i utvecklingen 
av informationssystem (Wilson 2008, s. 133-136; Wilson 2006).  

Aktivitetsteorins grundstruktur brukar illustreras med ett triangeldiagram 
(Fig. 1), där subjektet, vilket i denna undersökning utgörs av konstnären, med 
hjälp av medierande artefakter, i form av olika kognitiva eller fysiska verktyg, 
påverkar eller bearbetar objektet. Att objektet, vilket antingen kan utgöras av nå-
got materiellt objekt, till exempel ett dokument, eller immateriellt, till exempel en 
idé, tranformeras och resulterar i aktivitetens utfall är det som motiverar aktivite-
tens varande (Kuutti 1996, s. 27).  

Aktivitetsteorins principer 
Aktivitetsteorin består av ett konceptuellt system av ett antal generella principer, 
däribland enandet av medvetande och aktivitet, objektorientering, internalise-
ring/externalisering, mediering, aktivitetens hierarkiska struktur, och utveckling 
(Kaptelinin & Nardi 2006, s. 66-72; Wilson 2008, s. 124). 

Enandet av medvetande och aktivitet  
Denna princip innebär att medvetandet uppstår i människans interaktion med om-
världen genom aktiviteter, vilket innebär att medvetandet endast kan förstås i en 
kontext där relationen mellan subjekt och objekt tas i beaktan (Kaptelinin & Nardi 
2006, s. 66, Wilson 2008, s. 124).  

Objektorientering 
Denna princip innebär att alla aktiviteter och dess underordnade handlingar och 
operationer är riktade mot materiella objekt eller socialkulturella konstruktioner 
(Wilson 2008, s. 124). En aktivitet kan dock på samma gång innefatta flera olika 
objekt, beroende på vilken handlingsnivå man iakttar aktiviteten. Bonnie Nardi 
och Victor Kaptelinin exemplifierar detta med en aktivitet där en person skriver 
en roman; på samma gång innefattar denna aktivitet flera olika objekt: tangenten 
på tangentbordet, ordet, och romanen (Kaptelinin & Nardi 2006, s. 60). 

Internalisering och externalisering 
Dessa utgör två nyckelkoncept inom aktivitetsteorin. Internalisering utgörs av 
processerna involverade då en person ser och lär något, och externalisering utgörs 
av skapandet av nya artefakter (Engeström & Miettinen 1999, s. 10; Wilson 2008, 
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s. 124). Externa och interna handlingar kan enligt aktivitetsteorin inte analyseras 
separat. Internalisering är processen då en extern aktivitet förändras till en intern 
sådan, exempelvis när en person som vanligtvis använder sig av en extern medie-
rande artefakt för att lösa ett problem upphör med detta och löser den utan externa 
hjälpmedel, och externalisering är den motsatta processen då en intern aktivitet 
transformeras till en extern aktivitet (Kaptelinin, Kuutti & Bannon 1995, s. 192). 

Mediering 
Denna princip innebär att alla aktiviteter medieras av artefakter som under aktivi-
tetens förlopp skapas eller förändras, och som utgör en nyckelroll i interaktionen 
mellan subjektet och objektet (Kuutti 1996, s. 26; Kaptelinin & Nardi 2006, s. 71).  

Aktivitetens hierarkiska struktur 
Aleksej Nikolaevič Leont´ev, en av Lev Semenovič Vygotskijs tidigare studenter, 
vidareutvecklade och lade till aktivitetsteorin en rad centrala koncept och begrepp, 
däribland aktivitetens hierarkiska struktur. Den hierarkiska uppdelningen består 
av tre medvetandenivåer (Fig. 2), där handlingen är underordnad aktiviteten och 
operationerna är underordnade handlingen. Operationer är de omedvetna eller 
automatiska handlingsmoment som tillsammans utgör en handling. Ett hand-
lingsmoments status är dock inte nödvändigtvis statiskt; en handling kan övergå 
till att bli en operation, till exempel då en handling blir en vana. På samma sätt 
kan en operation bli till en handling då något försvårar eller förhindrar utförandet 
(Bødker 1989, s. 177). 

En aktivitets hierarkiska nivåer 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 2. ill. efter Kuutti 1996. 

Aktiviteten drivs av motiv, och längre ned i hierarkin drivs de enskilda handling-
arna mot mål och operationerna formas av förutsättningar (Wilson 2008, s. 124-
126; Rogers 2004, s. 12). Victor Kaptelinin, Kari Kuutti och Liam Bannon (1995, 
s. 194) spekulerar om utveckling av verktyg som kan stödja transformationen från 
medveten handling till operation, ett skifte som är intressant i förhållande till PIM 
då det ofta är de små, automatiserade operationerna som ligger till grund för de 
mer övergripande problem som PIM söker lösningar för; hur du namnger ett do-
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kument sker automatiskt om man inte aktivt, alltså på handlingsnivå i en aktivitet, 
ger den ett namn. Denna namngivning och placering i samlingen påverkar sam-
lingens struktur, dokumentets åtkomlighet, identifiering och i förlängningen dess 
framtida användning.  

Utveckling 
Denna princip innebär att hur en aktivitet har utvecklats i en kulturhistorisk kon-
text måste tas i beaktan när man studerar den, detta eftersom all verksamhet är 
resultatet av specifika och omgärdande förutsättningar som formar aktivitetens 
utveckling (Kaptelinin & Nardi 2006, s. 71). Att principen om utveckling är cen-
tral i aktivitetsteorin beror på att en aktivitet ingår i större nätverk av aktiviteter, 
förändras över tid och inte följer en linjär utveckling. Aktiviteten anpassas konti-
nuerligt till kontexten och nya förutsättningar. Till exempel består aktiviteten ”att 
bygga ett hus” av många handlingar och operationer. Om en handling förhindras, 
till exempel att ett visst material har slutat tillverkas, kan detta innebära att flera 
delar av bygget måste anpassas till nya omständigheter.  

Detta utgör samtidigt ett exempel på motsättningar (eng. contradictions), ett 
annat viktigt koncept i aktivitetsteorin. Motsättningar utgörs av friktion och spän-
ningar som uppstår i ett aktivitetssystem, till exempel som ett resultat av olika 
förväntningar på en handling eller arbetsfördelning (Wilson 2006, s. 16). Motsätt-
ningar i ett aktivitetssystem kan bromsa eller transformera operationer och hand-
lingar, med resultatet att en aktivitet skiftar form. 

Denna ständiga, icke-linjära utveckling som en aktivitet genomgår innebär 
också att den bär med sig sin egen utvecklingshistoria i form av mindre kvarva-
rande rester inuti aktiviteten, vilket också måste tas i beaktan då man analyserar 
den (Kuutti 1996, s. 26). Aktivitetens motiv kan också långsamt skifta under akti-
vitetens förlopp vilket också förändrar aktiviteten som helhet (Nardi 1996b, s. 74; 
Allen, Karanasios & Slavova 2011, s. 780).  

Artefakter 
Artefakter är ett inom aktivitetsteorin brett begrepp som bland annat inkluderar 
verktyg, tecken, idéer, språk och maskiner. Alla handlingar innefattar någon form 
av artefakt eller verktyg i form av objekt, språk eller symboler, vilka låter indivi-
den interagera med sin omvärld. Artefakterna och verktygen är medierande, och 
deras begränsade egenskaper och räckvidd formar handlingarna och i vilken om-
fattning verkligheten kan manipuleras (Kuutti 1996, s. 26). Verktyg bär också 
med sig spår av de aktiviteter som legat till grund för dess utvecklande, både i hur 
de är utformade och i kunskapen om hur de ska användas och bär på så sätt den 
mänskliga erfarenheten från generation till generation (Kaptelinin, Kuutti & 
Bannon 1995, s. 192).  
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När man beaktar samlingen som verktyg är denna historiska aspekt särskilt 
tydlig då den personliga samlingen är resultatet av en ackumulerande verksam-
het som är utvecklad över tid och i stor utsträckning anpassad till den enskilda 
individen.  

En expanderad aktivitetsmodell 
Aleksej Nikolaevič Leont´ev betraktade den individuella aktiviteten som socialt 
betingad också då den endast involverade en enskild person (Kaptelinin & Nardi 
2006, s. 142); aktivitetsteorin gör gällande att det inte går att separera det indivi-
duella och det sociala, och ger rum för att den enskilda individens handling och de 
sociala handlingarna överlappar och går in i varandra (Kaptelinin, Kuutti & Ban-
non 1995, s. 189). 

Engeströms Triangeldiagram (1987) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 3, ill. efter Engeström 1999. 

Yrjö Engeströms expanderade aktivitetsmodell (Fig. 3) har dock en mer kollektiv-
inriktad utgångspunkt där aktiviteten ofta utgår från gruppen som subjekt, och 
beskriver den enskilda handlingen i en större social och kollaborativ kontext. 
(Kaptelinin & Nardi 2006, s. 142). Yrjö Engeströms modell är i första hand av-
sedd för analys av större sociala sammanhang, organisationer och samarbeten, och 
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inkluderar flera av Aleksej Nikolaevič Leont´evs koncept: regler, grupp, och ar-
betsfördelning (Allen, Karanasios & Slavova 2011, s.781). 

Yrjö Engeströms expanderade modell användes endast vid ett par tillfällen i 
denna undersökning. Aktivitetsteorins grundmodell ansågs i de flesta fall bäst 
lämpad för den individinriktade analysen på den aktivitetsnivå som den personliga 
hanteringen av samlingarna sker på. 
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5 Källmaterial och metod 

Den kvalitativa intervjun tillhandahåller för studier av informationsbeteenden en 
inblick till fenomen som om de beskrivs som annat än individuella är missvisande 
(Cowan 2004, s. 17). PIM och informationsbeteenden är rotade i individuella pre-
ferenser och behov, och den personliga samlingens utveckling påverkas därför av 
en mängd subjektiva faktorer. Denna undersöknings empiriska material bestod av 
fem kvalitativa intervjuer. Genom semi-strukturerade intervjuer i kombination 
med guidad visning av informanternas arbetsdatorer och deras foldersystem stude-
rades hur informanterna hanterar sina samlingar. Frågeställningarna berörde frå-
gor om motivationer, vanor och framtidssyn, frågor som behöver tid för eftertanke 
och en intervjumetod flexibel nog för att kunna tillhandahålla svar med en för 
undersökningen önskvärd detaljrikedom.  

Urval 
Valet av informanter var ett bekvämlighetsurval. Informanterna utgjordes av en 
spridd grupp vad gäller ålder, kön och geografisk hemvist för att kunna generera 
ett variationsrikt intervjumaterial. Tre män och två kvinnor intervjuades. Kvin-
norna förmodades vara något överrepresenterade; egna observationer i kombina-
tion med Maria Bjurestam och Annika Ruth Perssons kartläggning av kvinnliga 
nordiska ljudkonstnärer ger en bild av ljudkonst som en mansdominerad konstin-
riktning (Bjurestam & Persson 2007, s. 12; Neset 2007, s. 123-128). Denna över-
representation ger undersökningen mer räckvidd utanför ljudkonstens område där 
fördelningen mellan kvinnor och män är mer balanserad.  

De personer som kontaktades med en förfrågan var antingen för mig bekanta 
personer vars praktik jag kände till sedan tidigare, eller personer som jag fick re-
kommenderade till mig efter en förfrågan till de som tackat ja till att medverka.  

Gruppen var avgränsad till verksamma ljudkonstnärer, definerade som att de 
kontinuerligt producerar konst och att de har ställt ut ljud i en gallerisituation nå-
gon gång under de senaste tre åren, exempelvis i form av en ljudinstallation. 
Ljudkonstnärer valdes som grupp då deras informationshantering kan förväntas 
avspeglas i en större grupp kreativa yrkesutövare än personer som i huvudsak 
arbetar med visuellt material. Denna avgränsning i verksamhetsområde syftade till 
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att underlätta jämförelsen mellan de undersökta samlingarna och hanteringen av 
dessa; ett antagande var att samtliga informanter hade någon form av samling av 
ackumulerat arbetsmaterial och färdiga verk, och vidare att de ställs inför liknande 
och jämförbara problem vad gäller hantering, långtidsförvaring och arkivering av 
detta material.  

Samtliga informanter arbetar på Mac-datorer, vilket kan ha påverkat under-
sökningens resultat. Apple har sedan många år marknadsfört sina produkter till 
personer som arbetar med digitalt ljud och bild, och är idag ett mycket vanligt val 
av arbetsdator för konstnärer, musiker och grafiska formgivare. 

Trots dessa avgränsningar så är det rimligt att anta att många aspekter av den-
na grupps PIM återspeglas inom ett brett spektrum av aktörer inom konst, musik, 
grafisk formgivning och andra kreativa yrkesområden.  

Samlingen 
Undersökningen utgick från en inkluderande definition av den personliga sam-
lingen så som den beskrivs av William Jones:  

En personlig informationssamling kan bäst karaktäriseras som en personligen hanterad del av 
en persons informationsområde. En personlig samling är en ”ö” i vårt informationsområde där 
vi gjort någon form av medveten ansträngning för att kontrollera både informationen som går 
in, och på vilket sätt den organiseras (Jones 2007b, s. 462, egen övers.).  

Då undersökningen berörde den personliga samlingen i sin helhet begränsades den 
inte till särskilda format eller media då samtliga informanter också arbetar med 
andra material än ljud. Vidare är ljudkonst ett brett begrepp som kan innefatta 
mycket skilda typer av material; det är till exempel en flytande gräns mellan 
mjukvara, partitur och inspelade ljud, alla vilka kan användas inom samma pro-
jekt eller verk. Särskilda format diskuteras dock i undersökningen då valet av des-
sa har stor inverkan på åtkomst och långtidsarkivering.  

Den kvalitativa intervjun 
Den kvalitativa intervjuns användningsområde sträcker sig över ett brett spektrum 
av forskning, och är en flexibel metod som kan förändras och anpassas under den 
enskilda studiens förlopp (Luo & Wildemuth 2009, s. 233). För denna undersök-
ning var den semi-strukturerade, ämnesfokuserade intervjun särskilt lämpad då 
ämnesområdet var begränsat till den personliga samlingen och samtidigt fokuse-
rade på personliga vanor och preferenser, ämnen som när de diskuteras ingående 
berör praktiska likväl som psykologiska och känslomässiga frågor. Personers in-
formationsbeteenden och PIM är unika (Jones 2007b, s. 483; Hemmig 2008, s. 
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356), och den kvalitativa, ämnesfokuserade intervjun tillhandahåller både utrym-
me för det oväntade och en viss kontroll för att hålla konversationen på rätt spår, 
detta utan att den behöver följa en förutbestämd kronologisk eller linjär berättel-
se (Rubin 1995, s. 29; Denzin & Lincoln 2005, s. 3). Den kvalitativa intervjuns 
styrka som metod ligger i dess kapacitet att fånga ett ämnes komplexitet, och det 
är intervjuarens uppgift att tolka resultaten utan att reducera dem till förenkling-
ar (Rubin 1995, s. 76).  

Intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes under perioden 26 januari6 februari 2012. Intervjuer-
na tog mellan 70 och 90 minuter, och genomfördes i ett virtuellt mötesrum i pro-
grammet Adobe Connect där jag och informanten kunde se och höra varandra. 
Intervjupersonen kunde samtidigt visa innehållet i sin arbetsdator. Jag valde att 
kombinera semistrukturerad intervju med guidad visning av informantens arbets-
dator då detta gav en direkt inblick i hur informanten använder samlingen; samtli-
ga intervjuer inleddes utan att denna delning var aktiverad, och det var inte förrän 
personen började bläddra och visa på exempel i sina foldrar och filer som de kun-
de beskriva sina arbetsvanor på ett tydligt sätt. Intervjuerna avspeglade på flera 
sätt de många tankespår som löper genom de personliga samlingarna och flera 
gånger under intervjuernas förlopp upptäckte informanten något oväntat i sin egen 
samling. Just denna diskrepans mellan informantens inre bild av samlingen och 
den faktiska samlingen tas också upp i undersökningskapitlet i denna uppsats, och 
hade inte blottlagts om jag inte hade haft möjlighet att se hur informanten sökte 
och visade exempel under intervjuns förlopp. 

Intervjuschemat 
Intervjuschemat (Bilaga 1.) som användes under samtliga intervjuer bestod av en 
introducerande paragraf som fungerade som inledning till själva intervjun, och ett 
fåtal övergripande frågor vilka följdes upp med följdfrågor beroende på informan-
tens utsagor. Då informanternas utsagor tilläts styra i vilken takt och ordning de 
olika undersökningsområdena togs upp så fungerade intervjuschemat mycket som 
en checklista för att se till att inget för undersökningen relevant område lämnades 
orört. Jag hade också innan intervjuerna en grundläggande kunskap om var och 
ens konstnärliga praktik, vilket underlättade och föranledde en del följdfrågor som 
var mer specifika än de i schemat. Intervjuerna spelades in som video där båda 
personerna likväl som informantens skärm visas. 
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Analysen 
Konstant komparativ metod användes i analysen av materialet då undersökningen 
behövde utrymme för att oväntade mönster i informanternas informationshanter-
ing skulle kunna blottläggas; denna metod är inte ämnad att generera kvantifierbar 
data, metodens styrka ligger i att allt det kategoriserade materialet i flera omgång-
ar värderas i ljuset av de upptäckter som tar plats under analysens förlopp, och att 
denna process repeteras till dess att kategorierna blir teoretiskt mättade, en process 
som kan tillhandahålla detaljrik och nyanserad information (Glaser 1965, s. 441).  

Analysen utgick ifrån undersökningens frågeställningar och några på förhand 
formulerade kategorier vilka förväntades svara mot de mer uppenbara spåren i 
intervjuerna. Valda delar av intervjuerna transkriberades och användes tillsam-
mans med videoinspelningarna av intervjuerna under analysen av materialet, och 
kodades efterhand enligt de kategorier som utvecklades under analysens förlopp. 
Under analysprocessen tillkom sedan ett antal kategorier, och var gång en incident 
kodats till en kategori så jämfördes den med de incidenter som redan kodats till 
samma kategori. Denna under analysens förlopp kontinuerliga jämförelse innebär 
att en kategoris definerande egenskaper flera gånger granskas för att försäkra att 
de fortfarande är giltiga eller om kategorin bör modifieras eller fördelas över fler 
kategorier (Rubin 1995, s. 238). Denna process innebär att kategorier förändras 
under analysens förlopp, anpassas efter materialet och att kategoriernas teoretiska 
egenskaper tar form (Glaser 1965, s. 439). 
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6 Undersökningen 

Informanterna 
 

Samtliga informanters namn är fingerade. 

Anders 
Anders är född 1975 och bor i Malmö. Han arbetar med performance och installa-
tioner i gallerier och offentliga rum. Hans arbetsmaterial varierar mycket, men 
består bland annat av fotografi, text, video, ljud och objekt. Hans konst utgår ofta 
från olika former av insamlat material.  

Lars 
Lars är född 1977 och bor i Oslo. Han arbetar med video, ljud, fotografi och 
skulptur. Han arbetar också med olika former av interaktiv konst och musik där 
han programmerar patcher i mjukvaran Max/MSP, med vilka han kan manipulera 
ljud och bild och hur dessa samverkar och påverkar varandra. Lars ställer ut i gal-
lerier och har också vid flera tillfällen kuraterat grupputställningar. 

Johan 
Johan är född 1980 och bor i Oslo. Han arbetar i huvudsak med ljud i performance 
eller i installationsform, och ger också ut musik både i elektronisk form på näteti-
ketter och på fysiska format. Han arbetar ofta med andra musiker då han produce-
rar eget material, och har också producerat och mixat andras musik. 

Annika 
Annika är född 1956 och bor i Stockholm. Hon arbetar i huvudsak med ljud i in-
stallationer och performance, bland annat i form av interaktiva instrument och 
objekt programmerade i Max/MSP. Hon visar sin konst i gallerier och offentliga 
rum, och samarbetar ofta med andra konstnärer och musiker.  
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Linda  
Linda är född 1976 och bor i Malmö. Hon arbetar i huvudsak med installationer 
och sociala projekt som presenteras i offentliga rum, gallerier och museer. Hon 
samarbetar sedan länge med en annan konstnär och deras gemensamma arbeten är 
det som idag utgör majoriteten av hennes konstnärliga praktik.  

Samlingarna 
Samtliga informanter hade som förväntat stora samlingar med skapat och insamlat 
material, i form av digitala samlingar av ljud, text, och bild, och i olika fysiska 
format som böcker, rullband, vinylskivor och VHS-kassetter. Hur informanterna 
hanterar och använder sig av sina samlingar skiljer sig dock mycket, vilket be-
kräftar att denna hantering, liksom PIM generellt, är ett personligt förehavande 
(Cowan 2004, s. 17; Jones 2007b, s. 483). Det blev under intervjuernas förlopp 
också tydligt att samlingarna och hanteringen av dessa spelar en betydande roll i, 
och är tätt sammanflätade med, den konstnärliga praktiken som helhet och i den 
kreativa processen i synnerhet, oberoende av hur samlingarna är sammansatta och 
om de i huvudsak består av insamlat eller skapat material.  

Digitala samlingar  
Persondatorn utgör för urvalsgruppen det huvudsakliga arbetsverktyget, och i stort 
sett allt material som går in i konstproduktionen hanteras i digital miljö någon 
gång under produktionen av ett verk eller i den efterföljande dokumentationspro-
cessen. De digitala samlingarna består hos informanterna av en blandning av in-
samlat, skapat och bearbetat material som är att betraktas som rent arbetsmaterial, 
men också olika former av administrativt material som rör till exempel ekonomi, 
stipendie- och utställningsansökningar. Samlingarna innehåller också personligt 
material som inte är direkt relaterat till den konstnärliga praktiken, så som foto-
grafier, filmer och musik. Att samlingarna kontinuerligt fylls på med en sådan 
bredd av material som sparas bidrar till att samtliga informanter har mycket stora 
mängder material; till exempel arbetar Johan aktivt med fyra hårddiskar, och har 
dessutom fyra till som han inte använder lika ofta. Lars har sex hårddiskar fyllda 
med material och kommenterade detta med att: 

Man fyller upp hela tiden, och så måste man ha en ny hårddisk. Det ligger en här bredvid 
denna [hänvisar till en hårddisk han har kopplad till datorn under intervjun] och den är också 
helt full så det är bara att köpa en igen. (Intervju med Lars, 2012-01-27) 

Andra samlingar 
Samtliga informanter har förutom sina digitala samlingar flera andra typer av 
samlingar, däribland av böcker, objekt, film på DVD och VHS, musik på CD, 
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kassettband och vinyl. Här återfinns också de objekt, publikationer och utgivelser 
som konstnärerna själva har producerat, till exempel har Lars en samling med 
teknologiska och mekaniska objekt som använts i tidigare utställningar. Alla utom 
Annika anger att de aktivt använder sig av dessa andra samlingar i sin konstnärli-
ga verksamhet. Både Johan och Lars var först tvekande i svaren om andra sam-
lingar än de i digital form, samlingsbegreppet bär med sig associationer om 
samlande som ett självändamål, men efter en kort beskrivning av vad som kan 
utgöra en samling i detta sammanhang så beskrev de flera typer av samlingar som 
de aktivt använder i sin konstnärliga verksamhet. De fysiska samlingar som an-
vänds som inspirationsresurs består bland annat av böcker (Lars, Johan, Linda), 
DVD-filmer (Lars), vinylskivor (Johan) och video på VHS (Anders).  

Svårtillgängliga samlingar 
Samtliga informanter har i tillägg till de andra samlingarna ackumulerat arbetsma-
terial, både insamlat och skapat, som av olika anledningar inte blivit digitaliserat 
och just därför ligger oanvänt. De två vanligaste orsakerna som angavs till att det-
ta material blir liggande var brist på tid att gå igenom och digitalisera materialet, 
vilket samtliga tog upp som orsak, och det andra var att delar av materialet är i ett 
sådant format att det inte kan kommas åt med den utrustning informanten själv 
äger, så som rullband, DV-kassetter eller MiniDisc-skivor. Informanterna organi-
serar inte dessa samlingar, och har heller ingen detaljerad översikt av vad detta 
material består av, antingen för att det är gammalt arbetsmaterial som de har 
glömt, eller för att det är insamlat material de aldrig har kommit till att gå igenom. 
Det att det inte finns snabbt tillgängligt upplevs som en förhindrande faktor eller 
som ett förestående projekt i sig.  

Anders, Lars, och Johan berättade att de har mycket material på MiniDisc, ett 
i dag i stort sett dött format som under en tidsperiod var ett av de mest behändiga 
och överkomliga formaten att använda för fältinspelningar. Anders beskrev detta 
med att: 

Jag har ju rätt mycket på MD, fältinspelningar och sådant, och jag har ingen fungerande MD-
spelare så…det är en sådan här jobbig grej, jag vet ju att jag har en del gamla ljud som jag 
skulle vilja ha tillgängliga och kunna använda. Det är lite arkivariejobb där med att digitalise-
ra. (Intervju med Anders, 2012-01-26) 

Den extra arbetsinsatsen som krävs för att digitalisera materialet leder till att detta 
material ofta ligger orört eller används i sitt ursprungliga format som inspiration 
snarare än som råmaterial för ett nytt verk. Anders fortsatte:  

Jag har ju samlat på mig en del VHS, sådant som jag hittat på loppis…det har jag bara kanske 
en tiondel digitaliserat av, det är mer så att jag digitaliserar när jag vet vad jag ska använda 
det till. (Intervju med Anders, 2012-01-26) 
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Också Johan har stora mängder äldre skapat material, på CD-R och på MiniDisc, i 
oordnade samlingar. Linda berättade om hennes samling med insamlade kassetter 
och magnetband: ”De ligger i en resväska och utspridda på kontoret på jobbet, det 
är massa olika inspelningar.” (Intervju med Linda, 2012-02-09). 

Det att Anders inte har tillgång till en MiniDisc-spelare och att materialet där-
för är inlåst i sitt format är ett fenomen som uppstår då vinsten av att komma åt 
materialet inte anses vara värd ansträngningen, ett återkommande tema i PIM-
forskningen (Jones 2007b, s. 455). Lars berättade:  

Jag fann en pappask med DV-kassetter och MiniDisc-skivor på vinden, från när jag gick på 
akademien, sådant oordnat. Jag kommer aldrig att se igenom dem tror jag, det är ju mycket 
jobb med att hantera ett fysiskt format i jämförelse med en folder på en hårddisk…jag 
minns att jag stod och såg på dem och tänkte ’ok jag har 50 MiniDiscar, ska jag gå igenom 
alla dem’ [skrattar]. (Intervju med Lars, 2012-01-27) 

Samlingarnas föränderlighet 
De samlingar som informanterna använder mest aktivt i konstproduktionen, de på 
arbetsdatorn, befinner sig i konstant förändring. De fylls på med insamlat och 
skapat material, de omorganiseras, kopieras och flyttas i del eller helhet. Denna 
föränderlighet i samlingarnas struktur bidrar också till att material lätt glöms eller 
blir svårt att hitta i de fall de inte naturligt faller in i den nyare strukturen; vid flera 
tillfällen under intervjuerna upptäckte informanterna material de inte visste att de 
hade eller varför det låg där det låg.  

Det fanns dock ett par undantag till denna föränderlighet. Både Annika och 
Johan har en typ av statiskt ljudbibliotek i en separat folder som de ofta använder 
men inte aktivt fyller på eller förändrar. Johans ljudbibliotek består av gammalt 
inspelat material som han använder till patcher och instrument, och Annika har en 
folder av ljud som hon återanvänder av praktiska skäl; tidigare brukade hon skapa 
en folder för varje patch hon arbetade med, och kopiera in de ljudfiler som denna 
patch använde i samma folder, vilket betydde att hon hade många kopior av sam-
ma ljudfiler, och hon tycker det är enklare att alltid referera till samma folder än 
att behöva leta rätt på den för tillfället aktuella projektfoldern. 

Samlande 
Insamlat material utgör en viktig del i den konstnärliga processen för alla informan-
terna utom Annika, antingen som referensmaterial eller som råmaterial. Annikas 
samling består i huvudsak av material hon själv skapat, men hon använder sig 
dock ibland av insamlat material i form av fältinspelningar, men då mer som rå-
material än som utgångspunkt för ett verk. För Anders och Lars utgör samlandet 
och det insamlade materialet en mycket stor del av den kreativa processen, och för 
Linda och Johan kommer insamlandet först efter det att en projektidé tagit form.  
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Det projektinriktade och det intuitiva samlandet 
Aktiviteten ”samla” drivs för informanterna av olika motivationer, till exempel för 
att inhämta material till en specifik funktion i ett enskilt projekt. Johan visade en 
projektmapp till ett skivomslag han arbetat med tidigare, och berättade om hur 
han brukar gå till väga med bildbaserade projekt. När han skulle börja arbetet så 
började han med att söka och ladda ned bilder från en databas med bilder, och 
skapade i projektfoldern en mindre samling med bilder som han kunde använda. 
Efter det att ett projekt är fullbordat så gör han sig av med allt utom masterfilen. 

Johan berättade också att han tidigare brukade mer planlöst samla på texter 
som han kom över på internet, men att han nu har gått över till att läsa det mesta 
av dessa direkt på internet, vilket han motiverade med att om han vill komma åt 
dem igen så finns de tillgängliga. Linda förklarade det att hon har väldigt lite ma-
terial som inte är direkt projektrelaterat på datorn med att hon har väldigt lite tid 
till annat än sådant som är beställt eller som har ett specifikt mål. 

Samlande aktivitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. 

Anders och Lars samlar liksom Johan och Linda material till specifika projekt, 
men samlar i tillägg också, mer intuitivt, material utan specifika projekt i åtanke. 
Annikas fältinspelningar är också intuitivt insamlade, men detta material fyller 
inte en lika central funktion som för Anders och Lars. Lars använder sig framför-
allt av internetsökningar för att hitta och samla denna typ av material, och han 
använder e-post för att skicka dokument till sig själv om han inte är hemma och 
laddar sedan ned dessa till sin egen dator. När Lars projekt sedan börjar ta form så 
börjar han samla mer projektinriktat, likt Johan och Linda, till exempel DVD-
filmer som han sedan konverterar till ett redigerbart format. 

Motivationen till den intuitiva samlingsaktiviteten är förknippat mer med den 
idé-skapande processen än den praktiska produktionen av ett nytt verk, och denna 
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typ av samlande av material fyller samma funktioner som skisser och minnesan-
teckningar gör och utvecklas senare till idéer. Anders förklarar: 

Det kan väl börja i två ändar […] jag samlar ju på mig saker hela tiden, som jag vet att jag är 
intresserad av, men så kanske det inte är direkt uppenbart vad det är jag är intresserad av, eller 
det kanske jag inte riktigt har kommit på. Så det kan börja i den änden, men sedan när jag an-
vänder mig av det så är det nog mer att jag har börjat intressera mig för något specifikt ämne 
[…] ämnet kanske blir som en magnet som sedan kan dra åt sig olika typer av material, så att 
det handlar liksom om att dra ett streck mellan punkterna och göra en helhet av det, av olika 
små delar. Så det handlar egentligen om att kontextualisera materialet. (Intervju med Anders, 
2012-01-26) 

Dessa två varianter av samlande aktivitet (Fig. 4), den projektinriktade och den 
intuitiva, är snarlika men med den avgörande skillnaden att de sker på olika nivåer; 
Johans och Lindas på projektnivå, och Lars och Anders på en mer heltäckande 
produktionsnivå. 

Sparande 
Anders, Lars och Linda sparar i stort sett allt de samlat och skapat, oavsett om det 
består av genomförda projekt, dokumentation, insamlat arbetsmaterial eller mer 
perifert material. Johan särskiljer sig från de andra informanterna något i det att 
han inte sparar lika mycket av det insamlade eller skapade materialet. Han är nog-
grann med att sovra i ett färdigställt projekts material, och behåller endast den 
slutgiltiga versionen. Johan berättade:  

Tidigare så brände jag ut (avslutade projekt) på DVD och lagrade det på sådana, men på sena-
re tid så är jag mindre upptagen av att ta vara på hela den där arbetsprocessen i form av filer. 
(Intervju med Johan, 2012-01-30) 

Han förklarade att detta till stor del beror på att det insamlade materialet fortfa-
rande finns lätt tillgängligt på internet. När ett projekt är fullbordat så sovras och 
organiseras det som ska sparas innan det flyttas:  

Jag kastar material som jag tror att jag inte kommer att använda, och så kastar jag material 
som jag känner att jag är färdig med, när jag har använt det är det färdigt, speciellt när jag har 
gjort ett omslag eller en LP. När den är skickad till tryck och jag har fått den tillbaka så kastar 
jag liksom allt, för då har jag ett fysiskt format, och så sparar jag mastern men den är ju ofta 
på cd i alla fall. (Intervju med Johan, 2012-01-30) 

Också Annika gör ibland sig av med mycket stora mängder material: ”Och då 
kastar jag så jävla mycket att jag kastar även bra-att-ha-filer.” (Intervju med An-
nika, 2012-02-02). Ofta så försvinner material som hon senare inser att hon hade 
kunnat ha användning av. Men hon tillägger också att hon på senare tid har gått 
över till att köpa större hårddiskar och att spara mer material.  

William Jones poängterar att även om kostnaderna i form av teknologi och 
arbetsinsats för att spara all information har sjunkit, och att detta besparar perso-
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nen en beslutsprocess, så har riskerna med att råka kasta för mycket material ock-
så sjunkit och det är idag lättare än någonsin tidigare att återfinna information vid 
behov (Jones 2007b, s. 476). Detta gäller dock bara insamlat och obearbetat mate-
rial, och inte material konstnären själv har skapat, organiserat eller bearbetat. 
Linda tog också upp detta då hon reflekterade över att om hennes arbetsdator gick 
sönder så skulle hon visserligen kunna samla in det mesta av sitt material igen, 
från säkerhetskopior, e-post och olika molntjänster. Men det skulle ändå vara ”en 
katastrof” (Intervju med Linda, 2012-02-09) eftersom att det vore en mycket tids-
ödande process att försöka organisera materialet på nytt; hur materialet organise-
ras utgör både för Linda och för resten av informanterna en viktig del av deras 
arbete, vilket också förstärker bilden av samlingens struktur som integrerad i tan-
keprocessen.  

Organiseringen av samlingarna   

Informanternas överbyggande strategier 
Informanternas överbyggande strategier kan delas upp i två kategorier som korre-
sponderar mot Thomas W. Malones sorterande och staplande grupper (Malone 
1983, s. 110-111). Annika och Lars har stora foldrar med lösare kopplingar mel-
lan dokumenten och filerna, medan Anders, Johan och Linda har mer detaljerade 
metoder för sitt sorterande. Annika och Lars förlitar sig till följd av den lösare 
organiseringen också i större grad på operativsystemets sökfunktion, och är bra på 
att snabbt minnas relevanta sökkriterier och på så vis återfinna dokument, vilket 
också stämmer väl överens med Steve Whittakers beskrivning av de krav denna 
strategi ställer på minne och namngivning (Whittaker 2011, s. 9). Samtliga infor-
manter använder sig också av operativsystemets möjlighet att skapa direktlänkar 
till foldrar för att få snabb tillgång till aktuella projekt. 

Johan har liksom Anders och Linda en sorterande strategi, men har en egenhet 
till följd av att han inte sparar allt insamlat och skapat material, vilket Linda, Jo-
han och Lars gör, och sorterar och sovrar mycket av sitt material innan han flyttar 
över det till extern långtidslagring.  

Anders är den av informanterna som har den mest enhetliga överbyggande 
strategin för organisering, vilket delvis beror på att det var relativt nyligen han 
skaffade egen dator. Detta gör att hans samlingar inte är lika gamla som de andra 
informanternas och har därför heller inte genomgått lika många förflyttningar 
mellan system medan de andra informanterna har anpassat sina strategier efter hur 
teknologierna och de verktyg de använder har förändrats. Ett exempel på detta är 
Lars som berättade att hans organisering har förändrats till det sämre sedan han 
börjat arbeta i ett operativsystem med fulltextsök: 
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Jag hade en G4 för några år sedan som inte hade så bra sökmotor, och då slet jag väldigt och 
kunde använda en timme för att hitta en fil för att jag hade så dålig ordning på sakerna, och 
det tvingade mig också att ha mer ordning. Det är mindre ordning nu med den här maskinen 
än jag hade förr. Om jag tar fram en gammal hårddisk så har den mer ordning för att jag var 
tvungen att ha mer ordning, annars så hittade jag ingenting. (Intervju med Lars, 2012-01-27) 

Lars sorterar materialet då det blir svårt att hantera eller måste flyttas på grund av 
platsbrist. Hans insamlade material hamnar först på skrivbordet eller i systemets 
förinställda nedladdningsfolder, och när det blir svårt att överskåda då han börjar 
arbeta med materialet så flyttar han över det i en projektfolder. 

Johans system är liksom Lars inte konsekvent i hur det är organiserat, detta 
beroende på att flera organiseringsmetoder har använts över tid, men han beskrev 
ändå att han har bra översikt:  

Här har jag mitt eget system som jag har arbetat fram över många år, och jag kan snabbt finna 
fram och minnas, även om det inte ligger med vecka, datum och namn på allt. (Intervju med 
Johan, 2012-01-30) 

Annika berättade att hon är frustrerad över att hon inte förstår hur datorn organise-
rar information, och hon arbetar också mer impulsivt med foldrar och namngiv-
ning än de andra informanterna. Annikas samlingar är också mer fragmenterade 
än de andra informanternas. Hon har ofta flera olika versioner av samma filer, 
spridda över foldrar som skapats för enskilda situationer, såsom ett performance 
eller en spelning. Undantaget är dock hennes större offentliga projekt, vilka är mer 
samlade och välorganiserade då detta krävdes för att de skulle kunna genomföras.  

Foldrar 
Informanternas folderstrukturer är formade av många personliga faktorer, så som 
typ av arbetsmaterial, arbetsmetoder och samlingarnas storlek, men de har det 
gemensamt att framförallt två typer av foldrar används i det organiserande och 
kreativa arbetet: resursfoldrar och projektfoldrar. 

Resursfoldern 
Samtliga informanter har en eller flera varianter av resursfolder, definerad som en 
folder som innehåller större mängder osorterat, insamlat eller skapat material, och 
är där som det mesta insamlade och löst liggande materialet först lagras i skedet 
innan det införlivas i en projektfolder. Resursfoldern är den mest verktygsbetona-
de typen av folder i den kreativa processen. 

I den tidigare nämnda undersökningen om användningen av informationsres-
ter definerade Michael Bernstein m.fl. fem huvudsakliga funktioner som denna 
informationstyp fyller: tillfällig lagring, kognitivt stöd, påminnelse, arkivering, 
och för insamlandet av ovanliga typer av information (Bernstein m.fl. 2008, s. 
28). Dessa fem funktioner återspeglas också till stor del i de funktioner resursfol-
dern och hybrider av resursfoldern fyller för informanterna i denna undersökning; 
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det material som informanterna samlar in består av många olika format och är 
insamlat i många olika syften, till exempel en bild till inspiration eller påminnelse 
om någon användbar information personen stött på i en orelaterad sökning, en text 
eller en bit kod som denne vill återkomma till senare, eller ett påbörjat tankespår i 
form av några filer i en folder.  

Även om resursfoldern är i kontinuerlig förändring så innehåller den också 
äldre material. Informanternas resursfoldrar innehåller filer och subfoldrar som 
har legat orörda i mer än ett år, projekt som för tillfället hamnat i bakgrunden, 
som inte ansetts viktiga, eller som behöver mer material. Gamla dokument och 
projekt kan på så sätt åter hamna i konstnärens blickfång i ljuset av en ny kontext. 
Anders berättade: 

Jag har ju några ämnen eller vad ska man säga…områden som jag är intresserad av, som gör 
att jag tycker att det är viktigt att fota någonting eller ta en videoinspelning eller någonting 
sånt där. Sedan kan det bli liggande länge innan jag använder det till någonting, och då är det 
inte säkert att jag använder det till det jag ursprungligen hade tänkt. (Intervju med Anders, 
2012-01-26) 

Alla utom Johan har en eller två resursfoldrar där majoriteten av insamlat och 
sparat material först hamnar, antingen som lösa filer eller i subfoldrar. Både Lars 
och Annika använder dessutom datorns skrivbord till detta ändamål vilket resulte-
rar i att det snabbt blir svårt att överskåda vad som finns där. Båda beskriver hur de 
ofta blir tvungna att flytta materialet till någon annan folder på grund av platsbrist.  

Lars och Annikas resursfoldrar är fulla av löst liggande filer, nedladdade do-
kument och projektfoldrar. Linda särskiljer sig från de andra informanterna då hon 
inte har lika spritt material beroende på att hon nu i huvudsak arbetar med text, 
och hennes enda tydliga resursfolder innehåller endast textdokument. 

Hur resursfoldern används av konstnärerna, som en flexibel lagringsplats för 
många olika former av filer, kan ses som en anpassning till något som Catherine 
C. Marshall och William Jones beskriver som en av de stora utmaningarna för 
PIM: att utveckla PIM-verktyg som ger utrymme för oförutsedda informationspå-
träffanden och som kan möta de krav på hantering som dessa ger upphov till 
(Marshall & Jones 2006, s. 66). En utveckling av PIM-verktyg för liknande och 
mer skissbetonad användning, detta för att minska användningen av informations-
rester, föreslås också av Michael Bernstein m.fl., däribland enkel inspelning, flex-
ibel visning av data, påminnelse, och flexibel organisering och användning av 
data (Bernstein m.fl. 2008, s. 41). Dessa funktioner skulle också tillgodose flera 
av konstnärernas behov för flexibilitet som deras användning av resursfoldrar ger 
uttryck för. 

Projektfoldern 
Att använda en projektfolder för allt material som är relaterat till ett projekt, oav-
sett format, är ett effektivt sätt att undvika informationsfragmentering (Bergman, 
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Beyth-Marom, Nachmias 2006, s. 273). Projektfoldern är också den typ av folder 
som samtliga informanter använder, och spelar en central roll i deras organiseran-
de arbete. Linda och Johan samlar sällan in material utan att först ha ett projekt i 
åtanke, men startar sina projekt med att skapa en projektfolder. Anders, Johan och 
Annika berättade också att de skapar projektfoldern på ett tidigt stadium; när en 
idé har utkristalliserats så samlas allt det för projektet relevanta materialet i en 
projektfolder. Anders beskrev detta som att: 

Ja då vet jag att det här är något som jag jobbar med och som skall bli publikt, helt enkelt, 
även om det inte är något specifikt än så länge. Det har liksom hoppat upp en nivå. (Intervju 
med Anders, 2012-01-26) 

Anders har också utvecklat en tom folderstruktur som han kopierar och använder 
till alla sina projekt. 

Projektfoldern är definerande, präglas av ett distinkt uppsåt om man jämför 
med resten av materialet och andra foldrar i samlingarna, och skänker en klargö-
rande överblick av det förestående projektet. Informanternas projektfoldrars status 
höjs ytterligare då de anses behöva vara lätta att finna, antingen genom att färg-
markeras (Anders, Annika, Johan), eller genom att lätt åtkomliga genvägar skapas 
till foldern (Lars, Johan, Annika). Anders grupperar en del foldrar ytterligare ge-
nom att foldernamnet inleds med ett eller två likamedtecken, vilket gör att dessa 
foldrar hamnar överst då foldrarna sorteras alfanumeriskt. William Jones betraktar 
denna typ av forcerad ordning med hjälp av namngivning inom en folder som ett 
tecken på att en folder är överbelastad (Jones m.fl. 2005, s. 1507). 

Projektfoldern övergår generellt efter ett projekts fullbordande till att bli där 
allt som har med projektet att göra, inklusive administrativa dokument och doku-
mentation, samlas in för långtidsförvaring. Annika motiverade detta med ”Då vet 
jag i alla fall att det bara finns ett ställe att leta.” (Intervju med Annika, 2012-02-
02). Lars och Johan vittnade dock om att de inte konsekvent samlar dokumenta-
tionen i projektfoldern, och Johan berättade att i hans fall beror detta på om han 
arbetar med andra personer eller ej.  

Namngivning 
Informanternas namngivning av foldrar och filer är överlag pragmatisk och be-
hovsanpassad. Lars namnger de flesta av sina filer, och då med namn som relate-
rar till projektet de hör till:  

Det är så att jag kan söka mig till den senare, jag måste ofta använda sökmotorn för att hitta, så 
jag måste ju vara duktig på att kalla den något jag kan minnas. (Intervju med Lars, 2012-01-27)  

Eftersom han i så stor grad förlitar sig på sökfunktionen så måste han ägna mer tid 
och eftertanke till namngivningen än någon som Anders eller Johan som i huvud-
sak förlitar sig på navigation i foldersystemet.  
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Lars berättade att han nästan alltid hittar informationen snabbt, men gav också 
exempel på tillfällen där hans strategi haltat:  

Jag hade ett projekt som jag ändrade namn på under loppet av projektet, och så prövade jag 
att söka efter den här [pekar på en PDF-fil], och då var jag tvungen att komma ihåg att den 
hette något annat när jag först jobbade med den, och då var jag tvungen att först söka på andra 
saker som var relevanta. (Intervju med Lars, 2012-01-27) 

Lars beskrev också ett annat nu fullbordat projekt där han länge hade haft bild-
materialet innan han riktigt visste vad han ville göra med det, vilket ledde till 
problem då han ofta inte namnger insamlat material innan det har tilldelats ett 
projekt:  

Ofta så tänker jag liksom att ’men hade jag inte något liggande som var om det?’ och så mås-
te jag finna det och det är ju lite av ett jobb, det är nästan lika mycket jobb som att skapa ma-
terialet på nytt igen [skrattar]. (Intervju med Lars, 2012-01-27) 

Annika hävdar att hon inte har någon strategi alls:  

Nej jag kan inte, jag skulle behöva gå på kurs, jag vet inte vad jag ska kalla saker när jag ska 
försöka få ordning. Det kan finnas tre mappar med ”texter om” för det har gått så länge sedan 
jag skapade en mapp med ”texter om”. (Intervju med Annika, 2012-02-02) 

Ofta är namngivningen ett tämligen automatiserat göromål som informanterna 
antingen har överlämnat till den programvara de använder, eller som följer en 
konvention de använder av vana. Till exempel namnger Johan endast projekt i 
ProTools (programvara för musikproduktion). ProTools skapar då för projektet en 
folderstruktur där ljudfilerna hamnar i en folder som lagras tillsammans med res-
ten av de relaterade filerna. I dessa projekt tillskrivits filerna automatiskt namn av 
ProTools. Johans tidigare nämnda och mer statiska ljudbibliotek består av en fol-
der med ca 40 subfoldrar som var och en innehåller en samling med ljudfiler. 
Dessa filer används på ett annat sätt än de i ProTools; de är inte relaterade till spe-
cifika projekt, men används som en statisk resurs i produktionen, och dessa ljudfi-
ler är namngivna onomatopoetiskt.  

Majoriteten av materialet som ej namngetts medvetet av informanterna finns i 
deras nedladdningsfoldrar och i operativsystemens förinställda bildfoldrar. Bilder 
är den materialtyp som informanterna oftast undgår att namnge manuellt. An-
vändbarheten är en viktig motiverande faktor för hur filerna namnges; Linda sor-
terar bilder till relevant projektmapp men namnger endast de mest användbara 
bilderna, de som hon anser lämpligast för press och publikation, och använder 
detta medvetet som en markering för att det är de som skall användas, något som 
också gör det lätt att hitta dessa bilder via operativsystemets sökfunktion. Anders 
beskriver att det är lätt att få översikt av foton utan att namnge dem, men döper 
också han filer som han vill kunna hitta med sök, och Johan döper alla bilder då 
han sorterar och flyttar över dem till extern förvaring. 
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Hur materialet i informanternas samlingar namnges spelar en avgörande roll 
för hur samlingarna används, och utfall från aktiviteten ”namngivning” (Fig. 5) 
inkluderar samlingens struktur och användbarhet.  

Namngivning 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 5.  

Namngivningen av arbetsmaterial sker antingen på handlings- eller operationsnivå, 
beroende på om det är något vid det aktuella tillfället som gör att extra eftertanke 
krävs, till exempel som i de fall då dokumenten ska användas i samarbetsprojekt 
eller till en ansökan där ett visst format är specificerat.  

Namngivning vid samarbeten 
Linda, vars praktik är tätt knuten till hennes samarbetspartner, berättade att när de 
började arbeta tillsammans så utvecklade de ett namngivningssystem där alla do-
kument de arbetade med namngavs med titel, version, och eventuellt initial och 
vad som gjorts om det var något litet som korrigerats. Också Johan är mer nog-
grann med namngivning av filer när han samarbetar med andra än då han är en-
sam om produktionen. När han arbetar med andra så måste han ofta skicka hela 
projekt, vilket gör att han är noga med att åskådliggöra projektet för de han arbe-
tar med genom att beskriva de enskilda filerna i projektet. Denna typ av ökad 
noggrannhet i namngivning då fler personer eller institutioner är inblandade är 
genomgående hos informanterna, och denna typ av anpassning tas också upp se-
nare i detta kapitel under rubriken Yttre Faktorer. 
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Användning 

Idéer i samlingen 
Samlingarna har många användningsområden för konstnärer, som lagringsplats 
och förvaring av färdiga och påbörjade verk, som påminnande verktyg, som mate-
rialresurs i produktionen av nya verk och som verktyg för tankeprocesser. Stora 
personliga samlingar som utvecklats under en längre tidsperiod möjliggör också 
att samlingarna kan användas till att återupptäcka påbörjade idéer och till att gene-
rera nya.  

Anders, Johan, Annika och Lars beskrev händelser där glömt eller övergivet 
material återupptäckts, och samtliga informanter använder den egna samlingen för 
att leta idéer, dels i material som samlats in utan ett definerat projekt i åtanke, 
eller i material som övergivits eller glömts. Linda särskiljer sig från de andra i det 
att hon inte letar idéer till nya verk i sitt material på datorn, men föredrar att arbeta 
med utskrifter, lappar och bilder som hon lägger ut på golvet för att kunna flytta 
omkring dem och se kopplingar, vilket påminner om den sammankopplande funk-
tionen som också resursfoldern fyller. När Linda skriver så letar hon också ofta i 
samlingen efter formuleringar och brottstycken av texter, både i insamlat material 
och sådant hon själv skrivit.  

Lars berättade att ” Om jag börjar städa upp på en hårddisk så hittar jag ofta 
något jag har lust att jobba med, som genererar några idéer” (Intervju med Lars, 
2012-01-27), och Anders kommenterade det att hitta idéer till nya verk i den egna 
samlingen med:  

Ja gud ja, absolut, det är nog det jag gör mest. Vad ska man säga…det klumpar ihop sig. Det 
är liksom när det blir tillräckligt mycket som jag tycker handlar om samma sak som det blir 
till någonting [...] det kan verkligen vara allt från att jag snubblar över något gammalt till att 
jag har börjat fundera på något material som handlar om samma sak. (Intervju med Anders, 
2012-01-26)  

Anders och Lars samlar, vilket tidigare här beskrivits, kontinuerligt in material. 
Deras samlingar utvecklas dels intuitivt efter tankespår som inte nödvändigtvis 
har utvecklats till definerade projekt än men som av en eller annan anledning 
väckt deras intresse. Dessa större resursfoldrar där insamlat och skapat material 
samlas skänker utrymme för att oförutsedda kopplingar ska kunna ske mellan ma-
terial som i utgångspunkt var insamlat i separata syften.  

Idéer i övergivet och glömt material 
Informanternas samlingar innehåller projekt i många olika stadier; fullbordade 
projekt, just påbörjade projekt, och ansamlingar av filer som utgör ansatser till 
verk eller projekt. Många av dessa projekt fullbordas aldrig eller går i viloläge i 
långa perioder då något annat kräver mer tid. Johan berättade att:  
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Ja, jag har ju mycket inspelat, som de här [visar en folder med några ljudfiler], ljudfiler som 
jag bara lagt ifrån mig någon gång, eller en patch i Reaktor [mjukvara] som jag gav upp att 
jobba med som jag kanske kan ta upp igen av någon anledning och jobba vidare med. (Inter-
vju med Johan, 2012-01-30) 

Dessa ofullbordade idéer och projekt i alla dess former utgör en stor del av vad 
samlingarna består av: rester, minnesanteckningar och tankespår som ofta tas upp 
igen långt senare. Annika berättade att hon har 20 års skisser och idéer liggande, 
och att hon ofta återupptar projekt eller idéer som blivit liggande eller övergivits. 
Annika och Lars berättade att de, liksom Johan, ofta öppnar och börjar jobba vida-
re med gamla patcher som de påbörjat långt tidigare men övergivit av en eller 
annan anledning.  

Anders får ofta idéer under ett projekts förlopp, stickspår som i slutändan inte 
används i projektet. För att förhindra att dessa idéer glöms bort eller försvinner i 
samlingen så har han gett dessa avknoppningar en separat mapp inuti den folder-
struktur han återanvänder för alla sina projekt.  

Att äldre och påbörjade projekt blir liggande under lång tid är viktigt för sam-
lingens potential som stöd i den idé-genererande processen, och idéer som tidigare 
lagts till sidan kan få ny aktualitet i ljuset av ett nytt projekt. Samlingens organise-
ring spelar också en viktig roll i den idé-genererande processen då det ofta är till-
fälliga kopplingar mellan närliggande dokument eller filer som leder till nya idéer. 
Lars berättade om det att hitta nya idéer i samlingen: ”Ja det händer, eller det hän-
der i alla fall att det blir kombinationer som jag inte hade kunnat se.”, och fortsatte 
med att beskriva hur han nyligen hittat och använt ett gammalt nedladdat film-
klipp som ”låg på lagring” i ett par år, och som plötsligt passade in i ett projekt 
(Intervju med Lars, 2012-01-27).  

I aktiviteten ”att generera idéer” (Fig. 6) utgör samlingen medierande verktyg, 
i det att dess innehåll och organisering möjliggör oförutsedda kopplingar. Samti-
digt utgör samlingen objekt i form av dokument, texter och filer, vilka bearbetas 
genom att manipuleras, sorteras och flyttas. Denna beskrivning av den idé-
genererande aktiviteten stämmer också in på Lindas arbetsmetod där hon lägger ut 
dokument och bilder på golvet och flyttar omkring dem för att blottlägga sam-
band och nya kopplingar.  

Den kontrollerade serendipiteten utgör en viktig komponent i den större pro-
cess som konstnärens resursfolder är del av. Dessa ovan beskrivna arbetsmetoder 
för att generera idéer stämmer väl in i de sökbeteenden som Susie Cobbledick 
beskrev i sin undersökning om konstnärers biblioteksanvändning, där hon drog 
slutsatsen att konstnärer visserligen uppskattar serendipitet i sin informationsin-
hämtning men också föredrar en viss kontroll i form av målinriktad browsning 
inom ett avgränsat ämnesområde (Cobbledick 1996, s.362). Målinriktad och av-
gränsad browsning präglar också konstnärernas resursfoldrar. Abigail McBirnies 
beskrivning av denna typ av medvetna användning av serendipitet (McBirnie 
2008, s. 611) återspeglas till exempel i Anders utsaga om sin ”Nya idéer”-folder, 
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en resursfolder där han samlar in lösa filer och osorterat material: ”men det är 
lite idéen att det ska ligga helt osorterat så att jag hittar saker jag inte letar efter.” 
(Intervju med Anders, 2012-01-26).  

Att generera Idéer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. 

Återanvändning 
Informanterna återanvänder sällan material i sin helhet i den konstnärliga proces-
sen efter det att det en gång använts i ett projekt. Dokumentationen av genomför-
da projekt återanvänds dock till press, ansökningar, publikationer och hemsidor.  

Den återanvändning som trots detta ointresse ändå äger rum ligger i huvudsak 
på ett praktiskt plan, och då material införlivas i nya verk så är det endast som 
fragment och delar. Annika, Johan och Lars berättade att de ofta återanvänder 
delar av patcher för programvaror som Max/MSP och Reaktor; det är oftast lättare 
att kopiera en funktion från en tidigare patch till en annan än att programmera den 
från grunden. Lindas användning av brottstycken av texter är ett annat exempel på 
denna typ av återanvändning. 

Anders återanvänder inte material så ofta, men Johan och Annika har, vilket 
här tidigare nämnts, samlingar av ljud som de återkommer till. Johan beskrev 
ljudarkivet som en del av sin ljudidentitet, och att det delvis är därför han tar vara 
på inspelat material, att det att han delvis återanvänder samma material ger hans 
arbeten en kontinuerligtet. Han använder dock inte filerna i detta ljudbibliotek i 
befintlig form i projekt, men som resurs till patcher eller instrument som han an-
vänder under inspelningarna, och då manipulerade till något nytt. Annikas an-
vändning av sitt mer statiska ljudbibliotek är liknande Johans i det att hennes ljud 
används som resurs i patcher till performance och installationer, där de liksom i 
Johans fall manipuleras och bildar något nytt. 
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Säkerhetskopior 
Det råder en brist på forskning gällande attityder och beteendemönster i förhållande 
till säkerhetskopior av personlig information och personliga samlingar (Williams, 
John & Rowland 2009, s. 357; Marshall 2007, s. 62). I denna användargrupp är 
dock medvetenheten om säkerhetskopior mycket hög. Samtliga informanter har 
någon gång förlorat material, på grund av virus, trasiga hårddiskar eller oreda, och 
har idag säkerhetskopior antingen av allt sitt material eller av ett särskilt urval.  

Linda, Lars och Anders använder automatiserad säkerhetskopiering, och an-
vänder i tillägg andra former för att säkra sitt material. Linda har många av sina 
dokument i olika molntjänster, såsom Google Docs och Dropbox. Lars och An-
ders tar manuella säkerhetskopior, vilket också Johan gör ofta under arbetet med 
ett projekt. Annika har inte säkerhetskopior på allt material på hennes dator, men 
säkerhetskopierar sina färdiga verk till externa hårddiskar. Linda, vilket tidigare 
nämndes i stycket om strategier i sparande, berättade att trots att hon har det mesta 
materialet säkerhetskopierat i någon form så vore det katastrof om hennes dator 
gick sönder då det skulle ta mycket lång tid att söka rätt på, samla ihop och orga-
nisera materialet igen.  

Yttre faktorer 
När PIM-aktiviteter går över till att involvera en större social sfär, till exempel 
under samarbete eller i kommunikationen med andra personer eller med institu-
tioner, uppstår en ny typ av slitningar, till exempel i form av de högre krav på 
organisering som ställs på information som delas med andra (Erickson 2006, s. 74).  

Även om denna undersökning utgick från individen, och i första hand foku-
serade på den praktiska hanteringen av samlingarna på denna aktivitetsnivå, så 
är det på sin plats att poängtera att en del av de långsiktiga motivationerna som 
driver dessa aktiviteter endast kan förstås i en större kontext (Fig. 7); konstvärl-
dens normer och den disciplin inom vilken en konstnär arbetar påverkar den 
enskilda konstnärens PIM. Till exempel ligger konstnärers kulturhistoriska bak-
grund och konstvärldens normer till grund för många av de behov och motivatio-
ner som driver den enskilda konstnärliga praktiken (Allen, Karanasios & Slavova 
2011 s. 783).  

Diagrammet visar kontexten i vilken den enskilde konstnären arbetar, och ut-
går från Yrjö Engeströms expanderade modell där aktivitetens motiv och utföran-
de utgår från gruppen som subjekt. Det har i de flesta fall här inte varit möjligt att 
vidare utforska den större kontexten, men det kan ändå konstateras att för vissa 
PIM-handlingar spelar den kollektiva aktiviteten en mer direkt påverkande roll. 
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Konstnärlig praktik i kontext 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7. ill. anpassad efter Engeström & Miettinen 1999. 

Johan och Lindas här tidigare beskrivna anpassningar till samarbeten med andra 
personer, och Annikas bättre organisering av material till stora uppdrag är exem-
pel på situationer där de yttre faktorerna spelar en större roll. Lindas PIM i stort 
utgör också ett särskilt tydligt exempel på en sådan anpassning till en ny social 
kontext; när hon började en ny tjänst så insåg hon att denna skulle ställa nya och 
högre krav på hennes informationshantering och anger detta som en milstolpe i 
hur hon organiserar sitt material.    
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Slutdiskussion 

Denna undersökning sökte kartlägga hur konstnärer organiserar och använder sina 
samlingar. Det första som kunde konstateras var att konstnärers personliga sam-
lingar har en central funktion i konstproduktionen och i den konstnärliga prakti-
ken, i den kreativa processen och i konstnärernas administrativa arbete. Man kun-
de också konstatera att konstnärers samlingar, hur de organiseras och framförallt 
konstnärernas samlande, i första hand formas av personliga preferenser och är 
individuella i sin sammansättning. Den enskilda samlingens organisering är i stor 
grad beroende på vilken typ av material som konstnären arbetar med, till exempel 
har de som arbetar med kollage och funnet material av naturliga skäl större sam-
lingar med insamlat och funnet material, och hanteringen av detta formas av hur 
mycket organisering som krävs för att projekt ska kunna genomföras. 

De personliga samlingarna utgör för konstnärer behovsanpassade, medierande 
och föränderliga verktyg i den kreativa processen, och samlingarna som sådana 
formas, anpassas och utvecklas genom denna användning (Fig. 8).  

Samlingen som medierande verktyg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. 

När det gäller användningen av samlingarna så är det framförallt ett par områden 
där samlingen spelar en mycket viktig roll i själva konstproduktionen; dels som en 
resurs och minnesbank för formulerade idéer, tankespår och påbörjade projekt, en 
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plats där idéer och projekt får mogna, men också som idégenerator då materialet, 
som ett resultat hur det organiserats, möjliggör oförväntade kombinationer eller 
återupptäckter. Dessa två kärnområden i användningen bör utgöra utgångspunkter 
för vidare PIM-forskning om samlingars kreativa aspekter och för utveckling av 
verktyg för dessa. Fokus bör också läggas på den personliga samlingens påmin-
nande funktion i denna användning; att komma ihåg att material finns och var det 
lagras är en stor del av vad som avgör hur en persons PIM fungerar (Jones 
2007b, s. 468), och då konstnärerna kontinuerligt går igenom flera år gammalt 
material i jakt på trådar att ta upp så är steget inte långt till att se hur olika former 
av påminnande funktioner skulle kunna vara av intresse för denna grupp. 

Tidigare i denna undersökning togs det upp att Catherine C. Marshall och 
William Jones i en artikel diskuterar PIM-verktyg som bättre ska kunna ta tillvara 
oförutsedda informationspåträffanden och på så vis möta de krav på informations-
hanteringen som dessa ger upphov till (Marshall & Jones 2006, s. 66). En annan 
aspekt av detta åtagande vore att PIM-verktyg också ska kunna ligga till grund för 
att oförutsedda informationspåträffanden ska kunna ske. 

Konstnärer sparar stora mängder material, även sådant som de inte kommer att 
använda igen, och uppskattar också sitt svårtillgängliga material, insamlat och ska-
pat, och skulle använda mer av det om det redan var digitaliserat; att de använder 
sig av annat och mer lättillgängligt material är i första hand en bekvämlighetsfråga. 

Den långsiktiga förvaringen av konstnärernas produktion har liten inverkan på 
hur de organiserar samlingarna; om tid läggs på att organisera verk efter det att de 
är avslutade är en personlig preferens som går hand i hand med hur resten av de 
mer aktiva samlingarna organiseras. Ur ett PIM-perspektiv så är detta ett potenti-
ellt problemområde som kan komma att påverka denna grupp i framtiden, detta 
trots att konstnärer är mycket medvetna om riskerna förknippade med digital för-
varing och är noggranna med att ta säkerhetskopior. Att konstnärerna i liten grad 
lägger energi på att organisera eller se över material som redan befinner sig i lång-
tidslagring innebär i kombination med ökat lagringsutrymme en risk för att detta 
material på längre sikt, på grund av bristfällig hantering, kommer att förloras eller 
bli svårtillgängligt i gamla format. 

Samlingen, så som alla verktyg, bär med sig spår av de aktiviteter som legat 
till grund för dess utvecklande, i dess utformade och i kunskapen om hur den ska 
användas ( Kaptelinin, Kuutti & Bannon 1995, s. 192). Detta är särskilt tydligt då 
denna kontinuerliga återkoppling är så utpräglad i den personliga samlingen; nytt 
och bearbetat material skiftar fortgående samlingens struktur och sammansättning. 
Denna återkoppling i utvecklingen sker också i det att den befintliga samlingen, i 
hur den hanteras och vad den innehåller i form av foldrar och projektidéer, påver-
kar hur nytt material införlivas i den (Fig. 9).  
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Samlingens utveckling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9.  

Samlingarnas hantering utgör för konstnärer en aktivitet i ett nätverk av andra 
aktiviteter, till exempel ”utveckla en karriär som konstnär” eller ”säkra en in-
komst”, och konstnärerna har på olika sätt anpassat sina samlingar för att fylla 
både kreativa såväl som administrativa funktioner.  

Konstnärer är projektorienterade i hur de organiserar och arbetar med materi-
al, och föredrar projektfoldrar som innehåller alla filer som tillhör ett projekt, oav-
sett hur personen i övrigt organiserar sina samlingar. Projektfoldern spelar alltså 
en mycket viktig roll i det organiserande tankearbetet, och är en del av det att 
formulera en idé eller ett projekt, och spelar en förtydligande roll i samlingen i 
stort. Från ett PIM-perspektiv är det en viktig insikt att konstnärer i så hög grad 
förlitar sig på projektfoldern som organiserande verktyg då funktioner som under-
lättar olika former av visning och organisering av denna folder skulle kunna vara 
av stor nytta för denna grupp. Ett exempel på detta är att Anders i denna under-
sökning har skapat en tom folderstruktur som han återanvänder i alla sina projekt, 
en strategi som William Jones m.fl. föreslår som en integrerad klistra-in-funktion i 
operativsystemet (Jones m.fl. 2005, s. 1508). Denna strategi skulle skänka en mer 
överskådlighet till samlingarna, och underlätta det att jämföra, föra över, och im-
plementera erfarenheter från ett projekt till ett annat. 

Motiverande faktorer  
Då mycket av den tidigare PIM-forskningen har präglats av gränsdragningen mel-
lan olika verktyg, och studier oftast begränsats till en enskild typ av information 
(Boardman & Sasse 2004, s. 584), så är det viktigt att PIM-forskningen också 
söker skapa en mer övergripande bild av de bakomliggande motivationerna för en 
persons PIM. Förutsedda, framtida behov styr hur och i vilken utsträckning filer 
namnges och hur foldrar organiseras (Whittaker 2011, s. 7-8), och samlingarna, 
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beroende på vilken typ av användning som den enskilde personen förutser, kan 
därför se mycket olika ut, oorganiserade eller detaljplanerade.  

Att de personliga preferenserna, tillsammans med de verktyg och mjukvaror 
som en konstnär använder, spelar en så påverkande roll i organiseringen av de 
personliga samlingarna innebär att en lång rad av faktorer spelar in i denna hanter-
ing. Det finns dock två faktorer som är särskilt avgörande och utgörs av behov 
som samlingen behöver möta för att för konstnärer kunna utgöra ett välfunge-
rande verktyg.  

Det första är ett behov av effektiv tillgång till de dokument och filer som be-
hövs för stunden. Vad detta innebär i praktiken är att konstnärens personliga pre-
ferenser, styrkor och svagheter får styra, vilket också avspeglar sig i de olika me-
toder som används, vilka antingen förlitar sig på navigation och striktare folder-
kriterier, eller på lösare strukturer och en kombination av minne och namngiv-
ning. Även om detta behov av tillgång faller in under allmängiltig PIM och redan 
idag är något som i stor grad tas i beaktan, så skulle till exempel guider i PIM, 
anpassade för konstnärers behov här kunna utgöra användbara verktyg.  

Det andra är ett behov av en resurs för användbar, oförväntad information då 
detta behövs. Den personliga samlingens sammansättning är på många sätt särskilt 
lämpad för detta ändamål; samlingen består av tidigare övervägt material som 
därför kan förväntas ligga inom ramarna för något av konstnärens intresseområ-
den, och den är mer begränsad i sitt omfång än offentliga resurser och är därför 
mer överblickbar. Detta behov är något som bättre skulle kunna tillgodoses med 
hjälp av PIM-verktyg som tar denna typ av användning i beaktan, till exempel i 
form av alternativa visningar av samlingarnas innehåll och med funktioner som 
möjliggör det att på ett snabbt, enkelt och mer skissartat plan kunna sammanföra 
olika typer av material från samlingarna. 

Påverkan  
Hur påverkar då den personliga informationshanteringen konstnärers arbetspro-
cesser och produktion? Det var tydligt att det råder en diskrepans mellan den en-
skilda informantens intryck och överblick av den personliga samlingen och hur 
samlingen faktiskt är organiserad och vad den innehåller. Flera gånger under in-
tervjuernas förlopp blev informanterna överraskade av något de fann eller som var 
organiserat annorlunda än de först beskrivit, och det var märkbart svårt för infor-
manterna att beskriva sina system utan att samtidigt navigera i dem. Dels så för-
stärker detta glapp bilden av samlingen som ett föränderligt samspel mellan det 
som är i färskt minne och sådant som övergivits eller glömts, men bekräftar också 
samtidig samlingens roll i det organiserande tankearbetet: samlingen, i form av 
organiserande strukturer och material, låter konstnärer upprätthålla och utveckla 
flera tankespår under lång tid. 



 45 

PIM består enligt William Jones av aktiviteter som syftar till att etablera, an-
vända, och upprätthålla kopplingar mellan information och behov (Jones, 2007b, 
s. 464), och denna undersökning visade att PIM utgör en mycket viktig del i den 
konstnärliga praktiken; till exempel påverkar PIM hur lång tid det tar att samman-
ställa en utställningsansökan, hur mycket energi konstnären lägger på att admini-
strera material till ett nytt verk, och hur färdiga verk förvaltas över tid. Hur sam-
lingarna organiseras spelar också en viktig och ofta avgörande roll i det enskilda 
verkets utveckling och fullbordande. Detta innebär också att PIM-verktyg som 
skulle påverka hanteringen av de personliga samlingarna samtidigt skulle spela en 
integral roll i den konstnärliga produktionen. 

Outnyttjad resurs 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att konstnärers PIM-behov uttrycks i hur 
de använder sina samlingar som verktyg i produktionen av konst. Från ett PIM-
perspektiv är det att konstnärer aktivt och medvetet använder samlingarna som 
verktyg i den kreativa processen värt att ta i beaktan då denna typ av användning 
svarar till behov som hittills inte finns omnämnda i PIM-forskningen. Konstnärer-
na anpassar sina samlingar för att fylla funktioner i kreativa processer, till exem-
pel genom att inkludera en serendipitetsbetonad komponent eller genom att låta 
gammalt material blandas med nytt, och det är dessa områden, där samlingarna 
används på okonventionella sätt, som PIM-forskningen med fördel skulle kunna 
utforska för att kunna utveckla verktyg som bättre skulle kunna möta denna typ 
av behov.  

Man kan också konstatera att konstnärers långsiktiga förvaltning av material 
och verk med stor sannolikhet kan komma att utgöra en utmaning för deras PIM, 
och att de skulle ha nytta av några enkla och grundläggande riktlinjer för namn-
givning, metadata, och för organisering, till exempel i form av välplanerade fol-
derstrukturer som återanvänds. 

Om vi i förhållande till konstnärers PIM nu åter tar William Jones formule-
ring i beaktan: ”Ett av PIMs ideal är att vi alltid har rätt information på rätt plats, i 
rätt form, och av tillräcklig omfattning och kvalitet för att möta våra nuvarande 
behov” (Jones 2007, s. 453, egen övers.), så ger detta vid handen att detta ideal 
också innefattar en informationshantering som inkluderar verktyg som underlättar 
att samlingen används till att generera idéer; rätt information vid rätt tillfälle för 
konstnärer kan betyda information som skapas eller mognar först då den visas i 
”fel” kontext.  

Här är det också på sin plats att återigen ta upp Ina Fouries förslag om att 
koppla samman verktyg för referenshantering och minneskartor, då motivationer-
na för ett sådant åtagande, åtminstone på ett konceptuellt plan, överensstämmer 
med motivationerna som skulle ligga till grund för utvecklingen av PIM-verktyg 
som stöder kreativa processer genom att möjliggöra en hantering som tillåter en 
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person att enkelt skapa konceptuella kopplingar i de personliga samlingarna (Fou-
rie 2011, passim). 

Man kan också avslutningsvis konstatera att konstnärers PIM utgör en hittills 
outnyttjad resurs för PIM-forskningen, och att deras användning av personliga sam-
lingar erbjuder insikt i informationshanteringens roll i kreativa processer, en viktig 
aspekt av PIM som kan förväntas återspeglas i flera andra kreativa yrkesområden.  
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Sammanfattning 

Victor Kaptelinin skriver gällande artefakter att ett av aktivitetsteorins viktigaste 
påståenden är att en ”artefakts natur endast kan förstås i kontext av mänsklig akti-
vitet (Kaptelinin 1996, s. 46, egen övers.).  

Syftet med denna undersökning var att utifrån ett PIM-perspektiv utveckla en 
bredare och mer nyanserad förståelse av relationen mellan den personliga sam-
lingen och den konstnärliga praktiken, och i synnerhet av relationen mellan den 
personliga samlingens organisering och hur den används.  

Med fem kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer med svenska och norska 
ljudkonstnärer som empiriskt underlag och med aktivitetsteori som teoretiskt 
ramverk undersöktes hur personliga samlingar används av konstnärer i deras pro-
duktion av konst, och hur deras organisering av dessa samlingar påverkar denna 
produktion. Aktivitetsteorin utgjorde i sig ett kraftfullt verktyg i denna undersök-
ning i tydliggörandet av motiverande faktorer, aktiviteter och samlingars potential 
som verktyg i kreativa processer. 

Undersökningen visade att konstnärer, trots att deras samlingar ser mycket 
olika ut, som grupp har gemensamma behov som formar deras hantering av de 
personliga samlingarna, vilket framförallt uttrycks i hur de använder resursfoldrar 
och projektfoldrar. Undersökningen visade också att konstnärer använder person-
liga samlingar som kreativa verktyg, vilket har implikationer för utvecklingen av 
PIM-verktyg för konstnärer och andra kreativa yrkesområden. Undersökningen 
konkluderade att konstnärers PIM är en hittills outnyttjad resurs för PIM-
forskningen som kan tillhandahålla inblick i hur samlingarna används som kreativa 
verktyg av konstnärer och andra kreativa yrkesgrupper.  
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Bilaga 1.  

Intervjuschema 
 
Jag tänkte först bara lite kort förklara vad jag är intresserad av i den här studien, 
bara för att ge dig lite bakgrund. Så det jag studerar handlar om hur konstnärer 
hanterar sitt personliga arbetsmaterial och om vilka val de gör när de sparar och 
organiserar sina samlingar, både i elektronisk eller annan form. Jag är också in-
tresserad av vilken roll de egna samlingarna av insamlat och skapat material spe-
lar i den konstnärliga arbetsprocessen. Jag kommer först att ställa lite mer över-
gripande frågor om din konst och ditt material, och sedan tänkte jag att vi kan titta 
lite närmare på ett par exempel. 

 
Kan du först lite kort beskriva din verksamhet som konstnär?  
 

Vad består ditt arbetsmaterial av? 
 

Samlar du på någon form av referensmaterial? 
 

Har du andra typer av egna samlingar eller bibliotek som du använder dig av i 
arbetet med konst? 
 
Vad arbetar du med för material på din dator när du arbetar med konst?  
 
Kan du berätta lite om hur du till vardags använder ditt material när du arbetar 
med konst? 

 
Kan du berätta lite om hur du använde ditt samlade material i ditt senaste genom-
förda projekt? 

       Idéer 
       Planering 
       Produktion 
       Marknadsföring 
       Utställning eller visning 
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Hittar du någonsin idéer till nya verk eller projekt i ditt eget material? 
 Kan du berätta om det? 
 

Återanvänder du någonsin material i din konst?  
Kan du berätta om det? 

 
Kan du berätta lite om hur du lagrar ditt material idag? 

 
Hur skulle du överlag karaktärisera din strategi när det gäller lagring? 
 
Kan du berätta lite om hur du kategoriserar filer? 

  
Kan du berätta lite om hur du namnger filer?  
 
Vilka är dina huvudsakliga foldrar för ditt sparade material (både sparat och ska-
pat, nedladdat) 
 
Har du extern backup av ditt material? Kan du berätta lite om hur du arbetar med 
backup och långtidslagring? 

 
Har du någonsin förlorat material?  
 
Kan du berätta om den händelsen? 
 
Hur ofta flyttar du över material till långtidslagring? 
 
Är materialet lätt tillgängligt efter det att du flyttat över det?  
 
Om du skulle behöva ett gammalt material, är det lätt att hitta? 
 
Tycker du att ditt system för backup och långtidslagring fungerar bra, kän-
ner du att ditt material är säkert? 


